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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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ВСТУП

Актуальність теми. Інтеграція України до Європейського простору вищої

освіти, інтенсивні соціокультурні перетворення, зміна ціннісних орієнтирів,

розширення міжкультурних і соціальних зв’язків ускладнили соціальну

адаптацію особистості. До того ж, суспільство підвищує вимоги до соціально-

професійного розвитку, компетентностей учителя, його здатності осмислювати

сутність соціальних процесів, вибудовувати стратегії взаємодії з іншими

людьми, обирати способи досягнення цілей у соціальній реальності,

передбачувати наслідки власної діяльності, гнучко реагувати, здійснювати

соціально-педагогічний супровід соціалізації, формувати ключові й предметні

компетентності молодших школярів, серед яких значне місце посідає соціальна.

Попри задекларовану державними документами необхідність посилення

практичної життєвої орієнтованості освіти на засадах особистісно орієнтованого,

діяльнісного й компетентнісного підходів, вищі навчальні заклади опікуються

переважно предметними компетентностями майбутніх учителів, залишаючи поза

увагою ціннісно-смислове, соціально спрямоване оновлення змісту професійної

освіти, формування їхньої соціальної компетентності.

Оперативно відреагувати на нагальні проблеми суспільства покликана

система післядипломної педагогічної освіти, актуальність якої підвищується з

огляду на тенденцію „старіння” педагогів (кількість педагогів із стажем більше

20 років та пенсіонерів зросла в середньому від 40% у 2000 р. до 76% на початок

2015 р.) [180, с. 221–224; 304], їх професійне вигорання, а також небажання

суттєвої частини випускників вишів працювати за фахом. Існуюча практика

підвищення кваліфікації, її зміст і форми спрямовано переважно на оновлення

предметних знань, що не сприяє розв’язанню проблеми розвитку соціальної

компетентності вчителя. У міжкурсовий період упродовж п’яти років він

залишається в неоднозначних ситуаціях соціально-професійного змісту сам-на-

сам. Тож нагальним є скорочення цього терміну, надання можливості вчителю
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долучатися до соціально орієнтованої інформації, створення умов для

позитивних змін, підтримання та відновлення соціального здоров’я й

подальшого навчання, розвитку соціальної компетентності, що має відбуватися

комплексно, пролонговано. Виникає потреба в новому науково-методичному

забезпеченні такого розвитку. Для цього існує чинна законодавча база [297],

Національна рамка кваліфікацій [634], Проекти Концепції розвитку освіти на

період 2015–2025 років [637] та Закону України „Про післядипломну

освіту” (2014 р.) [300]).

Закономірним з огляду на актуальність проблеми є збільшення чисельності

наукових досліджень щодо компетентнісного підходу в професійній підготовці

(В. Баранівський, P. Е. Барнет, І. Бех, Н. Бібік, О. Біда, Р. Бойатзис,

М. Р. Голдфрид, Н. Журавська, Е. Зеєр, І. Зимня, С. Калашнікова, В. Луговий,

В. Майборода, В. Манько, Р. Л. Мартенс, В. Олійник, Г. Онкович, В. Пашков,

О. Пометун, Дж. Равен, О. Савченко, О. Слюсаренко, А. Стуф, Л. Сущенко,

Г. Фьолш, Г. Халас, В. Хатмечер, А. Хуторськой, О. Ярошенко, В. Ястребова та

ін.). [55;  58; 62; 201; 293; 294; 310; 313; 334; 468; 493; 494; 573; 554; 568;

593; 601; 626;  644;  680;  716; 756;  812;  868;  871; 874; 878; 894; 896; 900; 905;

951]. Окремі питання формування соціальної компетентності особистості

студентів, майбутніх професіоналів знайшли віддзеркалення в працях

українських (О. Біда, М. Докторович, І. Зарубінська, Я. Кульбашна, В. Радул,

Р. Скірко, Ю. Скиба) [63; 264; 306; 424; 650; 704; 706]) та зарубіжних

(Н. Бабенко, В. Байденко, P. Е. Барнет, Дж. Дж.-М. Джексон, В. Т. Доран,

З. Количева, В. Куніцина, В. Ландшеєр, Д. Мейхенбаум, А. Стуф, Х. Дж. Хан та

ін.) [27; 31; 371;428; 433; 951; 874; 887; 901; 908; 920]) науковців.

Дослідники післядипломної освіти все частіше звертаються до проблем

формування професійної (В. Саюк) [687], методичної (С. Івашньова) [329],

інформаційної (О. Нікулочкіна) [563], правової (В. Олійник) [569],

інформаційно-технологічної (Л. Чернікова) [828], економічної (О. Шпак) [851]

та ін. компетентностей. Однак стан розробленості проблеми розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної
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педагогічної освіти виявився недостатнім і таким, що не відповідає вимогам

часу, не відображає її цілісно і в повному обсязі. Тому виникла потреба в

дослідженні ефективних шляхів розв’язання цієї проблеми, що дасть змогу

обґрунтувати теоретичні основи оновлення післядипломної освіти. Це можливе

за умови подолання виявлених суперечностей між:

– новими соціокультурними умовами, що характеризуються потребою в

конкурентоспроможних високопрофесійних учителях, здатних до здійснення

ефективної соціальної взаємодії, прогнозування наслідків соціальної поведінки,

самоуправління, досягнення соціального успіху, та недосконалістю формування

соціальної компетентності майбутніх учителів у системі фахової освіти;

– необхідністю вдосконалення підготовки вчителів до професійної й

соціальної діяльності та нерозробленістю науково обґрунтованої концепції

розвитку соціальної компетентності вчителів у системі післядипломної

педагогічної освіти;

– потребою в збагаченні соціальною складовою змісту післядипломної

освіти вчителів та недостатністю відповідного науково-методичного

забезпечення.

Також не виокремлено особливості розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти.

Відтак, невизначеність шляхів подолання окреслених суперечностей і соціальна

значущість розвитку соціальної компетентності вчителя у системі

післядипломної педагогічної освіти зумовили вибір теми дослідження:

„Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних тем Інституту вищої

освіти Національної академії педагогічних наук України „Оптимізація

дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вищій освіти України в контексті

євроінтеграції” (№ 0112U000934), Комунального закладу „Запорізький

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної
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ради „Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі

неперервної освіти” (№ 0113U007511).

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту вищої освіти НАПН

України (протокол від 24 грудня 2012 р. № 10/10) та узгоджено в бюро

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і

психологічних наук в Україні (протокол від 29 січня 2013 р. № 1).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – обґрунтувати та

експериментально перевірити теоретичні і методичні засади розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти.

Визначена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

– здійснити історико-педагогічний, теоретичний аналіз стану

розроблення проблеми розвитку соціальної компетентності вчителя у

філософській, науково-методичній, психолого-педагогічній та акмеологічній

літературі й окреслити напрями, котрі потребують дослідження;

– удосконалити понятійно-термінологічну базу: конкретизувати дефініції

та сутність понять „компетентнісний підхід”, „соціокультурна детермінанта”,

„соціальна компетентність”, „післядипломна педагогічна освіта”, „пролонгований

розвиток”, „соціальна компетентність вчителя початкової школи”, „розвиток

соціальної компетентності вчителя початкової школи”, „розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної

освіти”, „соціальна компетентність молодшого школяра”;

– окреслити структуру й функції соціальної компетентності вчителя

початкової школи, соціокультурні детермінанти її розвитку;

– сформулювати концептуальні засади розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти;

– визначити критерії, показники та рівні розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи;

– уточнити та експериментально перевірити групи організаційно-
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педагогічних умов і запропонувати структурно-функціональну модель розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти;

– запропонувати й експериментально перевірити ефективність науково-

методичного забезпечення комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти;

– розробити й упровадити в післядипломний процес науково-

технологічну систему комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у післядипломній освіті.

Об’єкт дослідження – процес розвитку компетентності вчителя початкової

школи.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи в умовах післядипломної педагогічної

освіти.

Методи дослідження. Для досягнення мети та виконання завдань

дослідження на різних його етапах використано такі методи:

– аналіз і синтез, порівняння, узагальнення наукової та науково-

методичної літератури, державних документів, нормативно-правової бази,

концепцій; періодичних педагогічних видань, довідкової літератури застосовано

з метою визначення стану розробленості окресленої проблеми та окремих її

аспектів, систематизації даних ретроспективи розвитку компетентнісного

підходу в освіті й упровадження у вітчизняну післядипломну освіту технології

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи;

– термінологічний аналіз – з метою вдосконалення понятійно-

термінологічної бази, конкретизації дефініції та сутності понять;

– аксіоматичний – для побудови нової наукової теорії на підставі

загальноприйнятих наукових положень педагогіки та теорії і методики

професійної освіти;

– індукція, дедукція, порівняння, систематизація й узагальнення – з
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метою з’ясування різних поглядів щодо ряду невирішених питань, створення

нових наукових понять, окреслення шляхів розв’язання наукової проблеми;

– абстрагування – для від’єднання процесу розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи від виконання ним загальних

професійних обов’язків у загальноосвітньому навчальному закладі;

– класифікація – для упорядкування й логічного розподілу наукових

підходів, принципів розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи;

– гіпотетичний – для висування гіпотези дослідження;

– системний – для визначення основних компонентів розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти та розроблення системи заходів для поліпшення цього

процесу;

– моделювання – з метою розроблення структурно-функціональної

моделі комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти та

розроблення відповідного науково-методичного забезпечення цього процесу;

– педагогічне спостереження – з метою отримання первинної

інформації про об’єкт дослідження, побудови теорії досліджуваної проблеми й

перевірки її на практиці, формування робочої гіпотези дослідження та її

подальшої конкретизації;

– тестування, анкетування, експертна оцінка, самоаналіз і

самооцінювання – з метою накопичення фактичного матеріалу з проблеми

дослідження та отримання найбільш точних результатів;

– математичні й статистичні (середніх величин, парних порівнянь,

кореляційного аналізу) – для обробляння фактичного матеріалу дослідження,

оцінки його результатів та визначення статистичних показників з метою

перевірки висунутої гіпотези;

– педагогічний експеримент – з метою вирішення проблеми розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної



11

педагогічної освіти, зняття суперечностей.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

уперше:

– сформульовано концептуальні засади розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти з урахуванням особливостей його соціально-професійної

діяльності й навчально-соціальних запитів в умовах постійної модернізації та

трансформації освітнього середовища;

– уточнено структуру соціальної компетентності вчителя початкової

школи, яку представлено мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльнісним,

операційним, особистісно-професійним, рефлексивним компонентами,

розкрито їхній зміст;

– визначено критерії, показники та рівні розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти з урахуванням особливостей соціально-професійної

діяльності;

– запропоновано й експериментально перевірено структурно-

функціональну модель комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти як динамічного процесу переходу від можливого до

дійсного, від Я-вчорашнього – до Я-сьогоднішнього і Я-майбутнього, що

віддзеркалює єдність чотирьох етапів: мотиваційно-ціннісного, організаційно-

технологічного, особистісно-професійного, рефлексивно-творчого;

– розроблено й упроваджено в післядипломний педагогічний процес

науково-технологічну систему комплексного пролонгованого розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній

педагогічній освіті, яка увібрала концептуальні підходи (компетентнісний,

особистісно орієнтований, діяльнісний, андрагогічний, системний та ін.),

структурно-функціональну модель, науково-методичне забезпечення та

організаційно-педагогічні умови такого розвитку;
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удосконалено:

– понятійно-термінологічну базу, зокрема конкретизовано поняття

„компетентнісний підхід” як системний, міждисциплінарний, інноваційний, як

концептуальну основу, чинник і засіб модернізації післядипломної освіти у

поєднанні з особистісно орієнтованим і діяльнісним; „розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи”, „розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти” з позиції особливостей соціально-професійної діяльності

вчителя початкової школи і системи післядипломної педагогічної освіти;

„соціокультурна детермінанта” як чинник вище означеного розвитку;

– перелік соціокультурних детермінант розвитку соціальної

компетентності особистості вчителя, конкретизовано їхнє змістове наповнення

з використанням виявлених тенденцій в історичному перебігу, соціальних і

культурних причин, опертя на поняття „особистість” щодо такого розвитку

вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти;

– науково-методичне забезпечення комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі

післядипломної педагогічної освіти, яке містить шість складників, та

експериментально перевірено його ефективність;

– групи організаційно-педагогічних умов комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі

післядипломної педагогічної освіти, які визначають ефективність соціально-

професійної підготовки: розвиток соціальної компетентності всіх учасників

процесу післядипломної педагогічної освіти; удосконалення освітнього процесу

в інституті післядипломної педагогічної освіти; особистісна взаємодія суб’єктів

освітнього процесу;

набули подальшого розвитку:

– функції соціальної компетентності вчителя початкової школи

(інформаційно-прикладна, адаптаційна, соціалізуюча, ціннісно-орієнтаційна,

прогностична, поведінково-діяльнісна, статусно-рольова, рефлексивна) з
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урахуванням особливостей соціально-професійної діяльності, суспільних вимог;

– положення про соціальну компетентність молодшого школяра як

орієнтир для розробляння концептуальних основ, понятійного апарату розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи;

– організаційно-педагогічні основи та зміст післядипломної педагогічної

освіти щодо його осучаснення й збагачення соціальною компонентою,

залучення соціокультурного середовища, постійного науково-методичного

супроводу вчителів у курсовому та міжкурсовому періодах (на рівні

формальної, неформальної, інформальної освіти), за умови опертя на

соціокультурний досвід учителя, опанування новими соціальними ролями у

професійному й соціокультурному середовищі, акцентуації на відновленні його

соціального здоров’я та запобіганні професійному вигоранню, спрямування

діяльності на формування соціальної компетентності молодших школярів;

– тенденції створення сприятливого середовища в закладах

післядипломної педагогічної освіти для розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи, відновлення його соціального здоров’я (духовна

взаємодія, соціально-психологічні тренінги, психологічна підтримка тощо);

– наукові положення про організацію професійної підготовки вчителів у

системі післядипломної педагогічної освіти як комплексного пролонгованого

соціально спрямованого процесу з урахуванням як навчальних, так і соціальних

потреб учителів, вимог соціуму.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теорія та

методика професійної освіти збагатяться ефективною теоретико-

методологічною концепцією комплексного, пролонгованого розвитку

соціальної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної

освіти, яка може стати основою для розробляння теоретико-методичних засад,

концепцій і технологій варіативної ступеневої підготовки майбутніх педагогів,

а також післядипломної освіти педагогів інших категорій.

Застосування теоретичних положень і висновків щодо організації процесу

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі
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післядипломної педагогічної освіти знайшло відображення в монографії

„Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі

післядипломної педагогічної освіти”, науково-методичному посібнику

„Розвиток соціальної компетентності учителя початкової школи”, колективних

науково-методичних посібниках „Феномен сільської школи в освітньому

просторі України”, „Управління освітою сільської місцевості”, „Розвиток

соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній освіті”

та викладі науково-методичних знахідок слухачів творчої групи „Формування

соціальної компетентності молодшого школяра”; програмах теоретичної та

практичної підготовки вчителів початкової школи „Розвиток соціальної

компетентності вчителя та учня”, „Формування соціальної компетентності

молодших школярів засобами курсу „Початки економіки”: (духовно-

економічне виховання)” для вчителів початкової школи (за очною формою), у

програмах тренінгу, спецкурсів, методичних рекомендаціях „Пріоритетність

системи післядипломної педагогічної освіти у розвитку соціальної

компетентності  вчителя початкових класів” для освітян Запорізької області, а

також у другому, доопрацьованому, переробленому, наповненому соціальною

компонентою виданні навчально-методичного комплексу для вчителів

початкових класів „Духовно-економічне виховання молодших школярів на

основі курсу „Початки економіки” (чотири програми, чотири навчальні

посібники для учнів, чотири навчально-методичні та один навчальний

посібники для вчителя – 13 видань – з грифами МОН України).

На порталі ЗапоВікі Комунального закладу „Запорізький обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради

створено он-лайн бібліотеку для здійснення позааудиторної діяльності,

саморозвитку вчителів у міжкурсовий період.

Наукові положення, методичні рекомендації та експериментальні

розробки впроваджено в навчальний процес Комунального закладу

„Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”

Запорізької обласної ради (довідка від 14 травня 2015 р. № 271), Комунального
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закладу „Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти” (довідка від 07 травня 2015 р. № 365), Одеської загальноосвітньої

школи № 18 І–ІІІ ступенів (довідка від 12 травня 2015 р. № 189),

спеціалізованої школи № 40 І–ІІІ ступенів (довідка від 19 травня 2015 р. № 241)

Одеської міської ради Одеської області. Окремі елементи науково-

технологічної системи впроваджено в Хмельницькому обласному інституті

післядипломної педагогічної освіти (довідка від 13 травня 2015 р. № 582),

Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка від

12 травня 2015 р. № 337/02-13), Полтавському обласному інституті

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (довідка від

06 травня 2015 р. № 161), Івано-Франківському обласному інституті

післядипломної педагогічної освіти (довідка від 15 травня 2015 р. № 01/333).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в

дисертаційній роботі, одержано автором самостійно. У працях, підготовлених у

співавторстві, внесок здобувача полягає у висвітленні в аспекті аксіологічного

підходу ідей, шляхів, засобів конструювання педагогічного процесу соціально

орієнтованої технології духовно-економічного виховання в умовах сільської

школи, спільної педагогічної діяльності вчителя і батьків, ролі духовно-

економічного виховання у формуванні життєвої компетентності педагога і

школяра (розділ 4)  [121], сутності понять „соціокультурний простір”,

„середовищний (соціокультурний) підхід”, „мережна освіта” й „мережна

взаємодія”, практика мережної організації освітнього процесу, її перспектив для

розвитку соціальної компетентності вчителів й підвищення

конкурентноздатності навчальних закладів сільської місцевості (розділ 2) 

[151]; здійснено наукове редагування тексту, окреслено соціокультурні

чинники розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

(розділ 1) [183; 659], методику розроблення у післядипломному процесі

вчителями кваліметричної моделі соціальної компетентності молодшого

школяра (розділ 1) [185; 799].
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Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення дослідження й

основні результати доповідалися та обговорювалися на науково-практичних

конференціях і науково-методичних семінарах різних рівнів, зокрема:

міжнародних: „Психолого-педагогічний супровід фахового зростання

особистості у системі неперервної професійної освіти” (Київ, 2009), „Освітні

інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2009), „Духовно-моральне

виховання і професіоналізм особистості у сучасних умовах” (Вінниця, 2009),

„Інновації в освіті” (Ялта, 2010), „Особистість в єдиному освітньому просторі”

(Запоріжжя, 2010–2014), „Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки

та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти” (Київ,

2010), „Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегии, практика – 2011”

(Москва, 2011), „Инновации в образовании: компетентностный подход к

обучению” (Алушта, 2011), „Духовна культура особистості: креативні освітні

технології” (Вінниця, 2011), „Духовно-моральний аспект в технологізації

навчально-виховного процесу” (Вінниця, 2011), „Медиа- и информационная

грамотность в информационном обществе” (Москва, 2013), „Інформаційні

технології в освіті, науці і виробництві” (Луцьк, Світязь, 2013), „Медіаосвітні

технології у навчальному процесі” (Київ, 2013), „Карпати-Аппалачі: формування

особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів” (Івано-Франківськ,

2013), „Современная наука: тенденции развития” (Будапешт, 2013), „Управління

процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних

закладів України” (Київ, 2013, 2014), „Образование  для  устойчивого  развития:

инновации,  конкурентоспособность, эффективность” (Кишинів, 2013),

„Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Ялта, 2013),

„Медиаобразование 2013” (Москва, 2013), „Кафедра у системі управління

науково-педагогічною діяльністю вищого навчального закладу” (Київ, 2014),

„Педагогіка 21 сторіччя: викладання у світі постійного потоку інформації”

(Будапешт, 2014), „Современные тенденции в педагогическом образовании и

науке Украины и Израиля: путь к интеграции” (Аріель, Ізраїль; Одеса, Україна,

2014), „Управленческое обеспечение конкурентоспособности учебного
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заведения в новых социокультурных условиях” (Запоріжжя, 2014), „Європейська

інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу” (Київ, 2014),

„Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2014),

Міжнародний форум педагогічної майстерності (Полтава, 2015), „Інноваційний

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін” (Суми, 2015);

всеукраїнських: „Проблеми формування духовних і професійних потреб

особистості в умовах змін освітньо-культурного середовища” (Київ, 2009),

„Пріоритетні напрямки виховної системи В. О. Сухомлинського та їх

відображення в сучасній програмі національного виховання” (Сімферополь,

2009), „Безперервна освіта: реалії та перспективи розвитку” (Харків, 2010),

„Оновлення концептуальних засад професійної та загальної освіти на етапі

євроінтеграції” (Запоріжжя, 2010), „Університет – позашкільний навчальний

заклад – загальноосвітній навчальний заклад” (Київ, 2010), „Синергетичний

вплив середовища на формування та розвиток особистості” (Вінниця, 2010),

„Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі

післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів” (Запоріжжя,

2010), „Гуманна педагогіка у вищій школі” (Дніпропетровськ, 2010),

„Університет – позашкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний

заклад” (Київ, 2011), „Андрагогіка XXI століття: досвід, пошук, перспективи”

(Запоріжжя, 2012), „Формування професійно успішної особистості як ключова

домінанта розвитку сучасної університетської освіти” (Миколаїв, 2012),

„Розвиток професійної компетентності менеджерів освіти: теоретико-методичні

засади” (Запоріжжя, 2012), „Всеукраїнська школа новаторства керівних,

науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової

майстерності: проблеми, перспективи розвитку”  (Київ, 2012), „Модернізація

загальної та професійної освіти в умовах глобального світу” (Запоріжжя, 2013),

„Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України”

(Запоріжжя, 2014), „Модернізація регіональної системи підвищення

кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості
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освіти” (Харків, 2014), „Сімейні цінності в контексті формування гармонійної

особистості” (Запоріжжя, 2014), Морозівські педагогічні читання (Київ, 2014);

звітних Інституту вищої освіти НАПН України „Наука і вища освіта”

(Київ, 2013, 2014); методологічному семінарі „Медіаосвіта в Україні: наукова

рефлексія викликів, практик, перспектив” (Київ, 2013); круглому столі „Новітні

педагогічні технології у світлі духовних цінностей європейської цивілізації”

(Вінниця, 2014); міжвузівській „Формування і розвиток духовної особистості в

умовах університетської освіти: історія, теорія та практика” (Миколаїв, 2010).

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 71 публікації,

серед яких: одна монографія, чотири науково-методичних посібники (один – з

грифом МОН України); чотири навчально-методичних посібники та один

навчальний посібник (усі – з грифом МОН України); чотири навчальні програми

(дві – з грифом МОН України; одні науково-методичні рекомендації; 23 статті у

наукових фахових виданнях України (з них 3 – включено до міжнародних

каталогів наукових видань і наукометричних баз) та 6 – у наукових зарубіжних

виданнях, 8 статей у збірниках матеріалів наукових конференцій (з них дві – у

зарубіжних) та 3 статті, що додатково відображають результати дослідження,

16 тез доповідей.

Матеріали кандидатської дисертації „Підготовка учителів початкових

класів до економічного виховання молодших школярів у системі

післядипломної педагогічної освіти” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і

методика професійної освіти, що захищена в червні 2008 р., у тексті

докторської дисертації не використовувалися.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних

джерел (978 найменувань, з них – 95 іноземною мовою), 38 додатків. Повний

обсяг роботи становить 630 сторінок, з яких основного тексту – 379 сторінок.

Робота ілюстрована 3 рисунками і 16 таблицями, з яких 3 повністю займають

усю площу п’яти сторінок.
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РОЗДІЛ 1

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1. Компетентнісний підхід – концептуальна основа сучасної педагогічної

освіти

Факт необхідності зміни освітньої парадигми із знаннєвої на

компетентнісну, обґрунтування нових вимог до людини-працівника й

корегування відповідності між цілями, змістом, спрямованістю освіти та її

результатами, між результатами освіти та запитами бізнесу було окреслено в

доповіді ЮНЕСКО (1997 р.) з акцентуацією не на кваліфікації, а на

компетентності, що розглядається як своєрідний „коктейль” навичок,

притаманний кожному індивідові, у якому поєднуються кваліфікація, соціальна

поведінка, здатність працювати в групі, ініціативність, любов до ризику [260].

Крім того, кваліфікація, як зазначають В. Луговий, О. Слюсаренко,

Ж. Таланова, важлива для подальшого навчання, громадянського життя поза

ринком праці. Широке тлумачення поняття дає змогу успішно його

використовувати як основне в концепції європейських і національних рамок

кваліфікацій (НРК) [463; 469; 557; 558]. Такий підхід сприяє безумовному

запровадженню компетентнісного підходу на нижчих рівнях освіти, оскільки

НРК за своїм статусом є всеосяжною, поширюється на всі освітні рівні [463;

467; 469]. Зазначимо, що співвідношення компетентності з ключовими

кваліфікаціями, базовими навичками, розкриття їх як особистісних та

міжособистісних якостей, здібностей, виражених у різних формах, ситуаціях

роботи й соціального життя присутньо у С. Шо (за Б. Оскарссоном) [580, с. 44].

Можна говорити про несуперечливість і тісний взаємозв’язок цих понять, їхній

вплив на здатність особи здійснювати діяльність. Таку думку знаходимо у

В. Лугового, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, які вищеназвану здатність

доповнюють поняттям „навчальний результат” [467].
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Слід зауважити, що, згідно з проектом „Поширення і вплив реформи

освітніх програм вищої освіти в Європі”, компетентнісному підходу надається

важливого значення на інституціональному рівні, коли компетенції (при

правильному їх застосуванні) сприяють кращому розумінню викладачами та

студентами того, що очікується; підсилюють прозорість професій для

роботодавців. На національному рівні вони можуть виступати своєрідними

будівельними блоками для створення національних і галузевих/секторальних

кваліфікаційних рамок, відігравати помітну роль у процедурах забезпечення

якості. На міжнародному рівні за їх допомогою описуються загальна структура

кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти та Європейська

структура кваліфікацій для освіти впродовж життя [76, с. 24]. Компетентнісний

підхід було визначено ключовим методологічним інструментом реалізації цілей

Болонського процесу [557, с. 31–33; 876; 950], методологічним принципом

проектування ступеневої освіти [531], інструментом „посилення соціального

діалогу вищої школи з світом праці, засобом її поглиблення і відновлення

взаємної довіри” [30, с. 10], об’єднання освіти та навчання, вирівняння їх з

потребами ринку праці та забезпечення мобільності трудових ресурсів

(горизонтальне – ротація між секторами, просторове – територіально,

вертикальне – у розвитку кар’єри), особливо для робітників, що зіткнулися з

безробіттям (Ван дер Клінк і Бун, 2002) [за 887], новим концептуальним

орієнтиром щодо формування змісту освіти, адже він базується на стандартах

освіти, орієнтованих на кінцевий результат освіти та готовність людини

продовжувати навчатися впродовж життя, саморозвиватися й творчо

виконувати професійні завдання [739, с. 43].

Це стосується й післядипломної освіти, зокрема вчителів початкової

школи. Вкрай важливо, що такий підхід дає вчителеві інструментарій для

посилення діяльнісної складової й усунення невідповідності між засобами та

результатами освіти молодших школярів, а також фактично, а не декларативно

задіяти суб’єктність, досвід учнів відповідно до складових якості освіти, які й

слід проконтролювати на різних рівнях. Спільність поглядів знаходимо в праці
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Н. Бібік [60, с. 23]. На неї орієнтуємося при розробленні концепції розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної

педагогічної освіти, обираючи такі педагогічні форми, методи, засоби, які

прокладають шляхи збагачення соціальною компонентою програмового

навчального матеріалу [776], створюють, моделюють відповідні соціально

орієнтовані ситуації освітнього процесу початкової школи, синтезують

соціальні знання, уміння, способи практичної діяльності, „досвід діяння”

(І. Бех), забезпечують розвиток CК особистості вчителя, фактичну

спрямованість на виконання завдань Державного стандарту початкової

загальної освіти [632], зокрема й щодо формування соціальної компетентності

молодшого школяра.

Отже, головним стимулом для запровадження компетентнісного підходу

в освіті стали вимоги бізнесу до професійного розвитку особистості

(Г. Гуммель, П. Кіршнер, П. В. Вілстерен, М. Вігмен) [914]. Саме тому в мові

освітніх реалій прижилося поняття „компетентність”, асоційоване з успішною

поведінкою в нестандартних ситуаціях, неформалізованою взаємодією з

партнерами, рішенням недовизначених або заплутаних завдань, оперуванням

суперечливою інформацією, динамічними, складно інтегрованими процесами,

управління якими вимагає теоретичного знання [914]. Цій проблемі присвячено

праці Р. Бойатзис, В. Ландшеєр, Д. Макклеллан, Дж. Равена, Л. Спенсер,

С. Спенсер [433; 644; 645; 734; 878; 911] та ін. Компетенції, компетентності, їх

визначення викладено в працях В. Байденка, О. Бермуса, М. Бершадського,

Е. Зеєра, І. Зимньої, A. Новікова, А. Хуторського [30–32; 50; 52; 310; 311; 313–

319; 564; 565; 577; 812–817] та ін.

Компетентнісний підхід в освіті є предметом наукового дослідження

таких українських учених, як Т. Байбара [29], І. Бех [55], Н. Бібік [58–61],

І. Драч [269], С. Калашникова [333; 334], В. Луговий [462–473], О. Пометун

[626], О. Савченко [678–683], О. Слюсаренко [465; 716], Т. Смагіна [717],

Ж. Таланова [467; 469] та ін. Існують різні погляди щодо його походження.

Засновником вважають Аристотеля, який вивчав „аіеrе” (з грец.) – силу, яка
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розвивається і вдосконалюється до характерної ознаки особистості. Вчені також

відзначають, що поняття „компетенція”, „компетентність” увійшли до

широкого вжитку після запуску СРСР штучного супутника Землі та критики

недоліків освітньої системи в контексті цієї події. Існує думка, що поняття

„компетентнісний підхід”, „освітня компетентність” „компетентнісна освіта” як

досягнення певного освітнього результату прийшли з Німеччини,

Великобританії, США. Зокрема, принцип компетенції зародився в межах

лінгвістики, а поняття „компетенції” сформульовано стосовно теорії мови,

трансформаційної (генеративної) граматики (Н. Хомський) [за 907]. Однак,

відповідно до словника Webster (A. Стуф та ін.), це поняття виникло в 1596 р.

[951]. До того ж, розглядаючи школу як засіб життя, В. Паульсен (1921 р.)

вказував на необхідність переведення у ній Роботи-Що у Роботу-Як, а

особистість того, хто виконує роботу, формувати її продуктом [930, с. 312].

У США (1981 р.) Д. Макклеллан [911], а згодом і Р. Бойатзис у праці The

competent manager (1982 р.) [878] розробили підхід щодо визначення поведінки

успішних керівників (компетентність/некомпетентність), згодом було

встановлено сутність поняття „компетенція” (додаток А), яка причиново

пов’язана з ефективною роботою [за 951], де відібрано 19 загальних

компетенцій керівника (12 диференціюючих і 7 порогових), які відрізняли

ефективну роботу, але не були унікальними (Скотт Стейнберг) [за 978].

Починаючи з 70-х рр. ХХ ст., Л. Спенсер та С. Спенсер (одні з фундаторів

компетентнісного підходу) досліджували значення компетенцій в управлінні

персоналом [за 333, с. 83; 734]. Поняття „компетентнісна освіта”

використовувалося в процесі вивчення досвіду роботи видатних учителів,

зокрема Дж. Равеном, який вивчав проблеми оцінювання життєвих навичок

(зокрема, соціальну адаптивність) та співвідношення між якостями, які

формуються загальноосвітньою системою і тими якостями, які реально

необхідні дорослим людям для повноцінного продуктивного життя [645, с. 16].

Піддаючи аналізу незвичний підхід педагога-практика, науковець відзначав, що

компетентності, на яких вона була зосереджена, містили стандартні шкільні
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навички, проте передбачали „пошук інформації, необхідної для досягнення

мети в процесі безпосереднього спостереження чи спілкування з людьми, а не

читання, винахідливість, уміння переконувати, керувати (лідерство) тощо”

[645]. Твердження Дж. Равена щодо врахування інтересів, цілей, особистісних,

соціальних пріоритетів кожної людини при оцінюванні компетентності у певній

галузі, прояв і розвиток її компонентів за умови зацікавленості особистості в

результатах своєї діяльності знайде відображення в концепції дослідження.

Задум компетентнісного підходу декларувався у праці В. Ландшеєр з акцентом

на залежності успіху „від цінностей, установок, почуттів, надій, мотивації,

самостійності, співпраці, старанності, інтуїції людей”, хоча мова йшла про

компетентність, професійну компетентність, а не про підхід [433, c. 27].

Отже, ідея компетентнісної освіти (competence-basededucation – СВЕ) у

загальному контексті (за Н. Хомським) від її зародження у США [907] в рамках

конкретної науки знайшла продовження як науковий метод, зокрема й педагогіки,

у межах якого на рівні міжнародної співпраці розпочався перегляд цілей освіти,

розробка відповідного діагностичного інструментарію (міжнародна програма

моніторингу шкільних досягнень PISA), рух освіти від поняття „кваліфікації” до

поняття „компетенції”. Не заперечуючи думки щодо англосаксонських коренів

поняття „компетенція” [52; 467], первинності, оригінальності англійської

термінології в міжнародній, європейській практиці та вторинності перекладів на

інші мови (В. Луговий), розглянемо й інші погляди щодо його походження та

новизни. Це поняття не визначають як абсолютно нове; вважають „модою на

компетентність”; розглядають як шлях оновлення освіти [458].

Розглянемо кожне із суджень. Послідовники першого спираються на

провідну орієнтацію у працях В. Давидова, Е. Ільєнкова, В. Краєвського,

І. Лернера, М. Скаткіна та інших на освоєння умінь, способів діяльності, яка

при побудові типових навчальних програм, стандартів, оцінних процедур стала

основою тільки окремих навчальних технологій, матеріалів. Це призвело до

спрощення розроблених концепцій і втрати ними свого сутнісного значення

[32, с. 3; 50; 801]. Більше того, посилаючись на наукові праці 80-х рр. ХХ ст.,
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В. Байденко, О. Бермус, І. Фрумін та інші стверджують, що „нове” в

європейській освіті – це добре забуте „радянське” старе [32, с. 3; 50; 801],

акцентуючи не на термінах, а на реальності, яку вони відтворюють. На користь

цієї думки свідчать праці С. Шацького та його послідовників; ідеї

розвивального навчання Б. Ельконіна – В. Давидова (предтеча

компетентнісного підходу), дидактичної школи М. Скаткіна – І. Лернера –

В. Краєвського (досвід творчої діяльності, емоційного ставлення як самостійні

компоненти змісту освіти) [801], випереджальні моделі діяльності спеціаліста

[719], його профілю [762] та системи вимог до нього [277], які виконані в

системно-діяльнісній методології, стосувалися і соціальних ролей у різних

сферах діяльності, описували ту саму реальність і напрями оновлення вищої

школи та які асоціюються із запозиченими парадигмами, зокрема й щодо

розробки професійних стандартів, уведення кваліфікаційних характеристик

задля моделювання професійної діяльності (1978 р.); спроба створення нового

покоління кваліфікаційних характеристик фахівців із вищою освітою,

накопичення фондів комплексних кваліфікаційних завдань за спеціальностями

вищої школи (1988 р.) [234; 693, 735], окреслення потреб у нових формах вищої

освіти, раціональному обмеженні й концентрації навчальної інформації

(1980 р.) [735]. Усе це – на тлі втрати Державними освітніми стандартами

вищої професійної освіти першого покоління стратегічних методологічних

відкриттів радянської вищої школи [32, с. 4], переконання у відсутності

новизни понять компетентності, їх подібності до поняття „вміння”, штучності

для приховування старих проблем „під новим одягом” [52, с. 136–143], у їх

„зайвості” з огляду на близьке, ідентичне значення з такими існуючими

поняттями, як „зміст освіти”, „освіченість” [747, с. 298]. У свою чергу,

О. Бермус констатував виокремлення двох протилежних поглядів, один із яких

представлено у М. Бершадського [52, с. 136–143]. Інший – базується на

інтуїтивному уявленні щодо відображення компетентнісним підходом основних

аспектів процесу модернізації, його затребуваності з огляду на необхідність

модернізації сучасної освіти [50].



25

Українські науковці також спростовують новизну компетентнісного

підходу з огляду на існування орієнтації на освоєння умінь, узагальнених

способів діяльності як другорядного напряму педагогічних досліджень і

практики підготовки фахівців та школярів [375, с. 18], не вxoдження спoсoбів

навчaння дo змiстy пpeдмeтiв, не врахування їх як oбoв’язкoвого peзультaту

навчання [682]. Саме на такій суперечності акцентує Н. Бібік [60]. Отже, ідеї

компетентнісного підходу за часи СРСР перебували в колі уваги і зарубіжних, і

радянських науковців, досліджувалися паралельно, однак не узгоджувалися з

огляду на ідеологію країни. З іншого боку, більшість дослідників уважає, що

компетентнісний підхід найбільш глибоко відображає модернізаційні процеси,

які наявні в усіх країнах Європи [620]. Уточнимо, що „модернізація” (з

англ. modernization – осучаснення; з фр. modernizer – сучасний) передбачає

впровадження у суспільство ознак сучасності, оновлення, змін відповідно до

вимог, смаків [460, с. 313; 566, с. 348], є синонімом прогресивних змін [206; 235;

378]. Поняття ж „інновація” (лат. іnnovatio – оновлення, зміни) [257, с. 8] є

свідченням змін, оновленням, нововведенням, використанням відомого із

незначною модифікацією, частковою або масштабною зміною стану системи та

відповідної діяльності людини. Отже, компетентнісний підхід відображає

процеси модернізації, є інновацією, а не абсолютною новизною [257, c. 8].

Прихильники позиції „мода на компетентність” стверджують, що без

термінів „компетенція”, „компетентність”, які є даниною європейській моді,

неточною етикеткою терміна „вмілість” [969], можна обійтися, а результати

освіти доцільно характеризувати поняттями „рівень підготовленості”,

„майстерність”, „освіченість”, „навчальні вміння”, „інтелектуальний капітал” та

ін. Тим паче, що науково-педагогічні співтовариства в країнах з усталеними

науково-освітніми традиціями не схильні надавати їм занадто широкого поля

застосування, зберігаючи водночас право „громадянства” інтегральних

термінів, таких як „знання”, „кваліфікація”, „професіоналізм”, „здібності”

[620, с. 29], „базові навички” (Б. Оскарссон), список яких змістовно збігається з

компетентностями [580, с. 42], духовних, моральних цінностей, якостей
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особистості, а також інших підходів до освітнього процесу [55; 314]. Тому доля

компетентнісної моди може скластися як і в будь-якої моди, хоча вона

відображає педагогічні пошуки щодо роботи на межі навички і здатності [825].

Останнім часом „мода” подається як соціокультурне явище, механізм

соціальної, культурної, психічної регуляції, котрий тісно пов’язаний з основними

цінностями, тенденціями розвитку сучасного суспільства, як засіб упровадження

нових соціокультурних форм й адаптації до них у світі, який змінюється [68].

Думки щодо її тлумачення (фр. mode, від лат. modus – міра, образ, спосіб, правило,

предписання) винесено у додаток А.2. Формування, поширення моди [68]

проходить дві фази: інновацію та колективний відбір усіма соціальними групами,

у результаті якого соціально схвалений зразок стає загальноприйнятою нормою.

Інновація розглядається як процес пропонування різних культурних зразків, які

змагаються між собою. Для моди характерною є короткотерміновість,

періодичність, циклічність (стадії становлення, масового поширення, занепаду),

тимчасовість, найменш тривка популярність, загальна увага, гонитва за модністю,

ступінь якої залежить від моменту здобуття популярності, суспільного визнання, а

не від об’єктивного часу створення (виникнення) предмета (явища). Однак

найголовнішим є мотиви, які рухають модою, зокрема: наслідування з метою

перейняття досвіду або гарного смаку; страх опинитися поза суспільством, бути

осміяним (ізольованим) або як форма біологічного захисту [359]. Відсутність же в

компетентнісного підходу тих ознак, мотивів, які рухають модою при наявності

найглибшого відображення модернізаційних процесів, які мають інноваційні цілі,

а не підпорядковуються модним тенденціям, сприяють вирішенню суперечностей,

дає підстави стверджувати, що він є шляхом оновлення, модернізації.

Підсиленням висновку є узагальнені Г. Малик [505] тринадцять функцій

компетентнісного підходу (додаток А.4), складність структури діяльності, яку

описують компетенції, компетентності, відповідність особистості високій

професійній діяльності, точність описів властивостей, адекватності цих понять

новому напряму розвиткові освіти. Сутнісні ж ознаки компетенцій – як-то

постійна мінливість – пов’язані зі змінами до успішності дорослого в постійно
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змінюваному суспільстві [801]. Тому зрозумілою є увага до компетентнісного

підходу, адже він відповідає на актуальні потреби суспільства, ринку праці [55],

виробничої сфери, підсилює практичну орієнтацію освіти, зміщуючи її кінцеву

мету на компетентність [8; 70; 296, с. 21, 71–78; 363; 577]; забезпечує здатність

випускника школи практичного розв’язувати життєві проблеми, пошук свого

„Я” [32; 60; 746] та ін.; дає змогу реально підготувати спеціаліста [441; 874],

технологічно переозброїти вчителя, подолати розрив неузгодженості між

освітніми ланками, предметним змістом і логікою конкретної науки [61, с. 26],

забезпечити людиноцентристську орієнтацію освіти [402] тощо.

Додатковим аргументом є дослідження компетентнісного підходу як

інноваційного [532] через розкриття поняття „інновація” як новизни (у тому

числі для різних соціальних груп) [348] з огляду на його відмінності від

традиційних підходів, методологічне обґрунтування, часовий сенс

застосування, вплив меншості на більшість (державний вплив, тобто

впровадження стандартів і програм у руслі компетентнісного підходу), вплив

власників бізнесу, які потребують змін якості й результатів освіти [532, с. 102],

наявність супротивників та прихильників. Найважливіша інноваційна

характеристика цього підходу [292] розкривається його потенціалом, здатним

значно збільшити міждисциплінарну релевантність при значному зростанні

ролі та значення економіко-психологічних знань, збагаченні професійної

діяльності спеціалістів різних сфер, отриманні ними інструментів ефективної

взаємодії, усвідомленні психологічної сутності економічних, управлінських, і,

як нам видається, педагогічних процесів. Упевнені, що з огляду на реальні

потреби освітньої практики в розвитку соціальної та інших компетентностей

упровадження цього підходу створює можливість поєднання інноваційних змін

освітнього процесу школи, ВНЗ, закладу СППО. Спільність поглядів знаходимо

у О. Савченко [680, с. 22]. Тож варто погодитися з думкою щодо перетворення

компетентнісного підходу competence-based education (CBE) з локальної

педагогічної теорії у суспільно значуще явище [96, с. 14–17; 950], що вказує на

стійкий розвивальний процес, тобто на оновлення, а не тимчасову модність.
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Щодо поняття „підхід”, то серед тлумачень (додаток А.4) зупинимося на

його визначенні Г. Корнетовим як способу концептуалізації знань, що

вирізняється певною ідеєю, концепцією, центрується на основних для нього

категоріях (для системного – це „система”, для проблемного – „проблема”,

компетентнісного – „компетенція”, „компетентність”) [за 313, с. 26]. Ідеться

про двоякість тлумачення: з позиції об’єкта, що досліджується, і загальної

стратегії діяльності через розуміння його як погляду, сукупності принципів, які

визначають ціль і зміст роботи, або як інструменту пізнання, пізнавального

засобу, методу, способу перетворення дійсності [29, с. 31].

Прикметник „компетентнісний” надає іменнику „підхід” певного

забарвлення, висвітлює різні погляди на сутнісні характеристики

компетентнісного підходу (Competence-based approach), які означені в працях

вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як А. Андреєв, В. Байденко, І. Бех,

Н. Бібік, В. Болотов, Е. Зеєр, І. Зимня, В. Луговий, Дж. Равен, О. Пометун,

Ю. Татур, В. Хатмечер та ін. [8; 30; 55; 59; 78; 310; 317; 464; 626; 644;763; 905;

957] (додаток А.5). Це пріоритетна орієнтація на домінуючу освітню парадигму

[692, с. 138], цілі, складові освіти, оновлення змісту, результати навчання [690,

с. 243]; провідну педагогічну категорію, узагальнені умови здібності людини

[78], підходи, методи, методологічну модель [280], сукупність загальних

принципів [436], спрямованість освітнього процесу на формування ключових

(базових, основних), предметних компетентностей [626; 643, с. 66] та ін.

Метою, інструментальними засобами її досягнення [310], кінцевим результатом

[296; 620; 626 та ін.] компетентнісного підходу визначаються метапрофесійні

якості, готовність, здатність, „досвід діяння”, досвідченість [55], компетенції,

компетентності у певній життєвій, соціальній сфері, навчальній, професійній

діяльності, поза межами навчальних сюжетів та ситуацій. Близьку нашому

розумінню думку знаходимо в І. Беха щодо забезпечення компетентнісним

підходом „несуперечливої трансформації суб’єкта учіння у суб’єкта практичної

діяльності як цілеспрямованого перетворення дійсності у суб’єкт-об’єктній (як-

то, виробничій), суб’єкт-суб’єктній формі (міжлюдських відносин)” [55].
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Таким чином, ідеї компетентнісного підходу і сьогодні є дискусійними,

адже існують його позитивні й проблемні аспекти та, відповідно, прихильники і

супротивники. Зокрема, прихильники відзначають більшу прозорість, кращу

інформованість, орієнтованість на навчання, прикладний характер навчальних

планів, вищі характеристики в забезпеченні якості [30, c. 81]. Серед позитивів –

„долання бар’єрів між освітніми системами країн, забезпечення передумов

входження України в європейські координати”, можливість залучення

суб’єктивного досвіду особистості, що охоплює ті складові якості освіти, які

декларувалися і не виступали об’єктом контролю, у тому числі й державного,

кардинальна зміна всіх складових освіти – мети (реалістичність, осмислення й

привласнення учнями), змісту (особистісна орієнтованість, ситуації

пізнавальних труднощів, диференційоване використання мотиваційних спонук

залежно від характеристик уміння вчитися, включення в соціальний контекст,

спрямованість на набуття пізнавального й життєвого досвіду), форм і методів

організації навчання (діяльнісний характер, вироблення самостійності у

застосуванні програмового змісту, партнерська взаємодія і співпраця) системи

оцінювання (наявність доказів компетентності в певній сфері як обсяг

інформації, її якість, рівень рефлексивності в самооцінці результатів, активність

у їх набутті, вияв інтересу до пізнання; надання переваги самостійно здобутим

знанням; прагнення до успіху), типу педагогічної взаємодії [61, с. 27].

Водночас супротивники визначають обмеженість, мінімізацію впливу на

освітній (стримування досягнення високих академічних стандартів), виховний

процеси (заради результативності, підприємливості, соціальної мобільності

випускників втрачається традиційна установка на виховання, розуміння,

критичність, рефлективність), підвищення технічної витратності щодо

реалізації, суто ринкове спрямування [30; 32], що призводить до певної

роздвоєності, виникнення подвійних конструкцій, суміщення підходу із

„зунівським”, зокрема, компетентності надбудовуються над знаннями,

уміннями й навичками, формуючи міждисциплінарні зв’язки; обидві моделі

співіснують, займаючи різні сектори й рівні освітнього простору [8, с. 21].
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Висловлювалися занепокоєння щодо уніфікації людства через

„глобалізацію ринку та ринкових механізмів, капіталу” і „потоків праці” [746],

трансформації у „цивілізацію Ринку” або „Лад грошей” [728, с. 125; 746],

формування „неокочівників”, концепції „загальних опорних точок” [75, с. 14].

Натомість І. Зимня стверджує, що компетентнісний підхід може зберегти

культурно-історичні, етносоціальні цінності за умови підходу до

компетентностей, які лежать в його основі, як складних особистісних утворень,

що містять інтелектуальні, емоційні, моральні складові [315].

Серед серйозних ризиків називають неузгодженість понятійного апарату

в нормативних документах, працях вітчизняних і західних дослідників І. Зимня

[315], Н. Бібік, В. Луговий, О. Савченко [за 61, с. 27] та ін., культивування

нерозвинутої форми компетентності порівняно з її вищою формою [55]. „За

такого підходу, на думку І. Беха, закономірності педагогіки розвитку

використовуються лише фрагментарно, що різко знижує його практичну

ефективність, тобто ступінь досвідченості суб’єкта” [55]. Дослухаємося до

важливої рекомендації науковця звернутися до ідей діяльнісного та особистісно

орієнтованого підходів, на яких ґрунтується педагогіка розвитку, з метою їх

узгодження (на принципі логічної доповнюваності) з цілями і завданнями

компетентнісного підходу у його розвинутій формі. Адже діяльнісний підхід

ставить за мету процесу навчання перетворення того, хто навчається, у суб’єкта

учіння, апелюючи до формування знань як переконань, наукового світогляду,

розвитку теоретичної свідомості суб’єкта через фрагменти практики як

критерію істинності пізнавальних результатів. Однак скорочена (нецілісна)

практика служить засобом для формування переконань, а не мотивів

майбутньої досвідченості суб’єкта. Водночас навчальні надбання стають

засобом досягнення цілі формування людини досвідченої [55].

Поділяючи думку І. Беха, переконані, що особистісно орієнтований

підхід, який уможливлює „духовно-практичне освоєння суб’єктом світу, його

морально-духовну практику стосовно світу людей і світу речей”; „забезпечує

морально-духовний розвиток суб’єкта, „призводить до виховання вищих сенсів
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життя людини і практичної орієнтації на них у своїй життєдіяльності” [55], має

повністю асимілюватися компетентнісним, оскільки морально-духовна

досвідченість особистості, яка передбачається саме останнім, пов’язана з

використанням ідей особистісно орієнтованого виховання, за якого вона є

суб’єктом суспільно значущої поведінки як істотної складової суспільної

практики”, а „одиницею особистісного розвитку” є вчинок, що мотивується

морально-духовною цінністю як самовартісною формою активності” [55].

З огляду на принцип рівноправного, партнерського співіснування різних

освітніх парадигм [314, с. 31; 746, с. 24] цілком слушно Є. Ямбург вважає, що в

основі когнітивно-інформаційної, компетентнісної та особистісної є

культурологічна парадигма [864] при її домінуванні, яка формулюює цілі,

розкриває смисли і цінності освіти, розставляє пріоритети у відборі змісту.

Зокрема, когнітивно-інформаційна забезпечує конкретне наповнення цього

змісту, надаючи навчальному процесові впорядкованості, стрункості й

послідовності. Особистісна – відповідає за горизонтальну диференціацію й

приводить зміст освіти, методи і форми роботи у відповідність з реальними

навчальними можливостями, здібностями та нахилами. Компетентнісна –

забезпечує інструментальну підтримку цих парадигм. Отже, реалізуючи певні

аспекти, підходи не виключають один одного, а компетентнісний – логічно,

несуперечливо збагачує існуючі парадигми. При цьому в основу його реалізації

має бути покладено цілу низку перспективних теорій і концепцій [864; 195].

З огляду на основні характеристики та відмінності компетентнісного

підходу від традиційного, виокремлені Г. Малик за 25 критеріями [505]

(додаток А.6), значно ширший функціональний спектр компетентнісного

підходу в проектуванні сучасних освітніх систем (описаний Г. Малик на основі

праць Г. Мітяєвої (чотири позиції) [531] та Л. Єлагіної (шість позицій) [276]),

десять функцій (з тринадцяти), що більшою мірою впливають на розвиток СК

особистості випускника ВНЗ [505] (додаток А.3) переконані, що саме підхід,

заснований на компетенціях, є найбільш продуктивним для дорослої аудиторії.

Отже, компетентнісний підхід є системним, міждисциплінарним,
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інноваційним, орієнтується на сучасне й майбутнє, виступає засобом і

чинником модернізації, характеризується особистісним, діяльнісним аспектами

з огляду на ціннісно-смислову, особистісну, змістову складові освіти, доповнює

освітні інновації й класичні підходи, що допомагають гармонійно поєднувати

позитивний досвід для реалізації сучасних освітніх цілей; пов’язує професійне

навчання з системою підвищення кваліфікації, гармонізує й доповнює ЗУНи,

інтегруючи їх у компетентності, мотивує до навчання упродовж життя. Його

категорії „компетентність” „компетенція” постають „як системні утворення,

системи, що мають власний генезис і власні цільові функції” [746, с. 23] й тісно

пов’язані з категоріями „кваліфікація”, „навчальний результат”. Особливої

уваги заслуговує ціннісний аспект компетентнісного підходу, його

застосування в контексті педагогіки розвитку [55] на тлі проблематичності

фактичного задіяння суб’єктності, досвіду учнів відповідно до складових якості

освіти й контролю на різних рівнях [58; 60].

Методичну реалізацію компетентнісного підхіду в системі післядипломної

педагогічної освіти пов’язуємо з діяльнісним, особистісно орієнтованим [64; 609]

та іншими у їх поєднанні, узгоджені за цілями, завданнями на принципі логічної

доповнюваності; розробкою компетентнісно орієнтованих, соціально

спрямованих завдань, використанням засобів для створення соціальних ситуацій

із синтезом набутих навчальних знань, умінь, способів практичної діяльності.

Враховуючи відсутність на сьогодні єдиного розуміння базових термінів

компетентнісного підходу, сутності понять „соціальна компетентність”,

„соціальна компетентність вчителя початкової школи”, уточнемо думки

науковців різних історичних періодів у підрозділах 1.2, 1.3.

1.2. Питання розвитку соціальної компетентності вчителя в наукових

працях

Проблема розвитку соціальної компетентності (без вживання терміна)

перебувала у колі уваги дослідників, починаючи з глибокої давнини. На

підставі результатів історико-педагогічного аналізу [126; 127; 157–159],
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окреслимо такі змістові лінії:

1. Соціально орієнтовані (Ж. А. Кондорсе) [376, с. 289; 613, с. 287] освіта,

виховання мають відбуватися під керівництвом найбільш гідних учителів (Платон,

Аристотель) [11, с. 119–121; 330, с. 13; 616, с. 90–92, 116–117], (П. Наторп) [330,

с. 242; 552], (В. Чарнолуський) [826], соціальним впливом суспільства, наглядом

держави, з опертям на традиції, громадський характер, демократичність (Другий

статут Луцької школи, 1624 р.) [330, с. 169; 810, с. 22–26], (К. Ушинський) [330,

с. 346–347; 331, с. 236; 365, с. 431–436; 786, с. 201], індивідуалізацію, культуро-,

природовідповідність, (Ф. А. В. Дістерверг) [256, с. 133; 649, с. 266–300], (Г. Літц)

[330, с. 288–289], (М. Монтессорі) [330, с. 312], завдяки яким можна правильно

побудувати суспільство (Ж.-Ж. Руссо) [649, с. 223–249; 671, с. 93], налагодити

громадські, сімейні стосунки [331, с. 236; 786, с. 223].

У центрі такого освітнього процесу – розвиток індустріальних навичок

(Ш. Фур’є) [330, с. 148; 803, с. 134], особистості суспільного діяча, вільного

громадянина (П. Каптерев) [343, с. 90], узгодження дій із законами природи,

суспільства (В. А. Лай) [330, с. 283], „вихід” виховання в соціум (А. Макаренко)

[497, с. 48], усунення суперечностей між вимогами суспільства й особистісними

потребами, інтересами (В. Бєхтерев) [57, с. 501–507; 330, с. 246], пристосування

до здібностей, потреб дитини, бажання батьків, умов соціального середовища

(А. Фер’єр) [365, с. 431–436; 330, с. 345], поглядів громади, превалювання

життєвих навичок, чеснот над навчанням (Дж. Локк) [330, с. 88], посильності

праці (Г. Кершенштейнер) [358, с. 223–249], Роботи-Що, яка переходить у

Роботу-Як (В. Паульсен) [330, с. 334; 930], поєднання знаннєвого, ціннісного,

діяльнісного компонентів [330, с. 283, 388; 358, с. 223–249], (А. Луначарський)

[480], (Дж. Дьюї) [330, с. 277], виховання відповідальності за себе, іншого

(П. Гехеб, В. Паульсен) [222; 330, с. 308, 334; 930], привнесення реального

життя у школу (Г. Кершенштейнер) [358, с. 223–249], (В. Сухомлинський)

[749, с. 99, 210], (Н. Крупська) [413], (В. Паульсен) [330, с. 333, 336; 930], яка є

моделлю природного, соціального середовища [330, с. 283], вогнищем

соціалізації (А. Макаренко, Вл. А. Луков) [474; 497].
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Практичний суспільний характер початкової школи, можливість

застосування спеціалізації [330, с. 347; 365, с. 431–436], трудового принципу й

зміцнення суспільних інстинктів, створення умов для відчуття своєї суспільної

корисності, зв’язку тисячами ниток (А. Макаренко, Н. Крупська) [410; 497]

пробуджує, поглиблює суспільний інстинкт (вік від 7 до 12 років), розвиває

цільність світосприйняття, суспільну етику, суспільно-трудові навички,

індивідуальні здібності, ініціативу та ін. [410], „права” дитини (О. Попов)

[330, с. 347; 506, с. 237–240], виховує ставлення до себе як до людини, як рису

духовного життя [749, с. 619], небайдужість учнів до розвитку, досягнення

цілей шкільного спільного проживання й колективної роботи [330, с. 310].

2. Розвиток соціальної мотивації в умовах ситуації успіху, атмосфери

захисту, у практиці навчання старшими дітьми молодших на основі ментальної

спільності [330, с. 313], підготовка до виконання (урізноманітнення,

І. Борецький або Г. Дорофеєвич [199, с. 89–92]) соціальних ролей відповідно до

законів виховання, соціально-політичного устрою держави, переважання

суспільного блага перед особистим (Ш. Монтеск’є) [330, с. 91; 11, с. 99–100],

громадських обов’язків, здійснення діяльної взаємодопомоги [330, с. 347;

365, с. 431–436], уникнення соціальних конфліктів [330, с. 14; 616, с. 116],

урізноманітнення форм поведінки взаємовідносин (О. Залужний) [302], а також

свобода учительства в питаннях участі у шкільному управлінні, в умовах

повної правової і фінансової забезпеченості [826, с. 39], набуття соціально-

педагогічного досвіду, додаткових професій, упровадження „системи

перспективних ліній” [497, с. 129], виконання функцій батьків [330, с. 308].

3. Доброчинність справ, відповідність ігор дітей правилам для звикання до

законності [11, с. 119–121; 116–117; 330, с. 13; 616, с. 90–92]; громадянським

звичаям як способу моделювання соціального простору, саморозвитку, соціальної

поведінки (Є. Славинецький) [330, с. 175–178; 646, с. 210–231]; поєднання

індивідуалізму з прийомами „хорового” громадянського виховання, соціальної

поваги, співпраці, самоуправління [1, с. 91]; виховання вільної людини [671, с. 93;

649, с. 223–249] як певної цінності (Й. Г. Песталоцці) [603, с. 251–252], пізнання її
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природи, душі, чинників їх формування (Г. Сковорода) [331, с. 119; 707] для потреб

середовища [330, с. 118; 603, с. 249–251, 253], громади [376, с. 287–293] відповідно

до основ народного виховання [707; 331, с. 119; 786, с. 200], впливу культури,

історичного, соціального досвіду, середовища [256, с. 133; 649, с. 266–300].

4. Утвердження ролі: общини, релігії як єдиного цілого [616, с. 92–94]

(І. Златоуст, І. Грішний) [11, с. 92–94; 330, с. 157, 23], надання переваги

родинному середовищу, відповідальності матері [11, с. 99–100; 330, с. 91;

331, с. 119; 343; 616; 707] для збереження духовних цінностей народу [11, с. 99–

100; 330, с. 91]; соціального середовища [11, с. 119–121; 330, с. 13]; шкільної

освіти (М. Ф. Квінтілліан) [356, с. 21; 649, с. 131–136] (Аристотель, Г. Гринько)

[11, с. 119–121; 330, с. 13, 281–285; 506]; взаємозв’язку сімейного, дошкільного,

шкільного й суспільного виховання для соціалізації особистості [57, с. 501–507];

школи – у перебиранні найбільшої частини обов’язків родини з улаштування

життя дитини – Г. Гринько [506, с. 281–295] (на наш погляд, це є помилковим і

має негативні наслідки), школи й оточення як виховних середовищ (О. Залужний)

[330, с. 384–385]; прикладу батьків й учителя, особливо у періоди морального (від

народження до 7 років) та практичного виховання (7–14 років) [749, с. 621]

(С. Полоцький) [810, с. 39–43]; соціального статусу вчителів [330, с. 317–324; 537].

Застосування соціального партнерства: родини і школи (Й. Ф. Гербарт)

[219, с. 148–160, 168–179], (А. Луначарський) [330, с. 169; 810, с. 22–26], зокрема

практично спрямовані шкільні курси „родиноведення” (П. Блонський) [67, с. 20–

85] для засвоєння репертуару ролей [358, с. 223–249; 603, с. 251–252]; родини й

інших соціальних інститутів (держави, церкви) (Я. А. Коменський) [330, с. 175–

178; 372, с. 133–163; 646, с. 210–231], громади [343, с. 92]; з організованим

соціальним суспільством [330, с. 388–389]; залучення ресурсів громади до

виховання, навчання й соціалізації учнів [603, с. 251–252].

Основний принцип організації соціального розвитку – поєднання

економічної, керувальної, утворювальної соціальної діяльності [330, с. 345;

365, с. 433], чинниками якої виступають дім, школа, життя поза ними

[330, с. 253]; соціальних [11, с. 153–156; 343; 786, с. 214], (І. Соколянський)
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[723, с. 15–19], природних [330, с. 345; 365, с. 431–436] умов довкілля

[330, с. 246, 285], сукупності біологічних і соціальних знань, [330, с. 285],

взаємодії поколінь в їх історичній зміні [499; 786, с. 214].

5. Відзначення важливості переходу від релігійно-аскетичного виховання

до практичних завдань, пов’язаних із повсякденним життям [330, с. 271, 267–

275] (В. Мономах) [248, с. 185–188], зв’язку змісту освіти з соціумом [342];

створення й загальнодоступність суспільних шкіл (Другий статут Луцької

школи, 1624 р.) [810, с. 22–26]; зв’язок із навколишньою місцевістю, вплив на

околишню людяність (В. Дюшен) [272, с. 9–14] як суспільних здравниць для

навчання життя, збереження здоров’я, ораторських шкіл для розвитку мови й

мовлення, кузні доброчинностей для вдосконалення всіх громадян, колиски

громадянського життя для навчання – поперемінно – підпорядкування й

управління [372, с. 404–408], вироблення взаємовідносин особистості й

суспільства на основі врахування природи дитини [358, с. 223–249], єдності

розуміння життєвих цінностей, норм [552], громадських функцій [330, с. 281].

6. Співіснування у колі людей з різних соціальних прошарків, соціального

середовища (І. Грішний) [646, с. 23–26; 803, с. 113–596], в умовах надзвичайно

розвинутих комунікаційних засобів (О. Залужний) [506, с. 350–363] за рахунок

розвинутих навичок управління речами, собою та іншими [372, с. 404–408].

Важливість роботи вчителя: з розвитку шкільного самоврядування,

самоуправління, планування колективної діяльності із застосуванням

кооперації, спеціалізації, поділу праці [330, с. 281, 384–387; 412], різних форм

роботи, підпорядкованих спільній меті (Н. Крупська) [409; 411; 413];

громадсько-колективних, колективно-трудових навичок [330, с. 384–385],

виховання почуття честі, відповідальності [479, с. 39; 497, с. 246]; формування

морального характеру, прагнення служіння своїми здібностями суспільству і

ближнім [219, с. 148–160, 168–179].

7. Правила для вчителя: виказування постійної турботи [372, с. 404–408],

віра у життя, життя дитини [330, с. 282]; свідомість, соціальна компетентність

[723, с. 15–19]. Майстерне оволодіння: ораторським мистецтвом [331, с. 119;
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356, с. 21; 649, с. 131–136; 707], партнерством [410], педагогікою „паралельної

дії [498, с. 14]; природним, діяльнісним навчанням, наближеним до життєвих

потреб учня, [649, с. 223–249; 671, с. 93], технологією шкільного

самоврядування [330, с. 384–385], громадського виховання (К. Ушинський)

[330, с. 288–289; 786; 810, с. 291–307], використання вроджених нахилів

[330, с. 283, 327, 317–324; 537] (Е. Торндайк) [330, с. 327]; умінням заохочувати

[356, с. 21; 649, с. 131–136], уникати заполітизованості [414], сполучати

історичний суспільний досвід і власний соціальний [786, с. 200], розвивати

мислення, мовлення учнів [331, с. 119; 707], уміння здійснювати усвідомлений

вибір [330, с. 31–33; 649, с. 145–148], гнучко пристосовуватися до свого

становища [603, с. 251–252], критично ставитися до результатів власної

діяльності [330, с. 346; 365, с. 431–436], розмірковувати над внутрішньою

сутністю [331, с. 119; 707]; умінням враховувати інтереси дитини, її активність

[330, с. 278; 497; 749], створювати умови для самостійного набуття знань у

діяльності [330, с. 278] на основі фактів, дослідів [330, с. 346; 365, с. 431–436].

Прагнення: розвитку власного соціального інтелекту [428], бути більш

корисним, швидше гарним, ніж „з туго набитою головою” (М. Монтень)

[330, с. 31–33; 649, с. 145–148], взірцем у всьому [412]; докладати зусилля

відповідно до цілей вихованця як дорослої людини [219, с. 148–160, 168–179;

603, с. 251–252], його майбутньої професії, соціальних ролей [603, с. 251–252].

8. Ретельний підбір учителя як виразника вищих форм свідомості [222;

482, с. 156], (І. Борецький або Г. Дорофеєвич) [16, с. 89–92] за покликанням

[603, с. 251–252], на конкурсній основі [330, с. 308] за вимогами до: морально-

ціннісної сфери [707; 331 с. 119; 786, с. 214]; комунікативної, соціальної

(Другий статут Луцької школи, 1624 р.) [810, с. 22–26], громадянської, правової

компетентностей [603, с. 251–252]; професійних якостей [330, с. 288–290, 342;

455] (А. Луначарський) [482, с. 156; 786, с. 271]; здатності гнучко реагувати на

соціальні зміни [256, с. 133; 649, с. 266–300]; знань про людину в сім’ї,

суспільстві, у будь-якому віці, всіх становищах та ін. [786, с. 214], природні

особливості дітей [256, с. 133; 649, с. 266–300]; умінь розробляти програми
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занять із урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів та ін.

[330, с. 308], надавати свободу вибору від 4,5 років [803, с. 113–596], володіти

„парною педагогікою” [749, с. 620], мотивувати до безперервного навчання.

Поради майстерному вчителю: навчати дітей будь-якого ремесла, за яке

можна одержувати все потрібне для життя, розуміння й майстерності, як бути

чесним громадянином у світі (С. Полоцький) [376, с. 287–293; 810, с. 39–43];

оволодіти навичками з виховання моральних настанов, комунікації, поведінки в

соціумі [199; 16, с. 89–92] для запобігання правопорушенням, конфліктам

[749, с. 660; 751, с. 345], формування вільної, гармонійно розвинутої, щасливої,

корисної для суспільства людини, здатної жити в суспільстві [331, с. 119; 707],

створення умов взаємовпливу особистості на колектив [749, с. 621].

Вимоги до вчителя, зокрема й майбутнього: „підвищення своїх знань,

педагогічних умінь”, усвідомлення ролі у вихованні [786, с. 200], виборі шляхів,

засобів викладання предметів [256, с. 133; 649, с. 266–300], відповідальності за

результати особистісного вибору [803, с. 113–596]; опанування різнобічних

напрямів знань, мислення, технологій, розвиток здібностей і нахилів, ключових

соціальних компетентностей (без уживання терміна), критичного мислення

[330, с. 346, 347; 365, с. 431–436; 786, с. 212–215], самовдосконалення, гнучке

реагування на соціальні зміни [256, с. 133; 649, с. 266–300; 786, с. 212–215]. Увага

до статусу вчителя (у тому числі й сільської школи як носія живої думки) для

поширення впливу на спільноту [482, с. 156; 497; 840, с.87]; його ролі у школі

спільного навчання, представлення прогресивних змін учнів [330, с. 333; 930].

9. „Серйозна освіта”: в спеціальному інституті (ІІІ ступінь), з якого

будуть виходити вчителі шкіл ІІ ступеня і вдосконалюватися (зі шкіл І ступеня)

[376, с. 287–293], орієнтована на трудову школу [358, с. 246]; на окремому

факультеті для підготовки вчителів (К. Ушинський) [810, с. 291–307] із

залученням до педагогічної діяльності здібних людей [342; 343; 483, с. 45].

Підвищення ролі школи як місця професійної підготовки [330, с. 333; 930],

основи народної освіти у системі: народна школа – народна школа підвищення

кваліфікації – народний університет [330, с. 336; 930], здійснення вторинної
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соціалізації, накопичення соціального досвіду [497, с. 174].

Увага влади до навчання вчителя: кампанії зі всебічної підготовки й

перепідготовки [482, с. 156], підвищення кваліфікації [67, с. 39–85] й

освіченості в педагогічних вишах, педтехнікумах; через інформаційний простір,

вчительські гуртки, самоосвіту й самовиховання [482, с. 156], надання всього

можливого [481, с. 50], опанування педагогічним досвідом в умовах повної

свободи, влаштовування особистим порядком загальноосвітніх, педагогічних

курсів, екскурсій, відряджень для ознайомлення з постановкою навчальної

справи в інших місцевостях [826, с. 39], упровадження в життя ідей соціального

виховання (О. Попов) [506, с. 237–240].

10. Неперервної освіти кожної особистості у будь-якому віці [803, с. 113–

596] (В. Мономах) [248, с. 185–188; 330, с. 164], різного соціального становища,

в будь-якому куточку землі [372, с. 404–408] для забезпечення збереження

знань і набуття нових [376, с. 287–293], зосередження на власному покликанні,

перетворення його на справу життя й безупинний розвиток фахових здібностей

[707; 331, с. 119], навчання життя, виховання людей, здатних розвивати

здібності до самоосвіти й самовиховання [67, с. 39–85].

Отже, проблема розвитку соціальної компетентності (без уживання

терміна) особистості завжди перебувала у колі уваги науковців від давніх часів

до середини ХХ ст., визнавалась актуальною, відображала існуючий соціальний

устрій, пов’язувалася із серйозною професійною освітою впродовж життя.

Сучасні погляди на означену дефініцію розкриємо у підрозділі 1.3.

1.3. Сутність дефініції „соціальна компетентність вчителя початкової

школи”

Уточнення дефініції „соціальна компетентність” потребує розгляду

сутності базових термінів компетентнісного підходу, таких як „компетенція”,

„компетентність”, а також означення „соціальний”. Зазначимо, що результатом

трьох етапів встановлення компетентнісного підходу competence-based
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education (CBE) [96; 314, с. 14–17] (додаток А.1) стало визначення „чотирьох

стовпів” – основних глобальних компетентностей (навчитися пізнавати, робити,

жити разом, жити) [251, с. 37]; п’яти ключових компетенцій для подальшого

навчання і вищої освіти, серед яких політичні й соціальні [905], ситуативності

як особливої характеристики компетентності [96]; „видів компетентності” як

„мотивованих здібностей” (Дж. Равен), які у розвивальному середовищі можна

вдосконалювати [644, c. 201]; відношення певних компонентів до когнітивної

сфери, а інших – до емоційної, їх змінюваність; існування зв’язку між

розвитком компетентності і системою цінностей [644, с. 152; 889].

До сьогодні залишається неоднозначним зміст основних понять

компетентнісного підходу [313, с. 9], типологій усіх підходів щодо розуміння

компетенцій (Фр. Д. Ле Деїст, Дж. Вінтертон) [887], які водночас є невід’ємною

складовою підготовки і критерієм професійного успіху. Їх виявлення, розвиток

(складові) є одночасно базисом розвитку особистості (Р. Мегер) [974].

Не вдаючись до детального аналізу наявних дефініцій поняття

„компетенція” (додаток А) (їх термінологічний аналіз не є предметом нашого

дослідження), наголосимо на його змісті, узгодженому українськими

науковцями як кола повноважень певної організації, установи, особи, яка є

відчуженою від суб’єкта наперед заданою соціальною нормою освітньої

підготовки учня, вчителя, іншого спеціаліста і необхідна для його якісної

продуктивної діяльності в певній сфері [60, с. 26]. У межах своєї компетенції

особа може бути компетентною (некомпетентною).

Державним стандартом початкової загальної освіти компетенція

формулюється як суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у

певній сфері діяльності людини [632], а Галузевими стандартами вищої освіти

(далі – ГСВО) – як „знання й розуміння (теоретичне знання академічної сфери,

здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне

застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як

невід’ємна складова способу сприйняття, життя з іншими в соціальному

контексті), предметна сфера, у якій індивід добре обізнаний, виявляє готовність
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до виконання діяльності” [525, с. 11].

У науковому вжитку поруч з поняттям „компетенція” використовується й

„компетентність”, які або набувають синонімічного значення, або розходяться

змістовно (закладено у 60-х рр. ХХ ст) з огляду на їх синонімічність в англійській

мові. Це створює певну плутанину у зв’язку з їх непослідовним використанням

(вкладання в поняття „компетенції” функційного (competence), але вживання у

поведінковому значенні – competencies (Снайдер та Ебелінг, 1992), а також –

competency щодо професійних компетенцій (Боамі Сперроу, 1992; Мітрані з

співавт., 1992; Сміт, 1993), або поглядом на другий термін як синонім (Браун,

1993, 1994) та ін. [за 846; 847; 848; 887; 896]. Тотожності ці поняття набувають з

огляду на практичну спрямованість компетенцій [70; 78; 225; 440].

Їх розрізнюють: Н. Хомський – як компетенції (знання) і вживання

(реальне використання мови у конкретних ситуаціях, компетенція в дії) [809],

І. Зимня – як потенційне, когнітивне (компетенції) – внутрішні, приховані

психологічні новоутворення: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій,

системи цінностей, ставлень, які в подальшому виявляються в компетентностях

людини (актуальному, особистісному) [317]. У нашому дослідженні ці поняття

розрізняємо. Наголосимо на недоцільності ототожнення компетентностей з

навчальними здібностями [55], а також особистісній характеристиці

компетентності, її зв’язку з мотивами [577, с. 9], різній акцентуації її визначень

(додаток А.7).

Важливою є позиція української спільноти, якою компетентність

визначено інтегрованою категорією, що виражає сформовану насамперед

засобами освіти здатність індивіда успішно розв’язувати загальні та специфічні

проблеми як у трудовій діяльності в ролі фахівців, так і в суспільному житті в

ролі громадян (набори компетентностей охоплюють знання, уміння, навички,

особистісні якості, необхідні для виконання індивідом економічних і

соціальних функцій) [651, с. 349; 798, с. 20], вживання змісту поняття Законом

України „Про вищу освіту” як динамічної комбінації „знань, умінь і

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
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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” [297], Галузевим

стандартом вищої освіти (ГСВО) як інтегрованої характеристики якостей

особистості, результату підготовки випускника вишу для виконання діяльності

в певних професійних та соціально-особистісних предметних галузях

(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та

досвіду у певному виді діяльності [525, с. 11], Національною рамкою

кваліфікацій терміна „кваліфікація” у значенні компетентності – здатності

особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання,

розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості [525, с. 11; 634]. Значущими є

думки вчених, які досліджують проблеми початкової школи, зокрема, Н. Бібік

щодо цілісності компетентності (знання, вміння, досвід діяльності самі по собі

не є компетентністю) [60, с. 26], Т. Байбари з приводу тлумачення

компетентності як володіння учнем компетенцією, що поєднується з його

особистісним ставленням до неї і до предмета діяльності [29, с. 31], узгоджена

категорія компетентності у Державному стандарті [632] як набута в процесі

навчання інтегрована здатність особистості, що складається зі знань, досвіду,

цінностей і ставлення, котрі можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Згадаємо й чотири загальні концепції (Е. Шорт), відповідно до яких

„компетентність” подається як поведінка, дія, що впливає на набуття вмінь і

навичок для певної діяльності, не пов’язаної з творчістю; як володіння

знаннями, вміннями, навичками, яке уможливлює свідомий вибір професійних

дій і виду діяльності; як ступінь чи рівень здібностей, який офіційно

сприймається у професійній сфері, діяльності, достатній щодо стандартів; як

властивість, спосіб буття [за 457, с. 15]; згруповані І. Зимньою види

компетентностей за трьома підставами (суб’єкт, суб’єкт-суб’єктна взаємодія,

діяльність) [316], виокремлені В. Луговим чотири групи підходів щодо

визначення зазначених понять: 1) компетентність та компетенція – тотожні,

вживаються як синоніми за законами випадковості; 2) компетентність,
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компетенція використовуються для позначення різних груп особистісних

якостей за цільовими критеріями (знання, уміння); 3) компетентність – загальна

характеристика, яка складається з окремих компетенцій (компетентність –

загальна, компетенції – частини, які є складовими цілого – компетентності);

4) компетентність – інтегральна характеристика особи, яка розкладається на

диференціальні компетентності (загальна – складається з окремих частинних

компетентностей). Поняття „компетенція” набуває значення юридичного

характеру як певні повноваження, надані особі для виконання покладених на

неї функцій [468]. Саме на це (четверте) тлумачення ми будемо спиратися у

дослідженні феномену соціальної компетентності вчителя початкової школи.

Важливим, на наш погляд є виокремлення чотирьох базових

характеристик поняття „компетентність”, серед яких: контекстність,

ситуативність [29, с. 37] (використання у конкретній навчальній, соціальній

ситуації); уживання у значенні результату (характеризує те, що може зробити

індивід, а не описує чи розповідає про процес, під час якого він набув цієї

компетентності); стандартизованість; застосування компетентності як міри,

результативності індивіда за визначений час [459]. При цьому варто виходити з

того, що кожна із компетентностей характеризує певну реалізаційну здатність –

спроможність до самореалізації, реалізації життєвих цілей, завдань [464, с. 14].

Заслуговують на увагу думки Менгхема (1986) щодо зв’язку

компетентності з моделями особистості, моделями результату або моделями

освіти і навчання зі стандартним підходом, у якому використовуються критерії

для визначення ефективності, й три способи використання компетентності (за

Менсфілд, 2004, с. 304) як результату (професійні стандарти описують здатності

людини); завдань, що вирішуються; особистісних рис, характеристик [за 887].

Отже, на сьогодні не вироблено єдиного погляду на сутність поняття

„компетентність”. Спостерігається надзвичайна строкатість щодо його

значення, групування підходів з огляду на компетенції, теоретичні знання,

практичні уміння, обізнаність, досвідченість, здатність, зокрема й інтегровану,

готовність, ставлення, властивості, характеристики особистості (зокрема,
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мотивацію), результат освіти, підготовки, компетенції та ін. Акцентується на

діяльнісній сутності компетентності, складності характеру цього явища [577],

особистісних якостях людини [817], впливі середовища. Компетентність

фахівця з вищою освітою розглядається як прояв на практиці прагнень і

здатності (готовності) реалізувати свій потенціал для успішної творчої

(продуктивної) діяльності в професійній і соціальній сферах, усвідомлення

соціальної значущості, особистої відповідальності за результати цієї діяльності,

необхідність її постійного вдосконалення [763]. Отже, розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи у професійній діяльності

здійснюється під впливом соціуму, у якому відбувається його життя. У цьому

контексті набуває значення навчання уродовж життя, післядипломна освіта.

Зазначимо, що наукові джерела визнають необхідність виокремлення серед

компетенцій/компетентностей ключових (key competencies), якими мають

опанувати для успішної роботи й подальшої освіти ті, хто навчається [905]. Для

забезпечення універсальності фахівця вони не можуть бути занадто

спеціалізованими, адже мають прояв тільки в діяльності, конкретній ситуації

(Н. Хомський [809], В. Хатмечер [905]), „уживанні компетенції в дії” (С. Шишов)

[846], у прихованій можливості непроявленої компетенції [847]. Підкреслимо,

що поняття „ключові компетенції” за часів СРСР (1990 р.) введено Міжнародною

організацією праці в кваліфікаційні вимоги до фахівців у СППО, підвищення

кваліфікації, перепідготовки управлінських кадрів [88, с. 35].

Українськими науковцями ключові компетентності тлумачаться як ті, що

„дають ключ для розв’язання широкого кола навчальних і життєвих завдань”

(О. Савченко) [683, с. 10], як „спеціально структурований комплекс

характеристик (якостей) особистості, що дає можливість ефективно брати

участь, діяти в різних життєвих сферах діяльності” [632], як об’єктивна

категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань,

умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності

людини, серед яких здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська,

соціальна компетентності, компетентність з питань інформаційно-
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комунікаційних технологій [632]. Ключові компетенції (надпредметні,

метапредметні, базові) належать до надпредметного рівня змісту освіти, є

визначальними, характеризуються певною універсальністю (умови реалізації не

є обмеженими й занадто специфічними) [29, с. 33], міждисциплінарністю;

багатокомпонентністю, поліфункціональністю (розв’язання широкого кола

особистісно і соціально значущих ззавдань, проблем); спрямованістю на

розвиток критичного мислення, рефлексії, визначення власної позиції,

поєднання особистісного й соціального; ситуативністю виявлення (Т. Байбара

Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко) [29, с. 33; 52; 619; 680; 798],

соціальною спрямованістю, „діяльнісною формою”, що дає змогу

використовувати їх як структурну основу проектування змісту освіти на трьох

рівнях: теоретичному, навчального предмета, навчального матеріалу та

рухливою, мінливою структурою, залежною від пріоритетів суспільства, цілей

освіти, можливостей самовираження людини в соціумі [29, с. 34].

Детальне опрацювання цих компетенцій/компетентностей не передбачено

завданнями дисертації. Ми дослідили їхню структуру на вміст соціальної

складової у наукових працях (документах) різних країн (додаток Б). З огляду на

те, що оволодіння компетенцією і є компетентність [29, с. 33], таку саму

соціальну спрямованість, характеристики будуть мати й компетентності, що

важливо для подальшого визначення сутності, структури, функцій соціальної

компетентності вчителя початкової школи. Більше того, ГСВО передбачено

розвиток соціально-особистісної складової у системі компетенцій [525]. Тому

доречним буде навести завдання щодо формування ключових компетентностей

(на різному змісті) учнів, які стоять перед вчителем початкової школи і на які

маємо спрямувати увагу в післядипломному процесі. Це: чітке усвідомлення

дитиною мети роботи; оволодіння загальнонавчальними вміннями, навичками;

рефлексія своїх досягнень; мотивація на отримання результату; можливість

використання одержаних знань і вмінь для розв’язання різних типів навчальних і

життєвих завдань; набуття індивідуального досвіду завершеної справи; успішна

співпраця в різних групах, застосування різних компетентностей, фізичної та
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вольової готовності до продуктивної праці; „навчати”, а не „вчити”, приймати

рішення на основі знань, досвіду, елементарного прогнозування [683, с. 10].

Отже, СК, незалежно від вибору терміна для „онтології ключових

компетецій” [494, c. 6], групування освітніх класифікацій („базові навички”,

„ключові компетенції”, „ключові вміння”, „ключові компетентності”, „ключові

кваліфікації”, „ключові навички”), усіма дослідниками визнається однією з

основних ключових у розвитку особистості (додаток Б). Теоретичне підґрунтя

означено І. Зимньою [313–316]. Це положення психолого-педагогічної науки,

зокрема: людина є суб’єктом спілкування, пізнання, праці (Б. Ананьєв) [7]; її

компетентність має вектор акмеологічного розвитку (Н. Кузьміна, А. Деркач)

[за 422]; професіоналізм включає компетентність (А. Маркова) [512–514],

людина виявляється через систему ставлень до суспільства, до інших, до себе,

до праці (В. Мясищев) [за 313–316]. Більше того, з огляду на визнання всіх

компетентностей соціальними в широкому сенсі цього слова І. Зимньою

[314, с. 26], в її останніх дослідженнях мова йде про ключові соціальні

компетентності (здоров’язбереження, громадянськість, спілкування, соціальна

взаємодія й компетентність у галузі інформаційних технологій) [577, с. 10].

Наголосимо на соціальній сутності феномену „компетентність” як рівні

навченості соціальних, індивідуальних форм активності, що дає змогу

індивідові функціонувати в суспільстві в рамках своїх здібностей, статусу [278].

Розвідки етимології слова „соціальний” вказують на його потрапляння у

мову через німецьку (sozial) з французької (sосiаl) під впливом твору

Ж.-Ж. Руссо Соntrаt sосiаl, 1762 р. (див. Клюге-Гьотце, с. 570) [857]. До

наукового обігу його введено К. Марксом у значенні товариського,

громадського (лат. socialis) для позначення характеристики однієї зі сторін

суспільного життя. Український тлумачний словник подає декілька його

значень, зокрема: 1) пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві;

суспільний, громадський. || Породжений умовами суспільного життя, певного

середовища, ладу. || Існуючий, здійснюваний у суспільстві. || Зумовлений

поділом суспільства на класи; 2) який має на меті зміну суспільних виробничих
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відносин [193]. Отже, означення „соціальний” надає відповідного забарвлення

поняттю „компетентність”, тобто компетентність особистості, що стосується

життя і стосунків у суспільстві, відповідає певним виробничим відносинам.

З огляду на вищезазначений висновок щодо спільності ознак понять

„компетенції” й „компетентності” доречно говорити й про відповідну

спільність ключової та соціальної компетентностей. Підтвердження такої думки

знаходимо у дослідженні І. Зарубінської [306, с. 31]. Поділяючи думку

науковця, переконані, що всі загальні якості та характеристики ключової

компетентності особистості притаманні соціальній, а це, відповідно,

позначається на тлумаченні (додаток Б 1), цілях, змісті, характері, специфіці її

розвитку в навчальному процесі СППО як соціально-педагогічної системи.

Існує судження, що першим у науковий обіг це поняття увів Г. Рот, який

у його зміст покладав сферу взаємодії з іншими. Він розглядав соціальну (разом

із самокомпетентністю, предметною компетентністю) як один з різновидів

компетентності людини [937]. З іншого боку, початок вивчення СК пов’язують

з працями В. Уайта (50-ті рр. ХХ ст.), який (як і більшість західних науковців)

тлумачив його зміст як певну здібність індивіда ефективно взаємодіяти з

довкіллям. Російські дослідники, зокрема, акцентують на використанні поняття

у працях А. Вєтошкіна, С. Гончарова, А. Кукліна [за 548, с. 36] у розумінні

„цільового призначення соціальних інститутів, норм, відносин, уміння особисто

здійснювати соціальні технології”. Більшої конкретизації СК здобула в

Ю. Габермас, який наголошував на адекватності, ефективності вирішення

різноманітних проблемних ситуацій, з якими людина стикається в соціумі (за:

Рубін, 1992, с. 284) [938]. Близьке твердження стосовно СК у системі відносин,

які складаються в спільному житті людей з подібними інтересами, потребами,

що утворюють спільність (соціум), знаходимо в Г. Щедровицького [853].

Слушним є висновок Г. К. Павліга [931], Ш. С. Райно [933] та інших про

дублювання, суперечність багатьох термінів стосовно один одного, брак

прийнятого концептуального або робочого визначення терміна (Джонс, 2001;

Хуббард та Деерінг, 2004; Жолнай, 2002; Сміт і Тревіс, 2001). Використовуючи
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змішані методи збору думок від експертів у галузі СК (між 2002–2007 рр.; СК в

назві статті) на основі трьох Delphi-досліджень, зібраних якісних, кількісних

даних, доведено відсутність єдиного погляду, зосередження уваги на

соціальних навичках, здібностях, соціальних цілях, розуміння СК як

багатовимірного конструкту й необхідності руху наукового співтовариства до

досягнення консенсусу для концептуального визначення цього поняття.

Соціальна компетентність може виявлятися на рівнях окремої людини,

соціальної групи [35, с. 12, 49], соціуму в цілому, на яких вона має певні спільні

компоненти (розвинута соціальна рефлексія, досягнення максимального ефекту

від прийнятих рішень, здатність діяти адекватно ситуації без шкоди собі та

іншим тощо) та специфічний зміст. Підтвердження думки знаходимо у

В. Кєласьєва та І. Первова [357, с. 357], які узагальнили 10 структурних

компонентів цього поняття на рівні особистості: 1) наявність соціального

статусу для можливості включення в соціальне середовище, доступу до його

ресурсів; 2) вираженість соціальної рефлексії, здатності до прогнозування

результатів своєї поведінки, своєї активності (наслідків своїх дій); 3) уникнення

шкоди собі, довкіллю за рахунок своєї активності; 4) оволодіння відповідними

спеціальними знаннями, вміннями, навичками (іншими регуляторами), що

забезпечують включення в середовище; 5) вміння, здатність протистояти тиску

середовища, самостійність; 6) здатність вирішувати проблеми нетрадиційним

способом; 7) прилученість до культури для дійсного усвідомлення мотивів

поведінки, вчинків, аргументована самостійність особистості, її здатність

опиратися різним ризикам і загрозам власному розвиткові; 8) затребуваність

тією соціальною структурою, у яку людина включається (відторгнення

соціальним середовищем у межах даного як симптом її некомпетентності);

9) вираженість мотивації та ініціативності; 10) комунікативність [357, с. 364].

Не можемо погодитися із твердженням щодо некомпетентності як відторгнення

соціумом, адже в умовах політичного протистояння часто компетентні фахівці,

протестуючи проти ексцесів, залишаються поза системою, яка спонукає їх

порушувати закони, особисті моральні цінності, духовні орієнтири.
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Варто зауважити, що індивідуальна соціальна компетентність упродовж

життя змінюється відповідно до привласнення людиною знань соціального

середовища, способів взаємодії з ним, передбачення наслідків своїх життєвих

виборів адекватного розуміння себе та ін. Серед важливих соціальних навичок

зарубіжними науковцями визнані здатність взаємодіяти з іншими та бути

компетентним у цій справі [902; 944; 952] задля досягнення результативності

[490, с. 25; 902; 944], особистих цілей у соціальній взаємодії з плином часу, в

різних ситуаціях зі збереженням гарних відносин з іншими [938] й вирішення

проблем [944]. Тотожну думку відображено у працях О. Прямікової [638]

A. Шелтен [941; за 14], M. Б. Шур [944], Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Ненсен

[290], В. Коропуліної, Ю Неймера та ін. [639], Б. В Сейферт [943] та ін.

Небезпідставно науковцями наголошується й на комплексі особистісно-

психологічних технологій взаємодії людини із соціальним оточенням [42],

мотивації вирішувати завдання, що виникають у взаємодії [13, с. 89], уявленні

про свою особистість [941; за 14], системі знань про соціальну дійсність і себе,

системі складних соціальних умінь, навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в

типових соціальних ситуаціях, що дають змогу швидко, адекватно адаптуватися,

приймати рішення зі знанням справи, ситуації [428], бути соціально обізнаним,

уможливлюють досягнення оптимальної відповідності між особистістю й

умовами соціуму, зафіксованих у поняттях „соціальне мислення”, „соціальний

інтелект” [3, с. 173; 335; 896]. Цілком слушно зауважити, що зарубіжними

науковцями питання соціальної компетентності було розпочато з розробки

концепції соціального інтелекту (Х. Гарднер [216], Д. Векслер, Дж. Гілфорд,

С. Космітскі, Е. Л. Торндайк [за 784; 785]). Виокремлений разом з абстрактним,

конкретним інтелект соціальний (здатність розуміти, взаємодіяти з людьми)

визнавався Е. Торндайком край важливим у професійній діяльності [за 428].

Водночас визначення: різних аспектів соціального інтелекту (група

Дж. Гілфорда) як розуміння поведінки людей, адаптивної взаємодії (Х. Кантор,

Дж. Ф. Кіхлстром, 2000) [за 784; 785]); „множинних інтелектів” (вісім видів) у

теорії Г. Гарднера [216], згідно з якою, інтелект співвідноситься з
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міжособистісним інтелектом (в його основі – здібність відзначати відмінності між

людьми); біологічного, психометричного, соціального інтелекту (Х. Айзенк),

серед яких психометричний на 70% залежить від біологічного й на 30% – від

чинників середовища, що уможливило осмислення інтелекту як фундаментальної

властивості, різноманітності поведінкових проявів [892], необхідності розвитку

соціального й емоційного інтелекту у вчителів [216, с. 32; 677; 858].

Результати аналізу тлумачення поняття „соціальний інтелект”

(додаток Б.2) вказують на існування взаємозв’язку соціальних компетентності й

інтелекту [131; 960], який можна вважати основою СК. Це стосується побудови

процесу її розвитку (здатність, готовність людини до взаємодії) з опертям на:

виокремлені стадії розвитку соціального інтелекту (Р. Селман), окреслення

необхідності спеціального навчання умінням відкривати й освоювати способи

вирішення нового класу завдань, аналізу людських відносин і оволодіння

формами людської взаємодії [694]; відношення у цій взаємодії „Я –

суспільство” (як розуміння поняття СК); уміння обирати правильні орієнтири,

організовувати відповідно до них свою діяльність [281; 364; 418]; взаємодію

когнітивних та поведінкових чинників (С. Космітскі, О. Джон, 1993) [676; 784],

соціального інтелекту й соціальної сенситивності [278]; розвиток здібностей

прогнозування міжособистісних ситуацій, інтерпретації інформації, поведінки,

готовності до соціальної взаємодії, прийняття рішень для досягнення гармонії з

собою, довкілля; функції соціального інтелекту. Такий зв’язок оцінюється за

проявом властивостей зрілої особистості як адекватність, автономність,

автентичність [428]. О. Бодальов [71; 72; 640], М. Арджил [873, с. 78]

В. Куніцина [428], розглядаючи соціальний інтелект як пізнання соціальної

дійсності, а СК – як його продукт, визначають їхні спільні риси (забезпечення

адекватної адаптації в умовах соціальних змін, правильне оцінювання ситуації,

прийняття безпомилкових рішень; кількісні характеристики, рівні, які можуть

бути виміряні), вказують на наявність відмінностей (у змістовних

характеристиках, функціях цих явищ). Цей зв’язок також має прояв в оберненій

залежності кількості оцінних стереотипів, котрі наявні у свідомості людини й
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належать до СК, та рівнем інтеграції її соціального інтелекту, диференціації її

сприйняття, адекватності розуміння себе та інших. Натомість, збільшення

стереотипів сприяє спрощенню поведінки у типових соціальних

ситуаціях [428], однак знижує креативність. Для розвитку СК учителів у СППО

необхідним є подолання деяких стереотипів, які знижують мотивацію у

професійній діяльності, розвиток соціального інтелекту як здатності: до

раціональних, розумових операцій, об’єктами яких є процеси міжособистісної

взаємодії [484]; „до пізнання соціальних явищ, що становить лише один із

компонентів соціальних умінь і компетентності” [785]; до вирішення завдань на

суб’єкт-суб’єктному рівні [744]. Наявність у структурі соціального інтелекту

самооцінки доводить необхідність заохочування, мотивування саморозвитку,

підкріплення досягнень, а мотив досягнення доцільно розглядати як мотив

соціального успіху. Це стане дієвим у професійній мотивації, розвитку СК.

Поділяючи думку Д. Ушакова [784, с. 222], переконані, що, крім

інтелекту, існують й інші якості, необхідні для успіху в житті; не виключається

й випадковість. Більше того, надмірний інтелект у певних ситуаціях може бути

шкідливим, а середовища, у яких пригнічуються природні потреби дітей в

самоповазі, можуть вбити активність учнів, їхнє бажання пізнавати. Натомість

проблеми ефективної міжособистісної взаємодії, використання гнучких

педагогічних технологій не для „розуму – хитрості (тактичні ресурси), а для

розуму – мудрості (життєві цінності)” [322], здатності до змін, залучення

емоційної сфери, постійного пошуку нових форм, неперервної роботи над

собою залишаються провідними для сучасної школи. Адже експериментальна

діяльність довела [676; 677], що багато людей, які показали позитивні

результати за параметрами емоційного і соціального розвитку, виявляються

більш успішними в житті та творчості. Проте в 95% інтелектуально

обдарованих дітей відзначають труднощі у функціонуванні емоційного

інтелекту, спілкуванні з однолітками, знижений інтерес до іншої, окрім

інтелектуальної, діяльності [858; 889] – Р. E. Ріджио [за 676] та ін. Визначення й

оцінювання останнім автором соціального інтелекту за шістьма соціальними
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навичками (додаток Б.2) зближує його із СК. Примітно, що Д. Гоулмен,

Р. Е Ріджио, А. Савенков [676] пропонували називати „соціальним інтелектом”

те, що багато з науковців називає „інтелектом емоційним”. Це доводить їх

нерозривний зв’язок [267]. Варто враховувати факт (Д. Гоулмен) [за 676], що

80% життєвого успіху забезпечуються некогнітивними чинниками, до яких

входить емоційний інтелект як самомотивація, стійкість до розчарувань,

контроль над емоційними спалахами, вміння відмовлятися від задоволень,

регулювати настрій, співпереживати і сподіватися, не дозволяти емоціям

затьмарювати здатність думати. Отже, підтверджується значення емоційного

забарвлення діяльності, важливості емоційного компонента у структурі СК

вчителя. Підсилення думки знаходимо в Н. Амінова, О. Льошенко М. Арджил,

Дж. Куннінгхем, K. A. Miтчел, T. M. Шмітт, A.-M. Сабера, K. Л. Спаркмен,

A. M. Ворбач, B. I. Вааджид [4; 488; 873; 881; 924; 940; 942; 948; 964; 965].

Однак СК і емоційний інтелект є різними конструктами (M. Moррісон) [926].

Вважаючи емоційний інтелект елементом соціального [676; 677],

наголосимо на його трьох групах, які описують його критерії (когнітивні,

емоційні та поведінкові) та змістовно представлені таким чином: 1) когнітивні:

соціальні знання – знання про людей, спеціальних правил, розуміння інших;

соціальна пам’ять; соціальна інтуїція – оцінювання почуттів, визначення

настрою, розуміння мотивів вчинків інших, здатність адекватно сприймати

поведінку в рамках соціального контексту; соціальне прогнозування –

формулювання планів власних дій, відстеження, рефлексія свого розвитку та

оцінювання невикористаних альтернативних можливостей; 2) емоційні:

соціальна виразність – емоційні виразність, чутливість, контроль;

співпереживання – здатність входити у стан людей, ставити себе на їхнє місце

(долати моральний, комунікативний егоцентризм); здатність до саморегуляції;

3) поведінкові: соціальне сприйняття – уміння слухати співмовця, розуміти

гумор; соціальна взаємодія – здатність, готовність працювати спільно, до

колективної взаємодії, творчості; соціальна адаптація – вміння пояснювати,

переконувати інших, здатність уживатися з іншими, відкритість у стосунках з
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довкіллям. Це враховуватиметься у розробці складових, критеріїв, програми

розвитку СК вчителя початкової школи. Візьмемо до уваги взаємозв’язки між

складовими емоційного інтелекту та соціальної, комунікативної

компетентностей, складовими соціального інтелекту й комунікативними

уміннями, які досліджено О. Милославською [526], K. Д. Eванс [891].

З огляду на зміну соціокультурного середовища й відповідно до вимог, які

висуваються до особистості, цінними є: ідея К. Джонс і Дж. Д. Дей (1997) [за 676;

677] щодо взаємозв’язку між чинниками соціального інтелекту

(„кристалізованими соціальними знаннями” – декларативними знаннями на основі

досвіду щодо добре знайомих соціальних подій) й „соціально-когнітивною

гнучкістю” (здатністю застосовувати соціальні знання при вирішенні невідомих

проблем); праці Х. Кантор і Р. Харлоу (1994) [за 676; 677] відносно врахування

перехідних періодів життя людини та способу оцінювання індивідуальних

відмінностей у визначенні життєвих завдань; висновок А. Савенкова [676; 677]

щодо формулювання планів дій, відстежування свого розвитку, оцінювання

результатів власної діяльності, звернення до своєї біографічної пам’яті для

усвідомлення причин, що призвели до досягнення отриманих результатів, і

альтернативних дій, які були можливі (перегляд планів або накреслення нових).

Можна говорити про когнітивний підхід, який крім соціального й

емоційного інтелекту як основи СК, визначає останню через сукупність

соціальних знань (Е. Зеєр, І. Зимня, В. Куніцина, Ю. Майсурадзе, Є. Муніц,

Г. Парфьонова, В. Шадриков та ін.) [234; 310–311; 313; 428; 496; 546; 591];

прояв діяльнісного підходу (В. Максимов) щодо знань соціальних сторін життя

(ядро СК) [за 207, с. 13], наслідків застосування способу діяльності [496];

поєднання знаннєвого, діяльнісного, особистісного підходів у Є. Руденського,

В. Куніциної, Є. Муніц, Г. Парфьонової [за 207, с. 13; 428; 547, с. 4; 591, с. 12].

Це позначається на активізації внутрішніх резервів, забезпеченні використання

емоційних, когнітивних, моторних моделей поведінки з тривалим сприятливим

співвідношенням позитивних, негативних наслідків для особистості [591, с. 12],

можливості швидкої й адекватної адаптації в соціумі [547, c. 9], якісного
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виконання соціальних функцій. Воно є необхідною умовою успішної діяльності

[547, с. 4], зміцнення здоров’я [909; 948], виконання соціальних ролей,

уникнення відчуття внутрішнього дискомфорту, конфлікту з соціальним

середовищем [932], розвитку здатності до самореалізації, самовизначення

[591, с. 12]. Розширення меж СК, забарвлення професійною складовою

доводить широкий зміст поняття, можливість використання на різних рівнях.

На типі організації індивідуальних знань, їх надійності у прийнятті

ефективних рішень [218, с. 57], знаннях компетентної людини, які мають бути

різноманітними, категоріальними, структурованими, процедурними,

предметними; наявності знань про власне знання (метакогнітивні) і таких, що

належать до особистісного досвіду („неявних знань”); гнучкості; оперативності;

дієвості наголошували Р. Зобов, В. Келасьєв, М. Холодна [321; 218, с. 73–74].

Однак погляд на вчителя як на звичайну людину з її щоденними проблемами як

громадянина, учасника економічних, сімейних та інших відносин, споживача

медіаінформації надзвичайно актуалізує успішність розвитку СК у різних видах

діяльності, опанування різноманітними соціальними ролями. Підтвердженням є

думка А. Флієра [797, с. 152], відповідно до якої, СК дає змогу людині розуміти,

варіативно інтерпретувати, використовувати повсякденні (частково спеціалізовані,

неспеціалізовані) знання, які є нормою загальносоціальної ерудованості людини в

цьому середовищі, суму правил, регулятивів поведінки, вербальних, невербальних

мов комунікації, систему загальноприйнятих символів, світоглядних засад,

ідеологічних і ціннісних орієнтацій [797, с. 152]. З іншого боку, Т. Самсонова

[684] акцентує на значенні знань про: устрій, функціонування соціальних

інститутів, структур і процесів суспільства; рольові вимоги та очікування; себе як

соціального суб’єкта рольової поведінки, ефективної соціальної взаємодії;

загальнолюдські норми, цінності, традиції, звичаї, закони у різних сферах і галузях

соціального життя [684]. Однак ми переконані, що тільки знань, як необхідної

складової та умови розвитку СК, недостатньо. Необхідним є врахування характеру

й спрямування їх застосування [321, с. 33; 936], адже у величезному обсязі

невпорядкованої інформації з різноманітними смисловими зв’язками,
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контекстами, підтекстами, „25-м кадром” ускладнюється процес її аналізу, відбору

й прийняття адекватного рішення, що впливає на кінцевий результат діяльності,

може призвести до некомпетентності [787, с. 35] (протилежний концепт;

виявляється в будь-якій сфері суспільної діяльності, є злом для суспільства) [149].

Зазначимо, що при відсутності даних майже третина педагогічних помилок

пояснюється некомпетентністю вчителів [774].

Люди з обмеженою соціальною компетентністю (без орієнтації діяльності

на етичні норми), затребувані в різних сферах соціуму, виявляються

небезпечними на сучасному рівні розвитку суспільства, адже ефективно

вирішуючи різноманітні проблеми, вони не замислюються про результати своїх

дій, намагаються реалізувати різні утопії (це стверджував ще М. Бердяєв [48]),

що призводить до зростання кількості глобальних катастроф. Утім

компетентність людини в будь-якій сфері діяльності є набутою чеснотою [149].

Слід відзначити, що соціально некомпетентна людина визнається

функціонально неграмотною, нездатною як працівник чи громадянин

ефективно виконувати свої професійні, соціальні функції, незважаючи на

здобуту освіту [211] (відповідно, соціально компетентна людина є

функціонально грамотною). Серед причин – інформаційні, глобалізаційні,

соціально-економічні процеси, міграція населення, трансформація

соціокультурного простору і, відповідно, швидке старіння спектру

професійних, соціальних знань і вмінь, невідповідність їх змісту потребам

практики. З огляду на це, особливо на фоні вікового складу вчителів початкової

школи, існує потреба навчання впродовж життя для постійного розвитку СК

для „забезпечення стійкої життєдіяльності” (Є. Муніц), соціально-професійної

реалізації, оновлення професійних, соціальних знань, вмінь, успішної

соціальної адаптації [547, c. 4], опанування новими соціальними ролями.

Ймовірно, тому Ж. Тощенко доповнює зміст поняття „функціональна

грамотність” здатністю до соціальної орієнтації, соціальної саморегуляції [773],

Н. Покровський у складі такої грамотності сучасної людини розглядає, аналізує

соціальні знання, вміння [623], а М. Чошанов включає до складу
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компетентності постійне оновлення знань, набуття нової інформації й умінь,

тобто впродовж життя [за 379], що підсилює значення СППО. Слушним

видається тлумачення О. Дубровіною соціальної компетентності як грамотної

поведінки, здатності до накопичення досвіду [270]; В. Кремень акцентує на

формуванні людини ХХІ ст. – особистості з інноваційним типом мислення,

культури, поведінки [402, с. 409], Д. Воронцов визнає вплив соціальної

грамотності на управління собою [207, с. 25], що характерно персональній,

індивідуальній СК [207, с. 25], А. Хуторськой виокремлює в структурній моделі

індивідуальної компетентності особистості компетентнісні знання, досвід,

готовність особистості до сприйняття нової інформації, формування необхідних

якостей, прагнення пізнавати [814, с. 121]. Це буде враховуватись у концепції.

У розумінні поняття „соціальна компетентність” відзначається

строкатість. Так, з огляду на сучасну ситуацію гібридної війни, суспільні

трансформації, кризу цінностей і, відповідно, порушення душевного,

психічного здоров’я населення, актуальним можна розглядати його тлумачення

як результат упевненої поведінки [664], психологічний аспект зміцнення

здоров’я [336; 337; 396; 397], психологічний показник рівня соціалізації людини

[45; 591; 666; 908; 909; 924], підтримка віри в себе, свої сили (сім характеристик

соціально компетентної людини) [885; 947; 958], ядро особистісної композиції

соціальних відносин, що з’єднує верхній – духовно-теоретичний – і нижній –

практико-орієнтований – рівні [515], соціальна методологія особистості, яка

спрямовує, регулює соціальні прояви людини, її внутрішній і зовнішній досвід,

найвищий рівень адаптації для можливості ефективного виконання соціальних

ролей [829, с. 18]. Отже, окреслюються діяльнісний, особистісний підходи з

акцентом на ціннісній, мотиваційній, поведінковій складових, здатностях,

умінні взаємодіяти в соціальних ситуаціях, розвиткові соціального досвіду,

виконанні соціальних ролей. Близьку думку висловлює С. Краснокутська [394].

З огляду на вищезазначене, маємо наголосити на такій характеристиці, як

зміна соціальних ролей, з позиції якої СК розуміють В. Цвєтков [818],

Д. Мейхенбаум та ін. [920], вбачаючи останню інтегративною якістю
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особистості, яка дає змогу активно взаємодіяти із соціумом, встановлювати

контакти з різноманітними групами та індивідами, брати участь у соціально

значущих проектах [518, с. 8], сприймати самого себе та іншого, ефективно

спілкуватися в соціальних ситуаціях [920]. Близьку думку висловлюють

С. Бахтєєва, С. Краснокутська, Л. Шабатура, акцентуючи на легкій сумісності,

готовності до змін, самовизначенні, соціальній відповідальності [42; 397; 833].

Відзначимо збіг тлумачень з поняттям „педагогічна майстерність” І. Зязюна

[600]. З цієї позиції Р. Петруньова говорить про соціальну компетентність

інженера в розумінні організації, системного усвідомлення проблем, пов’язаних

з діяльністю, вмінням професійно ставити завдання, здатності компетентно

вирішувати конкретні проблеми [606], що властиве СК усякого професіонала.

Науковці акцентують на соціальній адаптованості, здатності моделювати

свою діяльність у суспільстві, дотримуватися обраної соціальної стратегії як

загального критерію СК [306, с. 47], реалізувати знання через дії, робити їх

корисними, продуктивними для вирішення проблем у різноманітті ситуацій

[252, с. 167] на основі перетину досвіду [40, с. 83; 81; 82; 332 та ін.], дії,

продуктивності. Так, Н. Борбич, розглядаючи СК як перетворений особистістю

соціальний досвід, адекватний системі соціальних відносин, що забезпечує

самореалізацію, серед її характеристик називає складне переплетіння знань,

умінь, дій, орієнтованих на місце існування і ситуації повсякденності, соціальну

реальність, відображення відносин у системах „людина – людина”, „людина –

група”, „людина – суспільство”, „людина – всесвіт” в особистому досвіді через

перевтілення ним норм, цінностей, правил, традицій [81, с. 12].

Підґрунтя такого бачення містяться у дослідженні О. Лактіонова [431],

який доводить, що соціальний аспект індивідуального досвіду та соціальний

досвід суспільства генетично єдині з огляду на характеристики суб’єктивного

простору подій, взаємовідносин з навколишніми людьми, а також стереотипію

й унікальність, які спільно забезпечують ефективну регуляцію соціальних

аспектів життєдіяльності. Індивідуальний досвід (як життєдіяльність, життєвий

шлях соціальної, особистісної та мнемічної підструктур) забезпечує
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саморозвиток індивіда та регуляцію його взаємовідносин із зовнішнім світом у

минулому, теперішньому й майбутньому, а системоутворювальним чинником

досвіду є ціннісна орієнтація індивіда на майбутній результат життєдіяльності.

Така думка цінна для дослідження СК вчителів, які в післядипломній освіті

різняться за віком, життєвим, професійним, соціальним досвідом.

Зазначимо, що з огляду на базові характеристики соціального

(міжперсональний простір, простір соціальних стереотипів, номінативна та

статистична унікальність), особистісного (суб’єктивна вартість, сумісність,

цінності навколишнього світу), мнемічного (оперативна, довгострокова,

біографічна та історична пам’ять) досвіду, а також специфічності похилого віку

(з огляду на віковий склад), людина, „формуючи свій соціальний досвід,

структурує соціальне середовище в зрозумілих їй координатах суб’єктивного

простору і часу”; у „взаємодії з іншими носіями соціуму відбувається відбір,

фіксація і подальша інтеграція найбільш істотних для людини зв’язків у режимі

довготривалої пам’яті, що створюють, збагачують міжперсональний простір

соціального досвіду” [431, c. 14] зі своєю топологією, хронологією, когнітивно

репрезентованим і психічно переробленим реальним світом її життя.

Відзначимо, що під час трансформаційних процесів у суспільстві, за умов

інтеграції й одночасної конкуренції між елементами старого і нового досвіду

відбувається набуття людиною нового соціального статусу [431, с. 29]. У цьому

контексті слушними є погляди І. Звєревої [730] щодо соціальної компетентності

як цілеспрямованого передавання соціального досвіду, що відповідає меті

згармонізованого педагогічного процесу (навчання, виховання, соціалізація) й

І. Козакової відносно акумуляції нового досвіду та формування уявлень про

майбутнє як „соціальне спадкування” [332, с. 475]. Отже, серед характеристик

СК (зокрема, й учителя початкової школи) визначаємо розширення соціального

досвіду, здатність навчатися упродовж життя, знаходити шляхи, інструментарій

для збагачення соціальною компонентою програмного змісту навчальних

предметів. Однак вчителю варто уникати навчання дітей на власному досвіді,

який часто відторгається дітьми, створювати умови набуття дитиною досвіду



59

поколінь як діяльнісного привласнення з урахуванням особливостей

соціального середовища, соціальних змін. Мова йде про СК як стан рівноваги

між вимогами, що висуваються до особистості в цей віковий період з боку

суспільства, середовища, та її можливостями [715, с. 60], як діяльність у рамках

спільноти, адекватну її цінностям, спрямовану на взаємодію щодо вирішення

реальних життєво важливих для спільноти, особистості проблем [709].

З огляду на історичність, часові рамки соціальної компетентності, існує

сенс опанування когнітивними, емоційними, моторними способами соціальної

поведінки, які в певних ситуаціях призводять до сприятливого співвідношення

позитивних і негативних наслідків (У. Пфінгстен і Р. Хінтч) [за 518, с. 8],

вироблення поведінкових сценаріїв, що відображають нову соціальну дійсність,

відповідають очікуванням партнерів із взаємодії [640], дають змогу гнучко

змінювати поведінку залежно від ситуації [518, с. 8; 700, с. 15], цілеспрямовано

й адекватно до потреб долати проблеми в повсякденній соціальній поведінці

[591, c. 12], практично опановувати набір конструктивних способів вирішення

складних життєвих ситуацій [99].

Існує підґрунтя погляду на СК як на соціальну дійсність, реальність (від

пізньолатинського realis – речовий, дійсний; те, що існує), сукупність

особистісних рис, знань, умінь, навичок, які дають змогу ефективно виконувати

соціальні ролі [380]. Питання реальності зводиться до її розуміння людьми. Як

цілісність вона характеризується взаємопов’язаними раціональними

трансцендентними пізнавальними й емоційно-трансцендентними актами

(емоційно-рецептивні – як досвід, переживання, страждання, терпіння та ін.,

необхідність витримати, випробувати; емоційно-проспективні – як очікування,

передчуття, готовність – реальність з майбутнього; емоційно-спонтанні – як

потяг, бажання, дія, спрямовані на майбутнє, породжують упевненість у

реальності). Як множинність соціальна реальність є буттям відносин [611].

Соціальна дійсність є сукупністю умов суспільного життя, які виступають

як надіндивідуальні, об’єктивні обставини існування членів суспільства [206],

тому СК варто розглядати на рівні особистості, соціальної групи, суспільства.
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Як нами досліджено, колективні дії, крім характеристики СК, також є

соціокультурною детермінантою її розвитку [163; 961].

З огляду на тлумачення поняття „соціалізація” С. Гончаренком як процесу

залучення індивіда до системи суспільних відносин, формування його

суспільного досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості, що

передбачає взаємодію людини із соціальним оточенням, впливає на формування

її певних соціальних якостей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею

системи суспільних зв’язків [230, с. 433], зрозумілою є позиція науковців щодо

СК як невід’ємної складової процесу соціалізації особистості, його якісної

характеристики [42; 397; 833], результату соціального розвитку, ефективність

якого залежить від взаємодії із соціальним середовищем [305], соціалізованості

[541, с. 295; 839] та інкультурованості [797], показника [273], рівня соціалізації,

мірила СК, соціальної успішності, здатності до самоактуалізації, самореалізації

[829], найвищого рівня освоєння соціальної дійсності [45; 231; 313] та ін.

Зазначимо, що результатом інтегрування понять, процесів соціалізації та

професіоналізму стало виокремлення професійної соціалізації (вторинної

соціалізації [230], яку А. Карельська визначає як процес входження індивіда в

професійне середовище, засвоєння професійного досвіду, оволодіння

стандартами та цінностями професійного співтовариства, активної реалізації

моделей професійної поведінки, безперервного професійного саморозвитку та

самовдосконалення [346]. Саме цей період є характерним для слухачів СППО,

тому важливими є безперервність освіти, розвиток СК вчителів початкової

школи як професіоналів, соціальних істот. Підтвердження знаходимо у

Н. Борбич, яка наголошує на етапності (соціальна адаптація, соціальна

ідентифікація, індивідуалізація, персоніфікація) формування СК [81, с. 13].

Важливою є праця Н. Тарарухіної, у якій розкрито зміст морально-

економічної соціалізації особистості учня (докладніше [за 104, с. 37]), яка

неможлива без відповідної компетентності вчителя. Доведено, що розвиток

економічної компетентності слухачів СППО має відбуватися і на теоретико-

методологічному рівні, і через побутове сприйняття (практикоорієнтоване)
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[104; 111]. Близькою є позиція науковців з приводу СК як складової філософської

категорії „мистецтво жити”, що тлумачиться як „особливе вміння і висока

майстерність у творчій побудові особистістю свого життя, що базується на

глибинному знанні життя, розвинутій самосвідомості й володінні системою

засобів, методів, технологій програмування, конструювання у здійсненні життя як

індивідуально-особистісного життєвого проекту” [641]. Такий погляд має

підстави, адже СК як актуалізована соціальна компетенція визначається, зокрема

через „соціальні навички”, які дають змогу адекватно виконувати правила життя в

суспільстві [510], а їх розвинутість сприяє опануванню соціальними ролями. Тому

І. Чорноусов поняття „соціальна компетентність” розуміє як „готовність, здатність

людини формуватися, жити в соціальній взаємодії”, а її розвинутість пов’язує з

досягненням життєвого успіху [829]. Отже, гнучка поведінка відповідно до

соціальної ролі забезпечує успіх у професійній діяльності та житті особистості.

Зрозумілою є акцентуація зарубіжних дослідників на СК як конструкті

розвитку [966; 967], „парасольковій конструкції”, яка охоплює мотивацію,

соціальний інтелект, інтеракцію, комунікацію, соціальні інтереси, когнітивні

процеси впровадження, впевненість у собі, співчуття, соціальне сприйняття,

здатність давати моральну оцінку та ін., об’єднані в нову комплексну

„надкомпетентність” [968], здатності досягати власні цілі, підтримувати хороші

стосунки з людьми в будь-якій ситуації [938], комплексі навичок, умінь,

необхідних для успішної взаємодії в суспільстві та умов її прояву на основі

системи уявлень про соціальну поведінку особистості, соціальну діяльність

[872; 884; 896; 920]. Звертається увага й на можливості гнучкої зміни стратегії

поведінки з огляду на широкий (соціальні норми, умови), вузький (особливості

соціальної ситуації) контексти діяльності (В. Ромек) [за 518, с. 8], здатності

особистості ефективно вирішувати проблемні ситуації (С. Злобін, Т. Дворак) [за

490, с. 24], конфлікти, виявляти схильність до кооперації [42], бути соціально

відповідальною й умілою, мати соціальне розуміння (Б. Кремс) [за 490, с. 25].

Близьке визначення знаходимо в С. Нікітіної, яка розширює аспекти СК як

універсальної здатності особистості, акцентуючи на відповідності її розвитку
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певним суспільним нормам [560 с. 74]. Отже, крім когнітивного компонента

простежується поведінковий, мотиваційно-ціннісний, діяльнісний.

Утім, Г. Яппарова [865], І. Черноусов [829, с. 18] виділяють СК як якість

особистості, О. Спірін [733, с. 12] – складну динамічну систему особистісних

якостей, М. Лук’янова [477] – свідоме вираження особистості, що виявляється в

переконаннях, поглядах, відносинах, мотивах, установках на певну поведінку,

котрі забезпечують взаємодію зі світом на основі ставлення до себе, інших,

суспільства, підкреслюючи особистісний аспект поняття. Саме тому серед

орієнтирів для формування СК науковці [477; 733; 829; 865] виокремлюють

володіння соціальними знаннями, вміннями, нормами конкретного соціуму,

соціальним досвідом, осмислення й адекватну оцінку своїх можливостей у

ситуації, досягнення передбачуваного результату; визначення варіантів

поведінки, готовність до прийняття відповідальності за вибір власної

поведінки. Відтак, простежуються різноаспектні орієнтири, які можуть скласти

перелік і зміст компонентів соціальної компетентності. Саме така

характеристика відтворена у визначених С. Писаревою чотирьох позицій, як:

якість особистості, сформована в процесі соціалізації з соціальною адаптацією

(перший етап входження індивіда в соціальні відносини); певний рівень

адаптації людини до ефективного виконання заданої соціальної ролі; ефективна

взаємодія із середовищем, що виявляється в соціальних відносинах; результат

соціального розвитку [612]. Вони можуть бути орієнтирами у визначенні

структури СК. Таким чином, соціальна компетентність є особистісним,

інтегрованим, складним, системним, багатогранним поняттям, в якому у

певному сполученні поєднуються ознаки, описані вище. Такої думки

дотримується переважна більшість дослідників СК, тому найчастіше поняття

СК ґрунтується на інтегративному підході. Саме такий підхід простежується у

працях С. Гончарова, М. Докторович, Б. Жиганова, І. Зарубінської, І. Зимньої,

Н. Калініної, Н. Ляхової, В. Масленнікової та ін. [231; 262; 288; 307; 339; 489;

515; 577]. Так, СК як особистісну інтегративну якість розглядають С. Гончаров,

Д. Єгоров, І. Зимня, В. Масленнікова, С. Рачева [231; 273; 316; 515; за 49] та ін.
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Наголошуючи в різних варіаціях на суб’єктній здатності, готовності до

самовизначення, самоуправління, нормотворчості й застосування соціальних

умінь [49; 231, с. 12; 273], кожний із науковців акцентує на певних нюансах.

Зокрема, С. Рачева підкреслює поєднання ціннісного розуміння соціальної

дійсності [за 49], Д. Єгоров – важливість забезпечення ефективного входження

особистості в соціальну дійсність, вміння здійснювати соціальні технології в

рамках її діяльності [273, c. 9–11], В. Масленнікова, Г. Селевко звертають увагу

на загальну здатність, готовність особистості до діяльності [515; 692, с. 139].

Як цілісне інтегративне особистісне утворення соціальну компетентність

тлумачать Б. Жиганов 288, с. 6–7], Н. Калініна [339, с. 82], І. Лук’янова [475],

пов’язуючи її з успішністю виконання освітньою установою соціального

замовлення суспільства, держави, конкретного соціуму [337], відзначаючи

можливості досліджувати СК, діагностуючи особистісні якості й мотиваційні

чинники, які визначають ефективність певної праці [288, с. 6–7].

Крім цього, Б. Жиганов [288, с. 6–7], як і І. Зимня [315; 316], М. Докторович

[263, с. 8], І. Зарубінська [306, с. 28; 307, с. 47], Е. Зеєр, Н. Ротатаєва [310; 666, с. 9],

Р. Скірко [704, с. 40], М. Соснін, В. Шадриков [234; за 489, с. 11] та ін., тлумачить

СК як складну особистісну інтегративну характеристику, акцентуючи на

адекватному розв’язанні стандартних і нестандартних соціальних ситуацій [315;

316], якості функціонування особистості в соціумі [263, с. 8], ефективному

виконанні соціальних функцій у межах компетенції [704, с. 40], системному

відображенні рівня соціальної адаптації, особистісного самовизначення,

професіоналізації людини як суб’єкта діяльності [666, с. 9], та ін. З іншого боку,

І. Зарубінська наголошує на сукупності певних якостей, здібностей, соціальних

знань і вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості,

які дають їй можливість активно взаємодіяти із соціумом, налагоджувати контакти

з різними групами й індивідами, брати участь у соціально значущих проектах і

продуктивно виконувати різні соціальні ролі [306, с. 28; 307, с. 47].

Таким чином, в інтегративному визначенні поняття „соціальна

компетентність” науковці акцентують на когнітивному, ціннісному,
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мотиваційному, діяльнісному, комунікативному, операційно-технологічному,

оцінному, рефлексивному аспектах, що буде враховано у формулюванні нами

сутності цього поняття, визначенні його структури та функцій.

Відзначимо, що поняття „соціальна компетентність” застосовується у

вузькому й широкому значеннях. У вузькому – характеризує оволодіння колом

соціально-психологічних знань, морально-правових суджень, що дають змогу

успішно адаптуватися й активно діяти в тому чи іншому соціальному оточенні

[33, с. 11] на рівні взаємодії людини в соціумі, змістовному наповнені знань

„що” і „як”, засобів, способів взаємодії, компонентного складу, вікової

динаміки, специфіки [312]. У широкому, з огляду на те, що „всі компетентності

за своїм змістом і формою – соціальні” (І. Зимня) [577], вона передбачає знання

історії розвитку, функціонування суспільства: засвоєння наукових основ

філософських, соціально-політичних, економічних, юридичних, етичних знань і

умінь, що описують і пояснюють людську практику [33, с. 11]. Вищесказане

збігається з думкою експертів OECD (Organization for Economic Cooperation and

Development) щодо визначення й вибору компетенцій – „DeSeCo” в діяльності

особистості в соціально-економічному, громадському, політичному, правовому

оточенні, побудованої на поєднанні взаємовідповідних пізнавальних ставлень,

практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань,

умінь, усього, що можна мобілізувати для активної дії [929; 949, с. 1−3].

Сьогодення вимагає розвитку таких умінь. Спільний погляд, який підтримуємо,

висловлює С. Головін, акцентуючи на духовній, громадянській, професійній

тощо формах прояву СК, у яких вона пронизує всі сфери життєдіяльності

особистості, виступає її стійкою орієнтацією на взаємодію, кооперацію зусиль,

гармонійне, справедливе узгодження інтересів [227, с. 456]. Цінною є думка

В. Лугового про об’єднання компетентностей з огляду на види людської

діяльності, як: інтелектуально-знаннєва, діалого- (консенсусно-) комунікаційна,

ціннісно-орієнтаційна, творчо-інноваційна, художньо-творча [471, с. 14].

Перегукується з вищесказаним і думка А. Хуторського, адже серед

ключових освітніх компетенцій він визначив і соціально-трудові, як „володіння
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знаннями, досвідом у сфері цивільно-громадської діяльності, сімейних відносин

і обов’язків, соціально-трудовій сфері, у питаннях економіки, права, у сфері

професійного самовизначення”. Це актуалізує вміння учня (також і вчителя)

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти адекватно особистій, громадській

вигоді, володіти етикою трудових, цивільних взаємовідносин [816].

Актуальною є позиція науковців, зокрема Т. Болотіної, П. Дж. Міллера,

які формування громадянськості пов’язують з СК [77; 922]. Вважаємо, що

важливим стає змістове наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів

початкової школи знаннями суспільствознавства, економіки, права, історії,

збагачення предметів інваріантної складової соме соціальною компонентою.

Стає зрозумілим погляд науковців М. Aрджила, Є. Бахтенової, І. Зимньої,

В. Куніциної, О. Петрова, С. Хазової та інших на соціальну компетентність як на

узагальнювальне, інтегративне поняття для набору [872; 56; 315; 318; 604; 804],

видів [428], сутнісних характеристик [547, с. 17], компетенцій, компетентностей

(додаток Б.1), що проектується через розуміння поняття „компетентність” як

інтегральної характеристики особи, що розкладається на диференціальні

компетентності (В. Луговий) [468] та ін. З одного боку, СК розглядається як

інтегрований комплекс, набір компетентностей [56], з іншого – вони є

структурою соціальної [315; 318], кожна із складових може розглядатися як

самостійна, що вказує на багатогранність цього поняття [604] та дає можливість

розвивати її окремі види в різних категорій людей у ППО [47, с. 12].

Отже, вищеозначене дає підстави тлумачити соціальну компетентність

як узагальнювальне поняття для набору компетентностей, що передбачає

знання соцільно-економічного розвитку та функціонування суспільства в

історичному аспекті, виявляється в діяльності особистості у різних її напрямах,

зокрема соціально-економічному, інноваційному, громадському, правовому,

політичному, предметному та інших на основі поєднання взаємовідповідних

цінностей, ставлень, емоцій, практико- та соціально орієнтованих знань, умінь,

поведінки тощо, що можна використати для активної дії; як „парасолькову

конструкцію” (П. Р. Вельхефер) [968], у якій соціальна завжди має прояв як
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стійка орієнтація особистості на соціальну взаємодію, співпрацю, отрмання

користі для суспільства й себе, справедливе узгодження інтересів у всіх сферах

життєдіяльності. Її комплексність (здоров’язберігаюча, правова, громадянська

та ін.) виявляється у різних напрямах соціально-професійної діяльності,

зокрема й вчителя початкової школи, створює можливість для її цілісного

розвитку або її окремих видів у післядипломному процесі, дає змогу розвивати

її в різних категорій слухачів, розробляти різні програми розвитку окремих

компетентностей (як складових структури), спрямовувати вплив на когнітивну,

емоційно-ціннісну, операційну підструктури, що дає основу для створення

вимірювального інструментарію СК та ін. Також доведено, що сьогодні

актуальності набуває розвиток медіаінформаційної грамотності, громадянської

та іншої компетентностей, забарвлення економічної духовним (світським)

аспектом [104; 180], що є важливим для розроблення концепції.

Спостерігається тенденція до уточнення сутності поняття „соціальна

компетентність” через професійну, соціально-психологічну, комунікативну

[65], життєву, освітню, педагогічну та інші складові, ототожнення з поняттям

„соціально-психологічна компетентність” [714], визнання комунікативної

компетентності за базову складову для соціальної [476, с. 234; 522], включення

професійної та комунікативної до загальної СК [640], погляд на професійну

компетентність як на складову СК [43, с. 12; 583], як форму її прояву [83].

Натомість існують погляди на соціальну компетентність як складову

комунікативної [73], складову або один із видів професійної компетентності

(Н. Гарашкіна, В. Кричевський, В. Ландшеєр, А. Маркова, З. Количева,

Г. Мосягіна та ін.) [371; 433; за 513, с. 34, 35; 540], як важливий елемент

професійної діяльності (З. Количева, Н. Малюткіна) [за 371]; на соціально-

психологічну компетенцію у сфері процесів спілкування – як складову структури

професійно-педагогічної компетентності [423, с. 90], зв’язку СК з професійною

(В. Каманова, Н. Ляхова, Н. Малюткіна, Л. Мітіна, С. Рачева) [170; за 371; 490] та

ін. Оскільки аналіз сутності поняття „професійна компетентність” завданнями

дисертації не передбачено, звернемо увагу на основні тенденції щодо його
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розуміння й співвідношення із СК [698]. Це: знання педагогом предмета та

методики його викладання, індивідуально-типові особливості й професійно

значущі якості, розвиток професійної самосвідомості (І. Зязюн [560]); базові

знання, уміння, ціннісні орієнтації фахівця, умотивованість діяльності,

усвідомлення свого місця у світі, особистий стиль взаємодії з людьми, загальна

культура, здатність до розвитку [89]; „обізнаність учителя про знання й уміння та

їх нормативні ознаки, необхідні для виконання цієї праці; володіння

психологічними якостями, бажаними для її виконання, реальна професійна

діяльність згідно з еталонами та нормами” [512]; сукупність теоретичної та

практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності (В. Сластьонін

[596]), інтегральне явище, що включає таких три складові, як мобільність знань,

варіативність методу і критичність мислення (М. Чошанов) [за 379], система з

двома базовими компонентами (професійно-технологічна підготовленість, яка

передбачає оволодіння технологіями, й ключові компетенції [565, c. 37] та ін.

Важливим є соціальний аспект професійної компетентності, зокрема

мотиви, здатність до самореалізації, самовизначення в ефективній педагогічній

діяльності [432, с. 15], встановлення зв’язку між педагогічним знанням і

ситуацією розвитку, уміння добирати адекватні засоби і методи з метою

створення умов для розвитку особистості учня (В. Сєриков) [78] відповідно до

норм, стандартів, вимог конкретного історичного моменту, соціуму

(І. Колесникова) [за 78], готовність нести відповідальність за реалізацію

прийнятих рішень у процесі професійної діяльності [831], до діяльності,

прагнення самопізнання, саморозвитку, самореалізації, саморефлексії

[849, с. 198], високий рівень самоорганізації [350, с. 6], ступінь сформованості

суспільно-практичного досвіду суб’єкта [278] та ін.

Результати аналізу зіставлень тлумачень окремих видів професійної

компетентності В. Ландшеєр, А. Маркової, А. Гузєєва [244; 433; 513] (за

С. Скворцовою [702]) щодо її соціальної забарвленості, спільних ознак із

соціальною компетентністю (додаток В), тлумачення й структури професійної

компетентності (додаток В.1) доводять наявність соціального аспекту кожного з її
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компонентів і поруч з іншими компонентами – соціального. Водночас таке

різноманіття компонентів пояснюється тим, що кожна група професій потребує

відповідного набору компетентностей. Підтвердження знаходимо в Л. Карпової,

О. Чубарука [350, с. 7, 9; 831], адже професійна компетентність учителя не має

вузькопрофесійних меж, оскільки від нього вимагається постійне осмислення

розмаїття соціальних, психологічних, педагогічних та інших проблем, пов’язаних

з освітою [350, с. 7, 9], що виражається у своєрідній „метадіяльності”, оскільки

вона є діяльністю з організації „іншої діяльності” – діяльності учнів [421].

Близьким змістом вирізняється поняття „фахова компетенція”, яка в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці ГСВО підготовки фахівців початкового навчання

представлена у вигляді комплексних, інтегрованих умінь, підпорядкованих системі

типових завдань професійної діяльності відповідно до виробничих функцій

майбутнього вчителя. Серед цих видів діяльності І. Шапошнікова виокремлює

охорону життя і здоров’я дитини, професійно-особистісного самовдосконалення,

освітню, розвивальну, дидактико-методичну, ціннісно-орієнтаційну, соціально-

виховну [835], остання з яких дає змогу підготуватися до соціально-виховної

діяльності в початковій школі та передбачає здатності, описані Г. Удовиченко. Це

перенесення професійних знань, способів виховної діяльності в нову педагогічну

ситуацію, уявлення і прогнозування наслідків застосування методів впливу на

поведінку молодших школярів, виховання їхньої національної свідомості,

створення умов для поєднання морального, фізичного й соціального розвитку

[777, с. 45] (враховуватимемо для формулювання понять дослідження).

Водночас визначення інтегрованої соціально-професійної [315; 313, с. 19;

318], соціо-професійної [428], соціально-педагогічної [332; 371] компетентностей

підтверджує існування соціального аспекту професійної компетентності,

актуалізує компетентність учителя в застосуванні середовищного (ресурсного)

підходу для розвитку соціальної компетентності школяра. Тому низка науковців

вважає, що СК є ступенем підготовленості педагога до професійно-педагогічної

діяльності у сфері спілкування з дітьми та їхніми батьками, колегами,

керівниками, представниками різних організацій, громадськості [43].
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Дискутивним залишається питання щодо співвідношення як частини і цілого

соціальної та професійної компетентностей, зокрема М. Aрджил, В. Безрукова,

Т. Бєляєва, Н. Борбич, В. Куніцина, Л. Павлюк [43; 47; 81; 82; 428; 585; 872] та

інші вважають професійну компетентність складовою соціальної. Також СК

особистості містить компетентність професійну, обґрунтування сутності якої

щодо вчителя початкової школи залишається поза увагою.

Орієнтиром для формулювання поняття „соціальна компетентність

учителя початкової школи”, визначення її структури, функцій, особливостей є

праці українських та російських науковців [40; 335; 385; 407; 607 та ін.],

результати аналізу тлумачення „соціальна компетентність”, в основу якого

більшість західних науковців кінця ХХ ст. покладали взаємодію з іншими та

компетентність у цій справі, [255; 889; 893; 902; 904; 905; 916; 938; 952 та ін.],

розуміння СК молодшого школяра як мети й результату соціальної та

професійної діяльності педагога, зміст ГСВО, Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти [631], Державного стандарту початкової

загальної освіти [632]. Зокрема, згідно зі стандартами, соціальну компетентність

розглядають як здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними

партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі, функції у колективі.

Результати аналізу поняття (додаток Г) дають підстави стверджувати, що для

молодшого школяра суспільство представлене широким (світ, країна) і вузьким

(сім’я, школа, двір, селище). Його СК визначається обізнаністю про себе, світ,

країну, регіон, їхні особливості, соціальні інститути, представлені в них, школу,

сім’ю; про особливості взаємодії людей, цінності, традиції, норми, правила

поведінки. Важливим є досвід активної соціальної взаємодії для набуття

соціальних навичок, „емоційна грамотність”, емоційна компетентність [925],

соціальна активність, досягнення, довільність, позитивне ставлення до себе,

висока самооцінка, здатність до конструктивної поведінки у складних ситуаціях,

мотивація соціального успіху, збереження здоров’я, опанування соціальними

ролями та ін. У розумінні соціальної компетентності акцентується на соціальних

знаннях і вміннях, здатності, здібності, сукупності (інтегральної системи)
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якостей особистості, особистісній освіті та ін., багатоаспектності поняття

(успішна соціальна адаптація, інтеграція, функціонування, набуття соціального

досвіду, опанування соціальними ролями, взаємодія із соціальним середовищем,

спілкування як комунікації, інтеракції, перцепції та розвиток різноманітних

потреб – як духовних так і економічних, саморозвиток, самореалізація тощо), що

зумовлено проявом СК в усіх сферах життєдіяльності людини (сім’я, навчання,

робота, взаємодія в різноманітних формальних і неформальних колективах,

системах соціальних інститутів тощо). Таким, що об’єднує погляди науковців (на

чому акцентується), є розуміння СК як такої, що дає людині можливість жити і

діяти в соціумі з урахуванням позицій, інтересів інших людей і своїх власних

позицій та інтересів. Іншими словами, СК забезпечує як власне благополуччя

людини, так і благополуччя суспільства. Підтвердження цих розмірковувань

знаходимо в О. Борисенко [86, с. 55, 56].

Таким чином, окрім когнітивного підходу (сукупність соціальних знань),

поведінкового (навички соціальної взаємодії, поведінкових сценаріїв),

відзначаємо особистісний (значущість мотиваційної складової, особистісних

якостей) [974], діяльнісний, мотиваційний, ціннісний, комунікативний,

прогностичний, розвитку яких має сприяти вчитель (відповідно, його СК

містититиме такі компоненти). Залежність СК від таких чинників, як якість

взаємин у сім’ї; соціальні навички; громадська свідомість; впевненість у собі,

тривожність; ментальність, „осмислення соціального середовища, усвідомлене

вибудовування відносин з оточуючими людьми” [35; 198] відображатимуться у

визначенні сутності, структури СК вчителя початкової школи, а підбір

інструментів впливу, середовищний підхід [597] (зокрема, ресурси соціального

оточення, особистісні ресурси як людський капітал) використовуватимуться як

один із провідних у моделюванні розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи в сучасних умовах, зорієнтованого на СК молодшого

школяра сільської, гірської [362; 553], міської школи, адже „розростання ринку

освітніх послуг все частіше виводить навчальний процес далеко за межі

соціокультурного середовища ВНЗ, який їх надає” (В. Рябченко) [за 201, с. 138].
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Кількість досліджень соціальної компетентності вчителя, педагога досить

обмежена. У переважній більшості праці стосуються СК студентів педагогічних

ВНЗ (П. Бойчук, Н. Борбич, С. Краснокутська, Н. Ляхова, О. Спірін) [74; 396;

490; 733], випускників університету (І. Зимня) [313], майбутніх вчителів

(Н. Лупанова, Г. Мосягіна) [485; 540] та ін. Наголошується на готовності

особистості майбутнього педагога до варіативного суспільно значущого

самовираження [485, с. 14], поетапній соціально-педагогічній спрямованості

змісту професійної освіти майбутніх вчителів на першочергове формування

мотиваційної та когнітивної складових їх готовності [94, с. 32],

характеризується їхня СК як частина загальної компетентності особистості,

базис її успішності, складний феномен (на стику соціальних і психолого-

педагогічних наук) [357; 540], як результат професійної підготовки, комплексна

характеристика його особистості, що містить систему оцінних, соціальних,

психолого-педагогічних знань, умінь, навичок, досвіду педагогічної діяльності,

цінностей, мотивів життєдіяльності, особистісних якостей, що дають змогу

ефективно виконувати соціальні функції в межах компетенції вчителя

(готовність творчо вирішувати професійні завдання, пов’язані з творенням

особистості учня, формуванням його як активного громадянина своєї держави,

підготовкою до діяльності в суспільстві) [74, с. 36]. Отже, дослідники

акцентують на виконанні соціальних функцій тільки в межах компетенції

вчителя й комплексі знань, умінь, досвіду педагогічної діяльності, не

приділяючи уваги його іншим соціальнім, життєвим ролям.

Уважаючи соціальну компетентність за професійну або найважливішим

елементом професійної діяльності й звужуючи її зміст до професійних знань,

умінь, досвіду самопізнання, пізнання особливостей поведінки, емоційного

стану дітей, здатності структурувати ці знання, вміння, досвіду для адекватного

розуміння дитини, для прийняття правильного рішення і вироблення лінії

поведінки в спілкуванні з дітьми з метою їх розвитку, З. Количева розуміє СК

педагога як сукупність спрямованості, адаптивності, активності, мобільності,

успішності, соціальної креативності соціальної зрілості [371].
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Енциклопедичний словник [43] тлумачить цю категорію як ступінь

підготовленості педагога до професійно-педагогічної діяльності у сфері

спілкування з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками, представниками

різних організацій, громадськості. Соціальна компетентність виявляється в

умінні будувати безконфліктні відносини, здатності до співпраці, використанні

можливостей для поліпшення виховання дітей і вирішення проблем, у високій

особистій відповідальності за свої дії, зобов’язанні перед іншими людьми. Вона

розвивається на основі особистих рис характеру, дотримання правил

спілкування, знання юридичних можливостей (прав і обов’язків) усіх учасників

педагогічного процесу [43]. Таким чином, у центрі уваги (як і у визначенні СК

молодшого школяра) – здатність і компетентність безконфліктної успішної

соціальної взаємодії, спілкування з іншими людьми (групи, команди тощо),

набуття соціальних знань, соціального досвіду, наявність високої соціальної

відповідальності, соціальні й емоційно-ціннісні характерологічні особливості,

володіння ситуацією, середовищним підходом, правовою, конфліктологічною,

психологічною та іншими компетентностями як складовими соціальної.

Методичними рекомендаціями з розроблення складових ГСВО

(компетентнісний підхід) не визначається сутність поняття СК, проте

вказується на важливість розуміння майбутніми вчителями соціального

значення своєї професії, свого місця в системі соціальних відносин, а також

здатності до критичного оцінюваня свого життєвого та професійного досвіду,

свідомого вибору шляхів та методів удосконалення своїх особистих і

професійних якостей [525, с. 29]. Особливу увагу приділено компетенціям, що

забезпечують спроможність фахівця до рефлексії власних дій, аналізу, відбору

інформації, синтезу знань і вмінь для досягнення мети діяльності [525, с. 35].

Серед соціально-особистісних компетенцій визначаються: розуміння та

сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і природи

(принципи біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового

способу життя; здатність до навчання впродовж життя, до критики й

самокритики, системного мислення; наполегливість у досягненні мети;
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креативність, адаптивність, комунікабельність; турбота про якість виконуваної

роботи; толерантність; екологічна [705] грамотність. З-поміж загальнонаукових

заслуговують на увагу базові уявлення про основи наук, які сприяють

розвиткові загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних

цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в

професійній, соціальній діяльності [525, с. 36]. Науковці висловлюють свою

стурбованість тим, що традиційні ВНЗ не вчать критичних навичок, що мають

допомоги людині домогтися успіху в „реальному світі”, світі бізнесу [875].

Отже, результати аналізу наукових і методичних джерел щодо

досліджуваного феномену, його змістового наповнення, особливостей прояву

та застосування, ціннісної основи дають підстави стверджувати, що ключовими

словами для його визначення є „здатність”, „спроможність”, „готовність”, а

також такі ознаки, як успішна взаємодія, розв’язання проблемних ситуацій у

процесі міжособистісної взаємодії, виконання соціальних ролей, соціум,

середовище, спрямування на розвиток соціальної компетентності учня.

З огляду на важливість досягення мети професійної підготовки й підвищення

кваліфікації в нових соціокультурних умовах, нерозробленість проблеми розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти, обґрунтовано поняття „соціальна компетентність вчителя

початкової школи” як цілісне соціально-педагогічне явище, що забезпечує

системний характер соціальної відповідальності, професійного розвитку та

саморозвитку особистості вчителя, його творчого потенціалу, високий рівень

якості педагогічної праці й соціальної зрілості відповідно до нових вимог і потреб

соціуму, що ґрунтуються на поєднанні суспільно значущих якостей і позицій,

соціального й емоційного інтелекту, суспільних цінностей, уміння налагоджувати

соціально-професійні зв’язки, соціальну взаємодію в реальній дійсності, здатності

впливати на процес життєдіяльності на певному рівні своєї компетентності.

Для глибшого розуміння соціальної компетентності вчителя початкової

школи дослідимо її структуру та функції, чому присвятимо підрозділ 1.4.
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1.4. Складові та функції соціальної компетентності вчителя початкової

школи

Розглянувши різні погляди науковців на явище соціальної

компетентності, визначивши її сутнісні ознаки та окресливши розуміння

сутності поняття „соціальна компетентність вчителя початкової школи”,

обґрунтуємо структуру і функцій СК вчителя початкової школи, орієнтуючись

на компоненти СК молодшого школяра.

Модель соціально компетентного молодшого школяра Н. Калініна подає у

вигляді досягнень у навчальній діяльності набору таких ознак, як: сформованість

мотивації досягнень у навчальній діяльності; розвиток продуктивних прийомів і

навичок навчальної діяльності; сформованість навичок самоконтролю,

самоорганізації та саморегуляції; керівництво в поведінці свідомими соціальними

нормативними цілями і правилами, засвоєння соціальних норм поведінки;

задоволеність собою, адекватна досить висока самооцінка, володіння критичністю у

ставленні до себе і довкілля; засвоєння навичок конструктивної взаємодії з

однолітками і дорослими, засвоєння міцних дружніх контактів; сформованість

навичок конструктивної поведінки у важких життєвих ситуаціях [за 207, с. 15; 337].

Таким чином, простежуються мотиваційно-ціннісний, діяльнісний (у навчальній

діяльності), поведінковий, рефлексивно-оцінний компоненти за відсутності

когнітивного. Наголошуючи на важливості розвинутої СК більшою мірою для

життя школяра, Н. Калініна виводить поняття за межі навчання у широкий соціум.

Думки науковців щодо структури соціальної компетентності, змісту

компонентів, їх опис подано в додатку Д.1, тому здійснемо їх порівняльний

аналіз. Так, О. Крузе-Брукс, [407, с. 75], як і Н. Калініна [337] визначає

мотиваційно-ціннісний, діяльнісний та рефлексивний (без оцінного)

компоненти, додаючи комунікативний, однак уникаючи визначення

поведінкового. Доцільним є доповнення структури когнітивним компонентом.

Привертає увагу соціальна спрямованість структури СК молодшого

школяра у праці Т. Киреєвої, О. Гайнуліної [360], яка містить: сукупність

соціальних знань, умінь, навичок щодо головних сфер людської діяльності,
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соціального середовища (світ, країна, регіон, їхні особливості, соціальні

інститути, школа, родина); здатність установлення зв’язків між знаннями й

ситуацією, знаходження шляхів вирішення проблеми, розвиток навичок

конструктивної поведінки; розвиток мотивації як прагнення успіху,

самоаналізу та самооцінки; усвідомлення особливостей взаємодії людей,

традицій, норм й правил, формування навичок соціальної поведінки; соціальна

адаптація, набуття соціального досвіду. Так, крім поведінкового, мотиваційно-

ціннісного, діяльнісного, рефлексивного компонентів окреслюється знаннєвий.

У структурі СК дітей 5–7 років І. Печенко [607, c. 9] виокремлює, крім

мотиваційно-ціннісного, діяльнісно-поведінкового компонентів і емоційно-

почуттєвий, що дає змогу глибше зрозуміти сутність цього феномену, його

динаміку в період переходу від дошкільного дитинства до нової соціальної

ситуації – навчання в школі. З огляду на це, нас зацікавив погляд Т. Антонової

[17] на структуру СК дошкільників, у якій, крім мотиваційного, емоційного

компонентів, виокремлено когнітивний, або пізнавальний, і поведінковий, або

власне комунікативний. Відзначимо, що останній компонент представлено як

ефективну взаємодію із середовищем, здатність вчиняти відповідно до правил,

прийнятих у культурному суспільстві. Як бачимо, дослідниця прирівнює

поведінковий з комунікативним компонентом, що є помилковим, адже

значенням прикметника „поведінковий” є конкретні дії, які викликані образом

„Я”, самооцінкою, поведінка людини стосовно об’єкта настанови, яку можна

передбачати, схильність реагувати певним чином на них. У свою чергу,

комунікативний (фр. сommunicatif; лат. сommunicatio – комунікація) – такий, що

належить до комунікації людей один з одним [416], процесу обміну

інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями) між двома або більше

особами [206]. У моделі СК дітей дошкільного та молодшого віку

Б. У. Сейферт СК – прагнення до соціальної взаємодії, наполегливість, особиста

привабливість, позитивна самооцінка, конкуруюча поведінка, а також п’ять

основних соціальних навичок: соціальна, вирішення проблеми, співчуття,

упевненість у собі, зв’язок та готовність допомогти [943].
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Доречним є звернення до структури соціальної компетентності сільських

школярів [442, с.107;  509; 819]. Так, В. Цвєтков [819, с. 26–27] виокремлює такі

компоненти, як: організаційно-управлінський (наявність лідерських якостей,

навичок самоорганізації та здійснення управлінської діяльності, вміння

регулювати конфлікти і самостійно вирішувати проблемні ситуації),

партисипативно-діяльнісний (формування відносин взаємної відповідальності,

співпраці (альтернатива авторитарності) в організації педагогічного колективу),

інтерактивно-комунікативний (вміння організовувати, здійснювати

продуктивну комунікацію з індивідами, групами, виконувати різні ролі в

комунікації) та регулятивно-захисний (здатність вести здоровий спосіб життя,

зберігати, укріплювати фізичне, моральне, психічне і соціальне здоров’я).

Викликає здивування наявність навичок здійснення управлінської діяльності,

однак заслуговує схвалення зміст регулятивно-захисного компоненту.

Варто звернути увагу й на такі структурні компоненти соціальної

компетентності учнів із обмеженими можливостями здоров’я (О. Позднякова), як

комунікативна толерантність, емпатійність, креативність мислення, усвідомлений

вибір майбутнього виду діяльності [622, с. 16]. Разом з тим з-поміж компонентів

СК особистості із загальною розумовою обдарованістю, згідно з Г. Парфьоновою,

спостерігаємо вольовий, афективний, когнітивний. Дослідниця надає особливого

значення вольовим характеристикам, зокрема наполегливості у досягненні мети,

самостійності, упевненості, відповідальності, спрямованості на співпрацю, на

діяльність; обережності, незалежності у поведінці; сміливості, схильності до

ризику, здатності до прийняття рішення, і сумісного зокрема; врівноваженості,

достатнього самоконтролю, успішності в організаторській діяльності,

усвідомленості вибору стратегії поведінки, здатності здійснювати сумісну

діяльність, розуміти соціальні стосунки [591].

У структурі соціальної компетентності молодших школярів (додаток Г.1)

визначаються когнітивний (40%); мотиваційний (20%); мотиваційний у

поєднанні з ціннісним (80%); поведінковий (80%), з них поведінковий – з

діяльнісним (20%), комунікативним (20%); діяльнісний (40%); комунікативний
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(20%); рефлексивнооцінний (рефлексивний, емоційно-почуттєвий, емоційний)

(100%) компоненти. Структуру і зміст СК школярів інших вікових категорій,

особистості, інших фахівців (додатки Д, Д.1) враховано в аналізі структури СК.

Щодо структури соціальної компетентності студента педагогічного ВНЗ,

майбутнього вчителя, вчителя, розглянемо праці інших науковців. М. Лук’янова

у структурі СК керівника, спеціаліста поєднує мотиваційно-ціннісний (мотиви

соціальної діяльності, сформованість мотивації, прагнення до досягнень,

установки на соціальну взаємодію, ставлення до моральних норм, цінності

суспільного й особистісного порядку); операційно-змістовний (знання, вміння,

навички, що дають змогу здійснювати критичний аналіз своїх і чужих вчинків,

прогнозувати результат взаємодії, здійснювати комунікацію, впливати на інших

людей, ставити цілі й досягати їх реалізації); емоційно-вольовий компонент

(вибір рішення, здатність до самоконтролю та саморегуляції, готовність взяти на

себе відповідальність, рішучість, упевненість у собі) [477, с. 241]. Науковець

акцентує на соціальній взаємодії як бажаному (вміння прояснити свої бажання,

потреби у сферах соціальної взаємодії), можливому (вміння оцінювати

сформовані обставини й власні сили, аналізувати допустимі способи поведінки і

прогнозувати її наслідки) і необхідному (знання соціальних норм, правил,

способів взаємодії, готовність їх дотримуватись в особистісному, соціальному).

На це вказували О. Бодальов, Дж. Гілфорд, Ю. Ємельянов, В. Куніцина, Г. Сміт

[72; 278; 428; за 555], які в структуру СК особистості ввели вміння передбачати

зміни в розвитку життєвих ситуацій, ситуацій міжособистісного спілкування

щодо поглядів, ставлення партнерів до предмета спільної діяльності.

Дослідники Х. Шредер і М. Форверг вважають, що структуру соціальної

компетентності пронизують чотири властивості: 1) комунікабельність

(комунікативний потенціал особистості); 2) рішучість щодо створення відносин

(готовність до спілкування); 3) впливовість (властивість, що охоплює здатність

навіювання – сила впливу); 4) „Я-концепція” (пізнавально емоційний образ,

ядром якого є самоповага) [за 642, с. 100; 518, с. 8]. Варто зазначити, що

готовність до спілкування можна розглядати у змісті комунікативної
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компетентності. Щодо впливовості, то вона не є суттєвою характеристикою СК,

адже її рівень свідчить про здатність людини посідати керівні позиції і є

необов’язковою якістю для комфортного існування в суспільстві. Проте

усвідомлення себе як особистості, вміння оцінити свої реальні можливості (свій

особистий потенціал) є дуже важливою складовою розвитку особистості в

суспільстві. Такої думки дотримується й Т. Пушкарьова [642, с. 100].

У структурі СК, згідно з M. Aрджил, – основні навички взаємодії (репертуар

умінь, важливих для професіоналів); соціальна сенситивність (точність соціальної

перцепції); навички схвалення, винагородження в різних соціальних ситуаціях;

рівновага і спокій як антитеза соціальної тривожності [за 428, с. 478; 873].

Т. Кавелл пропонує трикомпонентну модель СК, яка містить соціальні здатності,

уявлення й досягнення. Як і Т. Кавелл, більшість західних учених, зокрема

M. Джерусалем, Дж. Kляй-Хеслінг, до структури СК включають ключові

здібності, які найбільше цінуються на ринку праці (співпраця в команді,

комунікативні здібності) [910]. Д. Мейхенбаум у структурі СК поєднав систему

смислів, інтересів, когнітивні процеси, поведінку, які перебувають у неперервній

взаємодії один з одним і з соціальним оточенням. Вагомими компонентами також

є емпатія, перцептивні та комунікативні вміння [920].

У структурі СК студента ВНЗ С. Краснокутська визначає змістово-

діяльнісний (збалансоване сполучення соціальних знань, умінь, навичок) та

особистісний компоненти (сформована позиція людини, усвідомлення нею

необхідності набуття соціальних знань для майбутньої самостійної

життєдіяльності [396]. А. Демчук вирізняє такі компоненти: когнітивний

(знаннєвий) – знання про соціальні мережі, норми взаємності; аксіологічний

(ціннісно-змістовий) – ціннісно-змістове розуміння соціальної дійсності;

конативний (поведінковий) – уміння соціальної взаємодії в різноманітних

соціальних ситуаціях [253]. Водночас, визначаючи соціальну компетнтність

студента як єдність парціальних компетентностей, які невідривно пов’язані,

взаємодоповнюють, взаємовпливають, частково одна одну перекривають,

О. Борисенко називає у структурі СК громадянську, культурно-дозвіллєву,
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соціально-особистісну й компетентність у спілкуванні [86, с. 58].

У структурі СК майбутнього психолога Р. Скірком виокремлено когнітивний

(пов’язаний з соціальним інтелектом, соціальними знаннями й навичками),

ціннісно-мотиваційний (базується на соціальному досвіді, уміннях соціального

функціонування, сумісної діяльності) й поведінковий (в основі – соціальні цінності

й потреби) компоненти [704, с. 42]. Привертає увагу змістовий компонент

педагогічної діяльності майбутніх педагогів з формування соціальної

компетентності сільських школярів (Л. Лежніна, Д. Старкова, О. Манько на основі

праць Н. Куніциної) [428; 442, с. 107; 509] як дихотомія орієнтування та сприяння,

які включають проблемне, екзистенційне, практичне орієнтування [429] в доступній

для кожного віку формі в соціально-економічній, соціально-побутовій сферах

дескриптивним, прескриптивним, ретроспективним шляхами. У СК майбутніх

педагогів сільських ЗНЗ Т. Пушкарьова, ґрунтуючись на дослідженнях Дж. Равена

[644], виокремлює три блоки. Перший – містить компетентність, яка характеризує

здатність ставити цілі, планувати результат, брати участь у прийнятті рішень,

аналізувати, коригувати, брати на себе відповідальність. Другий блок визначає

компетентність, пов’язану з наявністю особистісного диференціалу людини,

якостей, що сприяють формуванню соціальної компетентності (упевненість у собі,

самоконтроль, адаптивність, наполегливість, використання ресурсів, довіра). Третій

блок розкриває соціальну мобільність, активність (самостійність, оригінальність,

критичність мислення; готовність до помірного ризику, вирішення складних

питань; здатність до дослідження, використання ресурсів середовища, інновацій,

прийняття рішення; відповідальність та ін.) [642, с. 100].

Модель соціально-особистісної компетентності майбутнього вчителя

Н. Бабенко уявляє як складну структуру, до якої входять компоненти: ціннісно-

смисловий (цінності та смисли педагогічної професії, ціннісно-смислове

сприйняття себе як особистості й педагога); змістовно-інформаційний (система

знань про суспільство, свою роль у соціальному світі, про цінності культури,

освіти, функції діяльності сучасного педагога, способи самопізнання та

професійно-особистісного становлення, потреба в їх освоєнні); емоційно-
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вольовий (позитивне сприйняття себе як педагога, прояв наполегливості,

відповідальності в досягненні мети становлення сучасного педагога);

діяльнісно-практичний (володіння вміннями і навичками поведінки в

соціальній дійсності; способами самоактуалізації та саморегуляції,

індивідуально-творчого саморозвитку; прояв активності та самостійності в

діяльності з професійно-особистісного самовизначення); комунікативний

(соціальна взаємодія з суспільством; повага і прийняття інших людей, які

навчаються, толерантність; володіння технологіями діалогового спілкування,

співпраці з учнями та колегами); результативно-оцінний (прояв почуття власної

гідності; здатність до особистісного оцінювання власного життєвого і

педагогічного досвіду; здатність діяти самостійно і відповідально у вирішенні

соціально-особистісних та професійних проблем) [27, с. 5].

Виходячи із сутнісних характеристик соціально-педагогічної

компетентності педагога, З. Количева [371, с. 30–32] виокремила: пізнавальний

– когнітивний (самопізнання, пізнання оточуючих, зокрема вчителем учнів;

спрямування професійної діяльності на учня, тобто на Іншого для підвищення

активності пізнавальних процесів), емоційно-вольовий (вихованість емоційної

сфери педагога; емпатія, рівень самоставлення, самооцінки, самовладання,

вольові якості), операційно-діяльнісний (уміння, засновані на системі

відповідних знань і навичок для пізнання особистості учня: соціально-

перцептивні, рефлексивні, інтелектуальні, комунікативні, а також самопізнання,

самоаналіз, вибір адекватних способів поведінки, засобів вирішення

педагогічних завдань тощо) та ціннісно-мотиваційний компоненти (ядро

особистості вчителя). Науковець розглядає ці компоненти як рівні розвитку

соціальної компетентності педагога, своєрідну вертикаль його сходження у

професійній діяльності.

На основі аналізу 33 визначень структури СК (додатки Д, Д 1) зазначимо,

що за різними назвами в різному сполученні й з різною значущістю

виокремлюються такі компоненти (розглянемо від вищої до нижчої

значущості): когнітивний (змістовий, гносеологічний, знаннєвий,
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пізнавальний), який розглядають 72,7% науковців. З них М. Докторович

„забарвлює” його ціннісним аспектом [262, с. 146; 263, с. 15]; С. Краснокутська

[396] – діяльнісним і подає його як збалансоване поєднання соціальних знань,

умінь, навичок. М. Лук’янова [477, с. 241] говорить про операційно-змістовний

компонент у вигляді знань, умінь, навичок, що дають змогу здійснювати

критичний аналіз своїх і чужих учинків, прогнозувати результат взаємодії,

здійснювати комунікацію, впливати на інших людей, ставити цілі й досягати їх

реалізації, Н. Бабенко [27, с. 5] – про змістовно-інформаційний, З. Количева

[371, с. 30–32] – про пізнавально-когнітивний, акцентуючи на пізнанні,

самопізнанні, „спрямуванні професійної діяльності на Іншого” для підвищення

активності пізнавальних процесів, а О. Позднякова [622, с. 16] виокремлює як

компонент креативність мислення. Водночас M. Aрджил  [за 428, с. 478]

акцентує на соціальній сенситивності, В. Бочаров [88, с. 43] та Г. Мосягіна

[540, с. 21] – на соціально-перцептивній компетентності як складовій СК (має

прояв як знання, спостережливість і проникливість). Цілком справедливою є

увага науковців до цього компоненту, адже навчити можна тільки тому, що

знаєш сам (Ш. Амонашвілі), однак варто перенести наголоси із „знаю що” у

„знаю як”, тобто зробити знання дієвими, корисними, соціально орієнтованими.

Емоційно-вольовий (результативно-оцінний/рефлексивний) та

поведінковий компоненти визначають як складову СК 56% науковців. При

цьому поведінковий пов’язують з діяльнісним (І. Печенко, М. Докторович)

[263, с. 15; 607, c. 9; 262, с. 146], з комунікативним (С. Нікітіна) [560, с. 80],

„забарвлюють” різними аспектами, зокрема партисипативним як умінням

формування відносин взаємної відповідальності, співпраці (альтернатива

авторитарності) в організації педагогічного колективу (В. Цвєтков) [819, с. 26–

27], покладаючи на нього завдання щодо необхідності розвитку розумної

позитивної соціальної поведінки; практичним як володінням уміннями,

навичками поведінки в соціальній дійсності (Н. Бабенко) [27, с. 5] та

операційним як умінням для пізнання особистості (З. Количева) [371, с. 30–32].

Укладаючи близький зміст, дослідники рефлексивно-оцінний компонент
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подають як емоційно-вольовий (М. Лук’янова) [477, с. 241], (З. Количева)

[371, с. 30–32], поєднання емоційно-вольового та результативно-оцінного

(Н. Бабенко) [27, с. 5], називають емоційним (Т. Антонова) [17], емоційно-

почуттєвим (І. Печенко) [607, c. 9], вольовим (Г. Парфьонова) [591],

рефлексивним (О. Крузе-Брукс, С. Нікітіна, С. Учурова) [407, с. 75;  560, с. 80;

783, с. 122], регулятивно-захисним (В. Цвєтков) [819, с. 26–27], ауто-

психологічною компетентністю у складі СК (В. Бочаров, Г.  Мосягіна) [88, с. 43;

540, с. 21], „Я-концепцією” (Х. Шредер і М. Форверг) [518; за 642 с. 100].

Ціннісний (аксіологічний) компонент спостерігається у 51,5% визначень

науковців, серед яких З. Количева, О. Крузе-Брукс, М. Лук’янова, І. Печенко,

Р. Скірко [371, с. 30–32; 407, с. 75; 477, с. 241; 607, c. 9; 703, с. 42] вважають за

необхідне поєднувати його з мотиваційним. При цьому А. Демчук [253]

акцентує на аксіологічному (ціннісно-змістовому) розумінні соціальної

дійсності, І. Зимня [319] – на ставленні до змісту компетентності й емоційно-

вольовій регуляції процесу та результату реалізації компетентності, Н. Бабенко

[27, с. 5] – на цінностях і смислах педагогічної професії, сприйнятті себе як

особистості й педагога, що й відображено в назві компонентів. У свою чергу,

О. Борисенко [86, с. 58] зміст ціннісного компонента сприймає через

громадянську компетентність, Д. Мейхенбаум [920] – систему смислів і

інтересів індивіда, а Н. Калініна [337; за 207, с. 15] – засвоєння соціальних норм

поведінки. Ціннісний компонент І. Масленнікова [515] розглядає як

соціологічний, який має прояв у функціонуванні особистості в системі

соціальних процесів, що орієнтує її на розуміння ціннісних основ, а

Т. Кондратова, Н. Сажина [377] назвою компонента (морально-ціннісний) дещо

обмежують зміст ціннісного аспекту соціальної компетентності. Необхідним є

включення ціннісного компоненту до структури СК вчителя початкової школи

як зв’язку між знаннєвим, діяльнісним, поведінковим.

На жаль, мотиваційному компоненту (емоційно-мотиваційний – у

М. Докторович [262, с. 146; 263, с. 15], мотиваційно-особистісний – у

С. Нікітіної [560, с. 80]) не надається такого значення, як когнітивному (72%
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порівняно з 45%), незважаючи на те, що результат діяльності, поведінка

залежать саме від стійкої внутрішньої мотивації особистості. Особливо це

стосується вчителів, які вже отримали вищу освіту, яку вважають достатньою,

мають педагогічний досвід.

Комунікативний компонент визначають 42% дослідників, при цьому

С. Нікітіна [560, с. 80] забарвлює його діяльнісним аспектом, М. Докторович,

В. Цвєтков [262, с. 146; 263, с. 15;819, с. 26–27] – інтерактивним як показником

здійснення продуктивної комунікації, Х. Шредер і М. Форверг [за 642, с. 100]

вказують на комунікабельність як комунікативний потенціал особистості,

О. Позднякова [622, с. 16] – на комунікативну толерантність. Вважаємо, що цей

компонент є досить важливим, адже уміння спілкуватися, обмінюватися

інформацією, встановлювати контакти, взаємодіяти з учнями, їхніми батьками,

з колегами, людьми з оточення, середовища є ознакою компетентного вчителя.

У 38% описів складових визначається діяльнісний компонент, який

науковці у переважній більшості пов’язують з іншими компонентами (див.

вище). Наголошуємо на його важливості у структурі СК, адже вчитель

початкової школи має володіти різноманітними видами діяльності на рівнях

ставлення людини до предмету; до іншої людини (людей, груп, суспільства);

природи (всіх її процесів і явищ), самого себе, бути на стадії „включаємості” (за

І. Зимньою), сприяти розвитку, саморозвитку й самовдосконаленню учня.

Тільки 36,3% науковців приділяють увагу особистісному (суб’єктному)

компоненту, відзначаючи його афективні емоції, когніції, наміри, котрі

ініціюють активність людини (переживання „Я хочу”) (Г. Парфьонова) [591],

впливовість як властивість, що охоплює здатність навіювання, тобто силу

впливу (Х. Шредер і М. Форверг) [за 642, с. 100]; називають психолого-

педагогічною компетентністю (знаннями методів здійснення впливу)

особистісну складову (В. Бочаров) [88, с. 43], Г. Мосягіна [540, с. 21]. Однак,

враховуючи суттєвий вплив особистості вчителя на розвиток учня, його

соціальну компетентність, він може бути включений до структури СК вчителя

початкової школи.
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Операційно-технологічний (праксеологічний) компонент знаходить

відображення у 12% описаних структур, які переважно стосуються СК

особистості (М. Арджил, С. Гончаров, І. Черноусов) [231; за 428, с. 478; 829],

особистості учнів (С. Учурова) [783, с. 122], однак при наявності діяльнісного

компоненту (38%) і близького розуміння його змісту таку позицію можна

пояснити. Вважаємо, що цьому компоненту необхідно приділити більшої уваги

для забезпечення учителем ефективної організації соціально орієнтованої

пізнавальної діяльності молодших школярів. Своєрідністю відзначаються

соціологічний та футурологічний (по 3% кожний) компоненти.

У цьому контексті варто зважати на думку О. Бодальова стосовно

формування будь-якого явища, зокрема єдності знань, переживань (мотивів) та

поведінки як процесу, який має відображати розвиток когнітивного,

емоційного, мотиваційного, поведінкового компонентів структури явища, а

також ставлення до дійсності (яке відображає систему характерних тенденцій у

способах дій у різних ситуаціях й водночас є власне відображенням тих самих

знань, переживань і різноманітних дій) [72, с. 336–338]. З огляду на

вищесказане, а також на віковий склад учителів (Додаток К, табл. К.1), освіту

та ін., а також систему післядипломної освіти, у якій розвиватиметься соціальна

компетентність вчителя початкової школи, її компонентами є: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, операційний, діяльнісний, особистісно-професійний,

рефлексивний. Їх визначення не означає відокремлення один від одного, а

потребує, на нашу думку, цілісності їхнього впливу.

З огляду на прояв соціальної компетентності у різних сферах діяльності,

розвиток людини упродовж життя, зміст якого змінюється відповідно до

соціальних ролей, особливостей соціального досвіду, віку, знань, соціального

замовлення, соціального середовища та ін., вона є більш глибоким,

„багатофункціональним явищем, яке в змістовому аспекті характеризується

засвоєнням соціальних норм і формуванням соціальних якостей, умінь і

навичок, а в процесуальному аспекті – взаємодією соціуму й особистості”

[264, с. 25] та, відповідно, впливає не тільки на структуру, а й на функції СК,
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зокрема й учителя початкової школи.

Розвиток соціальної компетентності варто розглядати, виходячи з

особливостей її структури (що й спостерігаємо у наукових дослідженнях),

безпосередньо через розвиток функцій СК, які виконують і „роль своєрідного

критерію щодо оцінювання соціально-культурних процесів, ефективності

роботи освітніх закладів, їхнього соціально-перетворювального впливу на

особистість” [362]. Поняття „функція” (від лат.  funcitio – виконання,

здійснення) розуміємо як стійкий спосіб активної залежності речей, за якого

зміни одних об’єктів призводять до змін інших як стандартизованої, соціальної

дії, регульованої визначеними нормами і контрольованої соціальними

інститутами [732, с. 288].

Отже, соціальна компетентність сучасного вчителя виявляється в його

соціально-педагогічній діяльності, яка є її специфічною ознакою, характеризує

відповідні функції. Враховуючи відсутність досліджень щодо функцій СК

вчителя початкової школи, розглянемо зазначені функції щодо особистості,

студентів, майбутніх учителів (додаток Е). Так, В. Куніцина та інші [428] серед

функцій СК особистості називають її соціальну орієнтацію, адаптацію в

мінливих умовах, інтеграцію загальносоціального та особистого досвіду.

Поділяє такий погляд А. Мудрик, В. Шахрай [543, с. 4; 839] та ін. У свою

чергу, О. Борисенко [85], крім соціалізуючої, виводить, регулятивну,

особистісно-розвивальну, ціннісно-орієнтаційну, гуманістичну функції СК

студентів, що базуються на принципах цілісності, структурованості,

функціональності, багатомірності, ієрархічності.

Не виокремлюючи соціалізуючої, С. Краснокутська називає серед

функцій соціальної компетентності щодо студента ВНЗ також адаптаційну та

інтегративну, доповнюючи цей перелік прикладною, орієнтаційною, статусною

та рольовою [397, с. 87]. На ці функції посилається і Є. Муніц [546].

Розкриваючи СК особистості студентів ВНЗ економічного профілю,

І. Зарубінська [307, с. 71–72], крім розвивальної, прогностичної, статусно-

позиційної, професійної, обґрунтовує гностичну, конструкторську,
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організаторську, мотиваційну та профілактичну функції. Спираючись на

дослідження І. Трухіна [775, с. 72], вона вбачає, що функції спілкування

(розуміння, координаційна, контактна, самоствердження, емотивна, здійснення

впливу) також є функціями СК. Водночас М. Лук’янова, з огляду на структуру

соціальної компетентності особистості дорослої людини, також окреслює

спонукальну, регулятивну, пізнавально-оцінну функції СК у повсякденній

діяльності [477; за 207, с. 16].

П. Бойчук, Н. Борбич, виходячи зі структури СК студентів педагогічних

коледжів, крім адаптивної, прогностичної, визначають інформаційно-пізнавальну,

комунікативну, рефлексивну, поведінково-діяльнісну функції [74, с. 41]. Вважаємо

доречним розглянути функції щодо професійної комунікації філологів, які

викладено у праці І. Бахова [41] з огляду на взаємодоповнення, близькість їхньої

комунікативної та соціальної компетентностей, а також викладання вчителем

початкової школи багатьох предметів (зокрема, мови й мовлення). Це когнітивно-

інформаційна (пов’язана з процесом прийому і передавання інформації знаковими

засобами), проектувальна (вибір комунікативних дій, найбільш ефективних для

вирішення професійних завдань, в організаторському прогнозуванні його наслідків

для досягнення поставленої мети), організаторська (виявляється в процесі

безпосередньої взаємодії), посередницька (задоволення зовнішньої потреби в

спілкуванні між людьми, які не володіють спільною мовою), гностична (базується

на здібності фахівця адекватно сприймати, розуміти, оцінювати іншу людину і

давати реальну самооцінку), креативна (сприяння розвитку творчості) функції.

Результати аналізу визначень 16 авторів (додаток Е) дають можливість

стверджувати: всі функції соціальної компетентності певною мірою

переплітаються, мають спільне семантичне поле, одночасну реалізацію, а їхній

перелік залежить від специфіки, особливостей перебігу ситуації взаємодії, віку,

якостей особистості. Близьку думку знаходимо в І. Зарубінської [307, с. 72].

Незважаючи на відмінності, у назвах функцій (умовно визначено 12), адаптаційну

функцію розглядають 56% авторів, розуміючи важливість пристосування індивіда

до умов та змін навколишнього середовища [732, с. 7]; соціально-орієнтаційну
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(соціалізуючу), життєво-прикладну (проектувально-прогностичну), інтегративну,

рефлексивно-ціннісну (гностичну), когнітивно-інформаційну (гностичну) – 44%

(процес засвоєння індивідом системи знань, норм, цінностей для повноправного

функціонування у суспільстві) [732, с. 240]. Тільки 37,5% вчених відзначають

комунікативно-організаторську (посередницьку), діяльнісно-конструктивну

(організаторську), орієнтаційно-ціннісну, хоча тільки в успішній діяльності,

комунікації можливе формування дружніх, конструктивних взаємин, адаптація,

соціалізація та ін. Спонукальну (мотиваційну) функцію розглядають 25% авторів,

незважаючи на залежність результату будь-якої діяльності від стійкої внутрішньої

мотивації особистості. Поза увагою залишаються й регулятивно-профілактична,

статусно-рольова функції (18,75%), хоча вчитель має вміти прогнозувати

небажану поведінку, запобігати їй та некоректним вчинкам, ліквідовувати їхні

наслідки, опановувати новими ролями з огляду на зміну середовища, появу нових

напрямів у науці й практиці, приділяти більшу увагу життєвим ролям.

Враховуючи практичний професійний досвід вчителя, який приходить до

ІППО (від чотирьох років), що на етапах професіоналізації (допрофесіоналізм,

професіоналізм, суперпрофесіоналізм, псевдопрофесіоналізм,

післяпрофесіоналізм) змінюється разом із компетентностями [452], можна

говорити про особливості розвитку СК учителя початкової школи, акцентуючи

на збагаченні соціальною компонентою змісту предметів, освітньої діяльності;

опануванні новими соціальними ролями, соціальному спрямуванні

інноваційних технологій, прояві просоціальної поведінки у професії, власному

житті, майстерності у виконанні соціально професійних функцій.

На особливу увагу заслуговує соціальна компетентність, її функції щодо

вчителя початкової школи сільської, сільської гірської місцевості, остання з

яких, навіть порівняно із сільською, має свою специфіку. Визначення СК як

„досягнення відповідних соціальних цілей у специфічних соціальних умовах за

допомогою відповідних засобів” (Г. Форд), здатності „використовувати ресурси

соціального оточення, особистісні ресурси” (С. Уотер, Р. Сроуформ) [за 394,

с. 99], отримуючи позитивні результати, демонструє ці особливості, актуалізує
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опанування, застосування середовищного підходу у дільності вчителя шкіл

сільської, сільської гірської, а також міської місцевості, кожна з яких має своє

специфічне середовище, виконує соціальну, перетворювальну функцію.

Результати аналізу наукових джерел [240; 362; 383; 624; 811; 820; 837; 840]

уможливлюють окреслення особливостей сільської школи: 1) близькість до

природи, сільськогосподарського оточення, сприятливість умов для підготовки

до життя, сільськогосподарського виробництва, виявлення самостійності дітей у

вирішенні господарських, життєвих проблем; 2) підтримування традицій

народної педагогіки; 3) глибока обізнаність учителів щодо особливостей дітей,

умов життя, побуту, стосунків у родинах, серед однолітків та ін.; 4) авторитет

учителів, сила громадської думки; 5) територіальна спільність, спільність

проблем, турбот, інтересів, зокрема й професійних, постійне спілкування поза

школою, тісні взаємостосунки, приятельські форми спілкування людей різного

віку, професій, поколінь; 6) ґрунтування навчально-виховного процесу на

місцевих історичних, культурних, трудових, морально-етичних, природно-

виробничих цінностях, звичаях і традиціях довкілля; 7) малокомплектність і

нечисленність більшості сільських шкіл.

Сільська школа гірської місцевості, крім означених, має ряд специфічних

рис, які зумовлено, з одного боку, уповільненим суспільним розвитком,

особливим спілкуванням людини з первісною природою, нестабільним суворим

кліматом, ландшафтно-природними особливостями гір, ризиками, які

спричинюють певні природні катаклізми, рідкозаселеністю, демографічними та

господарчими особливостями гірського села та ін. [197; 811], а з іншого боку,

однотипністю шкіл, економічною слабкістю матеріальної бази, нестачею

кадрів, віддаленістю від культурних, наукових, адміністративних центрів,

залізничних станцій та ін. Ідеться про спрямування педагогічної діяльності на

відкрите соціально-природне середовище з урахуванням потреб людини села,

міста, історико-соціальних традицій, соціокультурних можливостей регіону.

З огляду на вищезазначене, а також на визначену раніше структуру

соціальної компетнтності маємо конкретизувати функції соціальної
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компетентності вчителя початкової школи. Це: 1) інформаційно-прикладна,

яка пов’язана з процесом здобуття, критичного аналізу, передавання інформації

різними засобами, передбачає наявність соціально орієнтованих знань, постійне

оновлення професійних знань та їх збагачення щодо соціальної компоненти,

соціально спрямованих способів діяльності, гуманно-діяльнісного ставлення,

залучення середовища, розкриває застосування соціальних знань і вмінь у

практичній життєдіяльності, обміні інформацією та цінностями; 2) адаптаційна,

яка дає змогу реалізовувати потреби, можливості, здібності, вступати у

взаємодію з іншими членами спільноти, соціальними мікрогрупами,

інститутами, організаціями, суспільством у цілому, зберігати фізичне, психічне,

духовне здоров’я, уникати педагогічного вигорання завдяки гнучкій адаптації

до швидкоплинних змін середовища, удосконалення здібностей самоконтролю

й саморегуляції, досягати соціальних цілей у специфічних соціальних умовах за

допомогою відповідних засобів; 3) соціалізуюча, яка сприяє саморозкриттю

особистості під упливом зовнішніх і внутрішніх чинників, взаємовпливу

соціально-культурного (медіа, економічного, правового, політичного,

життєвого та ін.) середовища й активної позиції вчителя, поєднанню його

зусиль із запитами спільноти за умови самореалізації та саморегуляції через

включення в систему суспільних зв’язків, засвоєння соціального досвіду,

опанування інноваціями, задоволення особистісних, соціально значущих

потреб, цінностей, просоціальної поведінки, вторинної (професійної)

соціалізації; 4) ціннісно-орієнтаційна, яка сприяє розумному поєднанню

соціальних та вузькоособистісних мотивів, розумінню соціальної значущості

педагогічної діяльності, якісному виконанню професійних обов’язків,

усвідомленому соціальному вибору, підвищенню соціальної відповідальності за

педагогічну діяльність і соціальний розвиток учнів, орієнтацію на досягнення

граничних мотивів (цінностей, якими ця діяльність збагачує її учасників і

суспільство) та позамежових мотивів (найважливіших цілей, які зумовлюють

цю діяльність у соціальному та особистому планах); 5) прогностична функція

передбачає педагогічний оптимізм [855], прагнення соціального саморозвитку,
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розвиток здатності вчителя прогнозувати, проектувати процеси саморозвитку,

життєдіяльності; сприяти соціалізації відповідно до створеної програми

особистісного розвитку кожного учня, створювати умови для вирішення його

різноманітних проблем щодо розвитку соціальної компетентності; визначати

програми соціального партнерства школи і громади; 6) поведінково-діяльнісна,

яка пов’язана з удосконаленням та поглибленням умінь щодо видів соціальної

діяльності на рівнях ставлення людини до предмету, до іншої людини, природи

й самої себе, сприянням розвитку, саморазвитку й самовдосконалення учня,

підвищенням рівня готовності (особистісна характеристика, що включає якості,

набуті з досвідом педагогічної діяльності) або „включаємості” [577], тобто

легке включення в соціальну діяльність, здібність встановлювати контакти з

учнями, їхніми батьками, колегами на рівні суб’єкт-суб’єктної взаємодії,

партнерських відносин; відчувати суспільні зв’язки як „тисячі ниток”

(А. Макаренко) й застосовувати їх для залучення молодшого школяра у

природний процес обопільного розвитку соціальної компетентності; здатність

використовувати ресурси соціального оточення та особистісні ресурси,

адекватно реагувати на висловлення й дії, стежити за реакцією, отримання

задоволення від спілкування; 7) статусно-рольова, яка реалізує потреби щодо

підтвердження та покращення (зміни) соціального статусу, відповідного

знанням, умінням, кваліфікації, допомагає перейти на вищу позицію в

спільноті; поширює репертуар соціальних ролей та соціокультурні норми [8],

сприяє соціальному збагаченню особистості; 8) рефлексивна, спрямована на

професійний самоаналіз, самооцінку дій, учинків як спеціаліста, на соціальний

розвиток учня (для розвитку рефлексивного компонента).

Отже, СК виявляється в різних сферах діяльності, розвивається упродовж

життя, зміст якого змінюється відповідно до особливостей середовища,

соціального замовлення, знань, соціального досвіду, віку, соціальних ролей та

ін. Вона є ширшим поняттям, що й впливає на структуру, функції СК.
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Висновки до першого розділу

Здійснений історико-педагогічний та теоретичний аналіз стану

розроблення проблеми розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи у філософській, науково-методичній, психолого-педагогічній та

акмеологічній літературі дав змогу зробити такі висновки:

1. Компетентнісний підхід є інноваційним підходом, концептуальною

основою сучасної педагогічної освіти, засобом і чинником модернізації її

змісту, механізмом приведення його у відповідність до вимог сучасності. Його

підґрунтя становить міжнародний досвід, наукові теорії, практичні надбання.

Він є системним, міждисциплінарним; характеризується особистісним і

діяльнісним аспектами, доповнює низку освітніх інновацій, класичних підходів.

Проте єдиного розуміння базових термінів компетентнісного підходу не

вироблено, тому існує потреба уточнення їх сутності.

2. Проблема розвитку соціальної компетентності (без уживання терміна)

визнавалась актуальною, перебувала у колі уваги багатьох дослідників,

відображала існуючий соціальний устрій, пов’язувалася із серйозною

професійною освітою упродовж життя, опануванням учителем умінням

вибудовувати міжособистісні стосунки, реагувати на зміни в суспільстві та,

відповідно, самому змінюватися, виконувати соціальні ролі, пов’язувалася

також з розвитком навичок застосування ресурсів середовища, набуттям

компетентності в громадянських, правових, економічних відносинах, наданням

свободи усвідомленого вибору, який забезпечує адекватну відповідальність

перед собою і суспільством та ін.

3. Ключовими підходами у формулюванні поняття „соціальна

компетентність” є когнітивний (через сукупність соціальних знань), діяльнісно-

поведінковий (адекватність та придатність до дії на основі навичок соціальної

взаємодії і поведінкових сценаріїв), особистісний (значущість мотиваційної

складової, особистісних якостей для ефективних дій у стандартних і

нестандартних ситуаціях), адаптивний (здатність до адаптації, співпраці та

контролю ситуації), соціокомунікативний (ефективна взаємодія з оточенням у
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повсякденному житті) та ін., а базовими категоріями багатоаспектного поняття

– здатності, здібності, сукупності якостей особистості, соціальних знань, умінь,

компетентностей, соціальні ролі, взаємодія із соціальним середовищем,

саморозвиток, самореалізація та ін., що зумовлено проявом СК в усіх сферах

життєдіяльності („парасолькова конструкція”), комплексністю.

Кількість досліджень сутності поняття „соціальна компетентність

учителя” є обмеженою, а питання її розвитку в системі післядипломної

педагогічної освіти – малодослідженим. Необхідність гнучкого реагування на

соціальні зміни, відсутність визначення поняття „соціальна компетентність

вчителя початкової школи” створили можливість обґрунтувати його зміст,

орієнтований на формування соціальної компетентності молодшого школяра.

4. Для глибшого розуміння соціальної компетентності вчителя початкової

школи визначено її структуру (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний,

операційний, особистісно-професійний, рефлексивний компоненти), функції

(інформаційно-прикладна, адаптаційна, соціалізуюча, ціннісно-орієнтаційна,

прогностична, поведінково-діяльнісна, статусно-рольова, рефлексивна). Вони є

своєрідними оцінками соціально-культурних процесів, ефективності роботи

навчальних закладів та їхнього соціально-перетворювального впливу.

Результати аналізу монографій, дисертацій, наукових статей свідчать, що

потребують дослідження: соціокультурні детермінанти, організаційно-

педагогічні умови, технології й науково- й навчально-методичне забезпечення

розвитку соціальної компетентності у СППО, критерії, показники, рівні такого

розвитку та діагностичний інструментарій оцінювання його показників, а також

питання формування СК у майбутніх учителів і наступність цього процесу між

вищою та післядипломною освітою, особливості науково-методичного

забезпечення розвитку СК особистості в системі „родина – дошкільний

навчальний заклад – школа – позашкільний освітній заклад – вища школа”.

Результати досліджень висвітлено у таких працях автора [108; 112; 113; 114;

118; 119; 120; 122; 123; 124; 126; 127; 131; 135; 136; 138; 139; 140; 145; 148; 149; 150;

152; 156; 157; 158; 159; 160; 164; 166; 167; 169; 170; 180; 182; 187; 188; 960; 962].
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РОЗДІЛ 2

ДІАГНОСТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1. Методика наукового пошуку та методи діагностики стану розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи в педагогічній освіті

Важливою ознакою нової парадигми вищої освіти в Україні є перехід до

оцінювання компетенцій, набутих у процесі навчання. Це робить актуальним

опанування вчителями концептуально-методологічних, методичних засад

використання сучасних методів і засобів діагностики освітніх результатів,

суттєву роль у чому має відіграти СППО, яка здатна стати основою неперервної

педагогічної освіти від обрання професії до завершення педагогічної кар’єри,

подолати некомпетентність учителів у визначенні нових форм, методів роботи.

Таку думку стосовно викладачів ВНЗ висловлює Б. Корольов [384, с. 221].

За результатами анкетування науково-педагогічних працівників ВНЗ,

проведеного І. Драч, встановлено, що лише 32% респондентів серед основних

чинників, котрі сприяють успішній роботі педагога, відзначили такий показник

як „володіння професійною компетентністю” [268]. Це свідчить про недооцінку

ролі компетентнісного підходу науково-педагогічними працівниками вищої

школи серед основних чинників підвищення ефективності їх науково-

педагогічної діяльності і, відтак, діяльності педагога.

Учасники пілотної програми підвищення кваліфікації керівників вищих

навчальних закладів України (2013 р.) на перше місце (29%) серед проблем

управління ВНЗ поставили „компетентнісний підхід і вимірювання результатів

навчання” [472]. Водночас простежується тенденція використання насамперед

комплексних, багатовимірних методик вимірювання, оцінювання діяльності

викладачів [205]. Серед їх недоліків – обмежування оцінкою знань і вмінь

студентів, педагогів, відсутність належної уваги до формування компетенцій,
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необхідних для майбутньої й наявної професійної діяльності, або уникнення

діагностики компетентності. Як приклад – семирівнева шкала оцінювання

функціонального аспекту навчальної діяльності педагога (Г. Хозяїнов) з такими

вимогами: 1) дуже низький рівень (реалізується слабо, з грубими помилками,

1–2 бали); 2) низький (реалізується невпевнено, з незначними помилками,

3–4 бали); 3) нижче від середнього (реалізується формально, несвідомо, з

окремими незначними помилками, 5 балів); 4) середній (реалізується свідомо,

досить уміло, але без творчості, 6 балів); 5) вище від середнього (реалізується

свідомо, впевнено, іноді на високому рівні, 7 балів); 6) високий (реалізується

постійно на високому рівні діяльності за зразком, 8–9 балів); 7) дуже високий

(постійний творчий пошук, пов’язаний з методичним підходом, 10 балів) [807].

Недоліками цієї шкали, на нашу думку, є таке: 1) низький рівень навчальної

діяльності педагога має характеризуватися різними помилками, а не тільки

грубими; 2) середній – не передбачає помилок; 3) високий – реалізується на

високому рівні діяльності за зразком, хоча вона є найпримітивнішою і зазвичай

належить до низького рівня; 4) на середньому та на рівні вище від середнього

про помилки зовсім не йдеться. Отже, методики оцінювання навчальної

діяльності педагога, представлені широкому загалові, не є досконалими,

потребують суттєвої корекції й уточнення.

Водночас запровадження у вищій школі компетентнісного підходу гостро

ставить питання про формування здатності педагогів до його ефективного

використання в роботі, а також діагностики одержаних результатів, оцінювання

наслідків навчання у вигляді компетенцій [384, с. 223].

Незважаючи на зміни в структурі, змісті системи освіти України, її

перехід до оцінювання результатів навчання за компетенціями, дослідники

лише останніми роками спрямували свій пошук на розробляння системи

критеріїв та інструментарію діагностики компетентності педагогів. Так,

С. Андрєєв у моделі оцінювання професійної компетентності викладачів ВНЗ

передбачив оцінювання професійної кваліфікації у сфері теоретичних уявлень

про об’єкт професійної діяльності, способи роботи з ним, акцентуючи на
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теоретичній (аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні вміння) і

практичній (організаторські, мобілізаційні, інформаційні, розвивальні,

орієнтаційні, комунікативні, перцептивні, педагогічного спілкування,

педагогічної техніки вміння) готовності до здійснення педагогічної діяльності

[10]. О. Ярошенко в діагностиці професійно-практичної підготовки студентів

професій „людина-людина” на рівні студента визначає ключові компетенції

так: вивчати, шукати, думати, співробітничати, братися за справу, адаптуватися

[868, c. 47–48]. Б. Корольов важливим компонентом запровадження

компетентнісного підходу вважає здійснення діагностики готовності викладачів

ВНЗ до цієї роботи, наголошуючи на використанні на практиці для цього

великої кількості методів (самооцінка, анкетування студентів, оцінка колег

тощо) й об’єктивності оцінки за умови застосування всіх різновидів контролю,

що можливо в умовах системи підвищення кваліфікації [384, с. 229].

Відзначаємо це в контексті дослідження.

Проблема використання методів діагностики [66; 217; 228; 327; 328; 367;

353; 439; 500; 697 та ін.] загалом і розвитку СК полягає у відсутності єдиної

діагностичної системи її оцінювання. Представлені в науково-педагогічній

літературі методики передбачають підбір і застосування залежно від тлумачення

змісту соціальної компетентності, її складових, без урахування особливостей

соціально-педагогічної, соціально-психологічної діяльності вчителя початкової

школи, специфіки підвищення його кваліфікації в СППО. Відтак, теоретичне

обґрунтування моніторингу стану розвитку його СК у СППО здійснювали на

підставі наукових праць, які стосуються розвитку компетентностей педагогів

вищої школи [495 та ін.], СК учителів ЗНЗ, майбутніх учителів різних дисциплін

під час їх фахової підготовки у ВНЗ [769; 866–868], розвитку їхньої професійної

компетентності, де соціальну представлено однією з її складових.

Діагностика стану розвитку СК вчителя початкової школи базується на

теоретичних основах і методологічних підходах різних напрямів педагогіки та

психології. Як зазначає В. Луговий, формування будь-яких компетентностей як

діяльнісних здатностей, відповідне оцінювання їх сформованості відбуваються
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виключно інформаційним способом. Однак чіткого усвідомлення

інформаційної природи навчання, освіти, відповідних навчальних результатів і

результатів освіти, виражених у термінах компетентностей, та інформаційної

специфіки оцінювання останніх в освітній теорії і практиці немає [473, с. 7].

Учені зауважують, що експериментальний метод, який був, є і буде

традиційним, не був основоположним (єдиним і фундаментальним) і для

творців психолого-педагогічної науки. Лабораторні методики визнавали

допоміжними стосовно методів гуманітарної парадигми [283, с. 140], а

інструментарій для точного вимірювання (формули) – явищем тимчасового

характеру [250]. П. Шихирев прогнозував, що в недалекому майбутньому

апріорним стане вивчення „живої”, а не лабораторної реальності, що приведе до

змін від кількісних до якісних методів [845]. Натомість, С. Братченко

стверджував, що гуманітарна експертиза повинна мати на озброєнні і первинні

(якісні, неформалізовані), і вторинні (кількісні, формалізовані) методи [90].

Відзначимо, що сучасні науковці вважають, що для фундаментальних

досліджень людської особистості застосування лише експериментальних

методів є неприпустимим і однобічним, адже експериментальна перевірка не

може повною мірою відтворити життєве середовище людини через часову

обмеженість, а подекуди й „надмірну” інваріантність у межах конкретного, а не

цілісного життєвого простору. Відтак, загальноприйнятим і апріорним у

дослідженнях, які належать до гуманітарної парадигми, є використання

суб’єктивних методів, яке ґрунтується на можливості апелювати до

особистісного досвіду респондентів за допомогою повідомлень, що зумовлює

їхню емпіричну сутність. Ці методи орієнтовані на відкриття нового, а тому

відповідають критеріям, необхідним для наукового пізнання [283, с. 141–142].

За твердженням багатьох учених (Ю. Бабанський, В. Бондар, І. Зимня,

М. Євтух, Д. Леонтьєв, С. Сисоєва), емпіричне дослідження потребує

використання комплексної дослідницької стратегії, методів і підходів, які

доповнюють один одного [за 283, с. 144; 594], що відображено в результатах

наукової діяльності І. Лернера [447]. Отже, серед засобів здійснення
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діагностичної діяльності варто виокремити низку дослідних експериментальних

(різні види експерименту, як-от педагогічний) і не експериментальних

(спостереження, аналіз продуктів діяльності) методів. При цьому кожен метод

діагностики має вимірювально-оцінну спрямованість, стандартизованість

(наявність норм), валідність (оцінювати конкретну властивість за призначенням

самого методу) і надійність (характеризувати точність діагностичного методу,

його стійкість до дії випадкових чинників для уможливлення відтворення

результатів дослідження в однакових умовах).

Діагностична діяльність – складний процес, який за змістом є доведенням

/ спростуванням гіпотез про причини стану об’єкта діагностики й прийняттям

на цій основі діагностичного рішення, а за формою реалізації – взаємодією

педагога з досліджуваними, опосередкованою завданнями дослідження та

відповідними діагностичними методиками. Підбір методів діагностики

залежить від їх конкретної спрямованості, цілей діагностичного дослідження,

обраних дослідником, як-от стосовно залежності методів і засобів оцінювання

від змісту компетентностей, а також їх теоретико-методологічних засад, що

висвітлено в наукових працях В. Лугового [473, с. 7]. Добираючи

діагностичний інструментарій оцінювання стану розвитку СК вчителя

початкової школи у СППО, насамперед, спиралися на сформульоване поняття

„соціальна компетентність учителя початкової школи” (підрозділ 1.3) та його

змістові характеристики. До таких зараховано: мотиви соціальної поведінки

вчителя, його здатність до соціального розвитку (особистісні цілі, прагнення),

соціально-педагогічні, соціально-психологічні знання й способи їх здобуття та

засвоєння, можливість запобігання труднощам при організації навчального

процесу на соціально орієнтованій основі; уміння, навички, практичний досвід

у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”, „сім’я – дитина”,

„вчитель – батьки”; здатність до вирішення соціальних проблем і завдань у

дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ, розвиток особистісно-професійних

якостей: емпатійність і професійна спрямованість (комунікативність,

організованість, направленість на навчальні предмети), рефлективність як
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здатність до самоаналізу й самооцінки готовності підвищувати рівень своєї СК.

Якісний зміст кожного з представлених показників визначено за його сутністю,

що відбито крізь шестимірну структуру СК вчителя початкової школи,

компоненти якої взаємно детерміновані. Вони становлять єдину систему

характеристик, що розглядаємо як міру поєднання якісного й кількісного

відбиття певних властивостей процесу, який може змінюватися. Тому розвиток

соціальної компетентності вчителя початкової школи визначаємо як процес

якісного змінювання цілісного багатомірного особистісного утворення, що

складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного,

операційного, особистісно-професійного та рефлексивного компонентів, в

основу якого покладено високу розвиненість мотивів соціальної поведінки,

ціннісних, соціально-професійних орієнтацій, соціально-педагогічних,

соціально-психологічних знань, умінь, навичок, практичного соціального

досвіду, особистісних професійних якостей, перетворення їх зовнішніх і

внутрішніх зв’язків, що забезпечує виконання вчителем професійних функцій у

стандартних та нестандартних умовах педагогічної діяльності. Цей розвиток

відбуватиметься в СППО. Відтак, ключовим є розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи в СППО (теоретичне

обґрунтування подано в підрозділі 3.2).

Оскільки СК вчителя початкової школи є складним системним явищем,

„парасольковою конструкцією”, для проведення моніторингу стану її розвитку

здійснено підбір методів діагностики (способів пізнання, певних шляхів

досягнення поставленої мети) для кожного зі структурних компонентів

(мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, операційного,

особистісно-професійного, рефлексивного), що стали підставою для визначення

відповідних показників, критеріїв і рівнів її розвитку. Для проведення

моніторингу сформовано систему педагогічних та психологічних методів

діагностики, що є методикою дослідження (сукупність методів і прийомів), яка

відбивала сутність СК вчителя початкової школи, характеризувала її складові,

стала вимірювальним інструментом для оцінювання її розвитку в СППО.
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Будь-яке науково-педагогічне дослідження є складним багатогранним

процесом, у котрому поєднуються організаційні, педагогічні, психологічні та

інші аспекти. Їх співвідношення має свою специфіку залежно від мети, завдань,

предметної області, інформаційного, програмного, методичного забезпечення

дослідження. Важливе місце посідає методика наукового пошуку [740], що

визначається як свідомий пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу

на методологічному, теоретичному рівнях на основі загальнонаукових

принципів з використанням системи методів дослідження. Це сприяє

розв’язанню наукової проблеми, зняттю суперечностей і отриманню нових

наукових знань, які не були відомі. Методика завжди визначає послідовність

(пов’язана з визначенням завдань, має свою логіку щодо отримання наукового

інноваційного педагогічного знання) і наукове обґрунтування наукових методів

дослідження, передбачає розкриття способів їх взаємозв’язку як  системи.

Для здійснення методики наукового пошуку („особливого виду наукового

дослідження” [663, с. 143]) досліднику слід мати здатність висувати,

усвідомлювати проблему, визначати низку суперечностей, що стримують її

вирішення, у результаті якого дослідник отримує принципово нові наукові

результати, які раніше не були відомі (відмінність від інформаційного й

пізнавального). Експеримент має характеризувати новий тип знання (концепція,

методика, закономірність), бути обґрунтованим на рівні нового знання

(конкретизація, доповнення, перетворення), надавати оцінку й інтерпретацію

нових отриманих результатів. Також необхідне розуміння дослідником

гуманістичних панівних суспільних ідеалів; знання новітніх теоретичних

досягнень в освіті, зарубіжного досвіду; які можна використовувати в

дослідженні, результатів масової практики навчання, умов праці вчителів [842].

Методика наукового пошуку може здійснюватися на методологічному,

теоретичному, методичному рівнях. При цьому методологія визначає способи

здобуття наукових знань, передбачає індуктивний або дедуктивний шлях

наукового пізнання, забезпечує отримання інформації, збагачує термінологічну

систему дослідження, створює систему наукової інформації [735]. На рівні
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методології та теорії, загальнонаукових принципів вона містить сукупність

методів як шлях дослідження й практичне перетворення дійсності. Окремий

метод дослідження може складатися з кількох прийомів, зовнішніх та

внутрішніх дій дослідника, які забезпечують розв’язання проблеми [663].

У науковій літературі методи дослідження визначають як сукупність

способів і прийомів розвитку наукового знання [670], як „прийоми, процедури

й операції теоретичного та емпіричного пізнання явищ педагогічної дійсності”

[279, с. 490]. У роботі методи дослідження розглядаємо як окремі наукові

інструменти, сукупність прийомів і операцій теоретичного та практичного

пізнання дійсності, що підпорядковані вирішенню поставлених завдань.

Основними завданнями з їх використання в дослідженні визначено:

– розкрити сутності причинних зв’язків щодо розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної

педагогічної освіти;

– визначити шлях її вирішення;

– вирішити низку науково-дослідних завдань для досягнення мети.

Методика наукового пошуку щодо розвитку СК вчителя початкової

школи у СППО передбачає три етапи: аналітико-констатувально-пошуковий,

дослідно-експериментальний та завершально-узагальнювальний. Для

виконання завдань на кожному із цих етапів за логікою наукового пошуку

обирали комплекс методів дослідження, визначали час їх застосування.

Кількість методів на кожному з етапів була різною й залежала від складності

розв’язання конкретних завдань.

Аналітико-констатувально-пошуковий етап включав:

– підбір літературних джерел, аналіз власного педагогічного досвіду

роботи в СППО для визначення проблеми дослідження;

– визначення проблеми (теми дослідження) та її конкретизація;

– формулювання наукового апарату (мети, завдань, об’єкта, предмета

дослідження тощо);

– збір, вивчення та виклад інформації з проблеми розвитку СК вчителя
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початкової школи у СППО на підставі аналізу та синтезу бібліографічних

джерел і встановлення зв’язків між теорією та практикою;

– визначення внутрішніх і зовнішніх суперечностей, які містить ця

наукова проблема;

– розробляння гіпотези дослідження;

– визначення концептуальних засад розвитку СК вчителя початкової

школи у СППО.

На цьому етапі для реалізації поставлених у дослідженні завдань

використано такі загальні прийоми та методи теоретичного дослідження:

– аналіз (розчленування предмета вивчення або явища на складові

елементи та виділення в ньому окремих сторін: ознак, властивостей,

відношень), синтез (об’єднання окремих сторін або частин предмета в єдине

ціле) науково-педагогічних, психологічних та соціологічних праць вітчизняних

і зарубіжних дослідників, державних номенклатурних документів, законів,

концепцій, періодичних педагогічних видань, довідкової літератури з

педагогіки, психології та соціальної педагогіки, окремих педагогічних методик,

які відображають проблему наукового дослідження з метою визначення стану

розробленості зазначеної проблеми та окремих її аспектів; метод

термінологічного аналізу й метод визначення понять – для аналізу педагогічних

термінів і визначення понятійного апарату дослідження відповідно;

– класифікація (упорядкування й логічний розподіл предметів, явищ,

понять за групами, класами залежно від загальних ознак, притаманних

конкретній групі чи класу) наукових підходів і принципів розвитку СК вчителя

початкової школи у СППО й методів дослідження цієї проблеми

– абстрагування (мислене від’єднання несуттєвих властивостей, зв’язків,

відношень, предметів від інших його ознак і властивостей, що цікавлять

дослідника) для від’єднання процесу розвитку СК вчителя початкової школи у

СППО від виконання ним загальних професійних обов’язків у ЗНЗ.

Щоб з’ясувати, що для розвитку СК вчителя початкової школи у СППО

потребує наукового обґрунтування, є перспективним, застосовували:
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– порівняння (встановлення подібності або відмінності досліджуваних

предметів та явищ, знаходження загального, притаманного двом або кільком

об’єктам) й узагальнення (перехід від окремого до загального, засіб створення

наукових понять, формування законів і теорій) різних поглядів, низки

невирішених аспектів зазначеної проблеми – для виявлення суперечностей

щодо невирішених питань та створення нових наукових понять;

– індукцію (перехід від часткового до загального, коли на підставі знань

про приватні чинники і явища виводять загальні принципи та закони) і

дедукцію (перехід від загального до часткового, коли із загальних принципів та

законів виводять приватні положення) – для визначення глибини наукової

проблеми та окреслення шляхів її розв’язання;

– аксіоматичний метод (побудова наукової теорії, згідно з якою окремі

твердження приймають без доведень, а інші наукові положення виводять з них

відповідно до певних логічних правил), підґрунтям для якого в дослідженні є

загальноприйняті наукові положення педагогіки та теорії і методики

професійної освіти (аксіоми), які прийняті без доведення та разом із

результатами дослідження слугували для побудови нових наукових положень;

– гіпотетичний метод (заснований на науковому припущенні, що

висувається для пояснення будь-якого явища, яке слід теоретично обґрунтувати

та перевірити на практиці для того, щоб воно стало достовірною науковою

теорією) – для формулювання гіпотези дослідження;

– системний підхід – для визначення основних компонентів розвитку СК

у СППО та розробляння системи заходів щодо поліпшення цього процесу.

Глибина методики наукового пошуку залежить від того, яких

загальнонаукових принципів дотримується дослідник [415]. Під час

дослідження використано принципи: розвитку та історизму, що забезпечує

розвідки явища щодо його виникнення, етапів, сучасного стану, перспектив на

майбутнє. Щодо нашого дослідження, то для діалектичного розвитку СК

характерні спрямованість, послідовність, необоротність, збереження

досягнутих результатів, наступність, заперечення, а відповідно до історизму –
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закономірний, спрямований і необоротний розвиток, прогресивна тенденція,

боротьба внутрішніх суперечностей на кожному етапі історії. Тому для

вивчення ключових термінів, дефініцій, встановлення взаємозв’язку між ними,

визначення соціокультурних детермінант використано сукупність пізнавальних

засобів, процедур, які дають змогу виявити схожість і відмінність між явищами

стосовно розвитку СК, визначити їхню генетичну спорідненість (зв’язок за

походженням), загальне й специфічне в розвитку. Застосування цього принципу

здійснювали на засадах порівняльно-історичного методу, що фіксує схожість

між явищами як свідчення спільності походження, а розбіжності між ними – як

показник походження.

Виходячи з того, що будь-яке дослідження потребує аналізу, уточнення

терміносистем, які їх позначають, використано термінологічний принцип, що

передбачав вивчення ключових термінів, дефініцій, встановлення взаємозв’язку

та субординації між ними на основі методів термінологічного аналізу,

визначення понять для аналізу педагогічних термінів, якими оперували в

роботі, і понятійного апарату.

Основою став системно-структурний принцип, що полягає в застосуванні

комплексного дослідження великих і складних об’єктів (систем), які

функціонально пов’язані між собою, забезпечує їх єдність і зумовлює

особливості їхньої внутрішньої побудови. Втілення цього принципу

здійснювали на підставі використання системного підходу (комплексного

дослідження великих і складних об’єктів (систем) як єдиного цілого з

узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин) для визначення

основних компонентів СК вчителя початкової школи у СППО та розроблення

системи заходів для поліпшення процесу розвитку.

Логічним доповненням є метод моделювання (використання моделі як

допоміжного засобу дослідження явищ і процесів для уточнення характеристики

оригінала й отримування нової інформації про основний предмет вивчення), що

застосовували з метою розроблення структурно-функціональної моделі, за

допомогою якої уточнювали сутність і характеристики процесу розвитку
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соціальної компетентності вчителя початкової школи у СППО, отримували

інформацію щодо його теоретичних, методичних засад; здійснювали перевірку

гіпотези дослідження, побудову нових теорій у педагогіці щодо зазначеної

проблеми. Модель розглядали як уявну, у подальшому – матеріально реалізовану

систему, котра адекватно відображала предмет дослідження, вивчення якого

сприяло отриманню нової інформації про нього. Отже, системний підхід і

моделювання уможливлять охоплення процесу розвитку СК вчителя початкової

школи у СППО цілісно й пролонговано.

Дослідно-експериментальний етап наукового пошуку передбачав

вирішення таких організаційно-педагогічних завдань: визначення методики

дослідження; складання робочої програми; накопичення фактичного матеріалу

дослідження (проведення педагогічного спостереження, педагогічного

експерименту (констатувального, формувального й контрольного етапів) тощо).

Відповідно цей етап побудовано на підборі системи методів дослідження,

розробленні критеріально-рівневого інструментарію оцінювання його

результатів, розгортанні робочої програми та експериментальної методики, у

контексті якої передбачали наукове обґрунтування системи педагогічних заходів,

концептуальних і методологічних підходів, принципів, дидактичних методів,

організаційних форм, видів та типів контролю якості процесу розвитку СК

вчителя початкової школи у СППО й відповідних педагогічних умов.

Використано такі емпіричні методи дослідження: педагогічне спостереження,

педагогічний експеримент, анкетування, тестування, експертна оцінка (експертне

опитування), а також методи самоаналізу й самооцінки. Цілком слушно

В. Ягупов стверджує, що спостереження стає методом тоді, коли воно має

наукове пояснення отриманим фактам за відповідними критеріями, відповідає

вимогам як природність (суб’єкт не знає, що за його діями спостерігають, його

відповіді нотують тощо), точне визначення об’єкта, обмеження мінімальних

ознак для спостереження, вироблення конкретних критеріїв їх оцінювання,

чіткість за планом проведення, тривалість спостереження [860]. Педагогічне

спостереження (систематичний, цілеспрямований, планомірний пошук, фіксація
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проявів психолого-педагогічних явищ, процесів) використовували для

отримання первинної інформації про об’єкт, яка необхідна для побудови теорії, її

подальшої перевірки на практиці. Це сприяло висуванню робочої гіпотези

дослідження та її подальшій конкретизації.

Найважливішою складовою дослідження є педагогічний експеримент

(цілеспрямоване вивчення явища, процесу дійсності в умовах, які чітко

контролює дослідник) як об’єктивний інструмент пізнання діяльності, під час

якого здійснюється відтворення об’єктивних явищ у „чистому вигляді та в

потрібних досліднику умовах” [504, с. 106]. Його використовували з метою

вирішення проблеми, зняття суперечностей.

У дослідженні (відповідно до класифікації педагогічних експериментів за

ознаками мети) проведено констатувальний експеримент – констатувальний етап

педагогічного експерименту (вивчення педагогічного явища в умовах дії

існуючого складу чинників) для визначення вихідного рівня розвитку СК

учителів початкової школи (з’ясування реального стану функціонування

предмета дослідження). Формувальний (перетворювальний) експеримент –

формувальний етап педагогічного експерименту (внесення в педагогічний

процес принципово важливих змін відповідно до завдання дослідження та

гіпотези [229, с. 175]) здійснювали для запровадження в практику ППО системи

заходів, спрямованих на підвищення ефективності розвитку СК вчителів

початкової школи. Контрольний експеримент – контрольний етап педагогічного

експерименту (вивчення педагогічного явища в умовах дії зміни складу

чинників) втілювався для перевірки ефективності впливу відповідних

педагогічних чинників на розвиток СК вчителів початкової школи у СППО

(визначення кінцевих результатів дослідження). На констатувальному й

контрольному етапах педагогічного експерименту реалізовували всю систему

визначених методів діагностики. Значне місце серед них належить різним

формам опитування (анкетування, тестування, експертна оцінка (експертне

опитування)) та методам самоаналізу й самооцінки. Схарактеризуємо ці методи.

Метод опитування використано для отримання психолого-педагогічної
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інформації від учителів у процесі мовленнєвого спілкування, основою якого є

звернення дослідника до респондентів із запитаннями, зміст відповідей на які

розкриває окремі сторони проблеми розвитку СК вчителя початкової школи у

СППО. Виходячи з того, що метод опитування відображає суб’єктивні думки та

оцінки вчителів, під час опрацювання його результатів важливим є виявлення

об’єктивних тенденцій у розвитку досліджуваної проблеми.

Метод анкетування використано для письмового опитування щодо предмета

дослідження й одержання інформації про фактичний стан справ (мотиви

соціальної поведінки, здатність до соціального розвитку, труднощі під час

організації навчального процесу на соціально орієнтованій основі тощо). Для

проведення анкетування підібрано адаптовані анкети, розроблено неадаптовані із

закритими (вибір п’яти альтернатив у запропонованому переліку варіантів),

прямими (формулювання питання передбачає відповідь, яка однаково зрозуміла і

респонденту, і досліднику) та складними видами питань (вимагають значних

інтелектуальних і психоемоційних зусиль), на які всі досліджувані мали дати

відповіді без участі дослідника (повне анкетування – опитування всієї генеральної

сукупності респондентів), що відбивало реальний стан розвитку СК вчителя.

Метод експертної оцінки (компетентних суддів) є дослідницьким. Він

пов’язаний із залученням найбільш компетентних людей, думки яких є

вагомими. Це дає можливість об’єктивно оцінити й охарактеризувати явище,

яке вивчається. Як експертів залучено керівників методичних об’єднань ЗНЗ,

завучів, вчителів початкової школи вищої категорії, які є досвідченими

фахівцями у своїй справі й працюють разом з учителями, яких залучено до

дослідження. Завдяки цьому методу використовували евристичні можливості

експертів. Це сприяло одержанню на основі знання, досвіду та їхньої інтуїції

апріорних оцінок здатності вчителя початкової школи до вирішення соціальних

проблем, завдань у дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ.

Метод тестів (тестування) як дослідницький метод дає змогу з’ясувати

рівень соціально-психологічних і соціально-педагогічних знань учителя, а

також їхню відповідність певним нормам шляхом аналізу способів виконання
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низки спеціальних стандартизованих завдань. Тестування передбачає

одержання певної кількісної інформації, яка характеризує міру вираженості

соціально-психологічних і соціально-педагогічних знань. Результати цього

тестування залежать від рівня освіти та самоосвіти досліджуваних, від їхнього

соціально-педагогічного й соціально-психологічного досвіду.

Метод самоаналізу застосовано для оцінювання рефлексивного

компонента розвитку СК вчителя початкової школи, адже рефлексія є

необхідною для засвоєння та вдосконалення професійної діяльності вчителя. На

її засадах здійснюються контроль і управління педагогічним процесом у ЗНЗ,

розвиток СК вчителя початкової школи, що є провідним. Обраний метод

передбачав аналіз учителем власної соціально-педагогічної та соціально-

технологічної готовності до підвищення рівня соціальної компетентності в

СППО, самоаналіз та самооцінку соціально-професійних здібностей.

Завершально-узагальнювальний етап наукового пошуку мав на меті

вирішення таких організаційно-педагогічних завдань, як: виклад організації та

методики дослідження (ходу експерименту); математичне та статистичне

обробляння результатів дослідження; аналіз ефективності запропонованої

системи заходів, що спрямовані на розвиток СК вчителів початкової школи в

СППО (розв’язання наукової проблеми, зняття внутрішніх і зовнішніх

суперечностей); виклад матеріалів науково-дослідної роботи та її результатів;

підбиття підсумків (формулювання висновків, наукових пропозицій);

оформлення додатків, списку використаних джерел та наочного матеріалу –

таблиць і рисунків; консультування, обговорення, рецензування й оформлення

роботи загалом; упровадження отриманих результатів у практику роботи

СППО. На цьому етапі поряд з такими методами, як аналіз, синтез, порівняння,

узагальнення, індукція, дедукція, які було висвітлено на першому етапі

наукового пошуку, значну роль відведено математичним і статистичним

методам, що відбивають кількісні характеристики педагогічних явищ. Їх

значення в педагогічній науці на сьогодні визнано всіма науковцями, адже вони

дають змогу оцінити ступінь випадковості (взаємозв’язок) будь-якого
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педагогічного явища чи процесу, допомагають доповнити їх характеристики

конкретною інформацією в педагогічній науці.

За допомогою цих методів здійснювали обробляння фактичного

матеріалу дослідження й оцінювання його результатів, що дало змогу

доповнити якісні результати науково-дослідної роботи кількісними.

Оскільки розвиток СК вчителя початкової школи є складним системним

явищем, що включає структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний,

когнітивний, діяльнісний, операційний, особистісно-професійний, рефлексивний),

а також з огляду на нерозробленість методики діагностики її стану для проведення

відповідного моніторингу, у СППО згруповано методи діагностики:

загальнотеоретичні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення,

абстрагування, класифікація, системний підхід); соціологічні (анкетування,

експертні опитування); соціально-педагогічні (педагогічні спостереження й

експеримент, тестування); математичні, статистичні (середніх величин, парних

порівнянь, кореляційний аналіз) та конкретно-наукові (аналіз літератури,

державних номенклатурних документів; моделювання, гіпотетичний метод, метод

термінологічного аналізу, метод визначення понять), що віддзеркалювали

методику дослідження, яка відбивала сутність СК вчителя початкової школи,

характеризувала її складові, стала вимірювальним інструментом для її

оцінювання. Обрані методи сприятимуть ефективному забезпеченню

достовірності характеристики процесу розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у СППО, дають змогу досягнути мети.

2.2. Наукове обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи в теорії і практиці

педагогічного дослідження

Соціальна компетентність особистості виявляється в поведінці,

спілкуванні в різних соціальних сферах тощо, є зовнішньою реакцією на діючі в

суспільстві соціальні норми, потребує характеристики специфічної діяльності

(соціально-професійна – для вчителя початкової школи) відповідно до функцій
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СК (підрозділ 1.4) і визначення апарату оцінювання результатів. Недостатньо

вирішеним є й питання критеріїв, показників, рівнів, їх застосування в

розв’язанні проблеми розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи. Складність пов’язана з відсутністю в педагогіці чіткої системи

оцінювання результатів професійної підготовки майбутніх учителів початкової

школи у ВНЗ, ефективності їхньої освіти в СППО щодо розвитку СК вчителя

початкової школи, а також усталеної методики (методик), які б дали змогу

„заміряти” процес і порівняти його результати з ідеалізованим змістом.

Характеризуючи сутність і структуру вимірювання, розглядаючи її як

процедуру, яка стосується пізнавального процесу в педагогіці, В. Бондар та

І. Шапошнікова зазначають, що у визначенні педагогічного вимірювання мають

бути поняттєвий і процесуальний підходи. Перший реалізується через

з’ясування сутності явища вимірювання, виділення його найбільш суттєвих

ознак і властивостей, чим займається окрема наука – метрологія. Другий,

процесуальний, реалізується за умови визнання вимірювання процесом

специфічної діяльності науковців, кваліфікованих працівників – усіх причетних

до різних видів вимірювання, зокрема й педагогів [80, с. 196].

Потреба у вимірюванні результатів навчання зумовлює необхідність

аналізу характеристик, які репрезентують можливі його аспекти [770, с. 130].

Спираючись на думку українських дослідників М. Євтуха, Ю. Пелеха про

те, що діагностика інструментарію оцінювання індивідуальних особливостей

ціннісних орієнтацій і смислової сфери особистості базуються на теоретичних

основах і методологічних підходах різних напрямів педагогіки та психології

[283, с. 138], ураховуючи, що ціннісні орієнтації покладено в основу однієї зі

складових шести компонентів СК вчителя початкової школи (компонент –

мотиваційно-ціннісний, а його друга складова – ціннісна), вважаємо, що

наукового теоретичного підґрунтя потребує визначення інструментарію

оцінювання системи ціннісних орієнтацій і всіх інших показників, критеріїв,

рівнів, що характеризують кожен із компонентів цієї компетентності

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, операційний, особистісно-
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професійний та рефлексивний) та її розвиток.

Питання визначення об’єктивних критеріїв, показників і рівнів розвитку

СК людини є складним. Щодо нього відсутній єдиний загальноприйнятий

науковий погляд. Це значно утруднює розробку ефективного дидактичного

впливу в освітній площині, адже критерії, показники й рівні розвитку СК

учителя початкових класів є науковим інструментарієм оцінювання результатів

дослідження, який сам потребує суттєвого теоретичного обґрунтування.

Зокрема, звертаючи увагу на вживання деякими науковцями понять „ознака”,

„показник”, „прояв” як синонімів, Л. Долинська, З. Огороднійчук,

О. Скрипченко наголошують на практичній ідентичності їхнього лексичного

значення, на різному контексті експериментального матеріалу [708].

С. Гончаренко відзначав, що під критерієм оцінювання розуміють

параметр, який хочуть виміряти (як-от „творча активність”), однак це лише

вимірювання, а не критерій. Критерієм є правило, згідно з яким виносять

оцінку, вибір після вимірювання, коротко описують позитиви й негативи [229].

Мірилом для оцінювання чого-небудь, засобом перевірки певного

твердження, гіпотези, теоретичної побудови тощо визначають критерій.

Л. Заніна і Н. Меншикова виокремлюють, зокрема, критерії оцінювання

діяльності сучасного освітнього закладу, вчителя, учня тощо [303]. Поняття

„критерій” визначають як підставу для оцінювання, мірило істинності,

визначення оцінки явища, об’єктивізацію дійсності. Критерії мають відповідати

вимогам об’єктивності, ефективності, надійності, достовірності [196].

Проблему визначення критеріїв ефективності педагогічного процесу,

психологічних явищ досліджували Ю. Бабанський [594; 595], С. Максименко

[504], В. Ягупов [860], О. Ярошенко [866] та ін. Для дослідника важливо

спостерігати за зміною явища, за перетворенням визначеного предмета

дослідження, зміною його функції. Діагностику розвитку будь-якого явища

здійснюють саме за допомогою критеріїв. Критерій, на думку А. Галімова,

виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, якісну сформованість, на основі якої

оцінюють, визначають міру прояву, що виражається в конкретних показниках
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[213]. Самі ж показники можуть бути виявлені через низку ознак, прикмет, що

безпосередньо спостерігаються й підлягають вимірюванню. Сучасні прикладні

антропологічні дослідження відображають усталені загальноприйняті критерії

(евристичність, актуальність, наукова новизна, теоретичне, практичне значення

результатів, їх обґрунтованість). Науковці визначають такі педагогічні критерії,

як: якість знань у певній галузі, умінь, навичок, здібностей до соціальної

роботи, сформованість моральності, соціальної відповідальності тощо. Критерії

виражаються в конкретних показниках. Визначення СК вчителя початкової

школи, дефініції „критерій” спрямовують на пошук критеріїв для її оцінювання.

А. Хуторським [816], як ми вже зазначали вище (додаток Б.1), висвітлено

зміст соціально-трудової компетенції дорослої людини як володіння знаннями,

досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі

громадянина, спостерігача, виборця, представника), у сімейних стосунках та

обов’язках, у соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта,

виробника), у питаннях економіки, права, професійного самовизначення;

уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та

суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин

(необхідними для життя навичками соціальної активності, функціональної

грамотності), які вважаються основними її показниками.

Уміння проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та

потреб різних соціальних груп, індивідуумів відповідно до соціальних норм і

правил, наявних у суспільстві; продуктивно співпрацювати з різними

партнерами у групі та команді, використовувати різні ролі й функції в

колективі, виявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами

з іншими; конструктивно розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу, брати

на себе відповідальність; усвідомлювати роль та місце родини в житті;

опановувати навички родинних стосунків, які, на думку Л. Лепіхової, відбиває

СК особистості [448], можна, на нашу думку, розглядати як систему

показників, що характеризують діяльнісний компонент її розвитку.

Оскільки особистість – істота соціальна, то формат її соціальної
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компетентності охоплює як соціальні мотиви, соціальні знання, навички,

необхідні для успішної взаємодії із соціальним середовищем, так і самопочуття

та самосприйняття особистості в мікросоціумі. При цьому СК передбачає як

достатній рівень сформованості вміння будувати партнерські стосунки,

здатності до кооперації на рівноправній основі, так і достатній рівень

конформізму, аби не йти врозріз із вимогами суспільства [232; 818].

Висвітлюючи СК особистості через виконання людиною певних

соціальних ролей, В. Шахрай визначає її за такими критеріями, як: когнітивний,

емоційний і діяльнісний. Когнітивний критерій характеризують: обізнаність

щодо найбільш значущих соціальних ролей сучасного суспільства, людей, з

якими спілкуєшся, розуміння суспільних вимог до виконання конкретних

соціальних ролей; знання про позитивні, негативні санкції щодо ефективності

цього процесу; усвідомлення змісту знань, умінь і навичок, основних етапів їх

виконання, необхідності останнього для повноцінної життєдіяльності соціуму,

розуміння причин рольових конфліктів.

Емоційний критерій – емоційне ставлення до конкретних соціальних

ролей сучасного суспільства й особистих; вибір бажаних соціальних ролей;

емоційна оцінка власної рольової поведінки, поведінки своїх друзів, членів

сім’ї; загалом громадян України; ставлення до санкцій щодо рольової поведінки

власної й своїх друзів, членів сім’ї, загалом громадян України.

Діяльнісний критерій (здатність до реальної рольової поведінки)

характеризують: міра повноти рольового набору; здатність до оволодіння

новими соціальними ролями, повноцінної соціальної взаємодії на підставі

цього, швидкість такого процесу; гнучкість (ситуативний перехід від однієї ролі

до іншої) та ступінь наполегливості, відповідальності у виконанні ролей;

уміння вирішувати міжрольові та внутрішньорольові конфлікти [838].

Н. Борбич визначено критерії та показники сформованості соціальної

компетентності студентів педагогічних коледжів. Когнітивний критерій

представляють загальна успішність студента, якість світоглядних і

людинознавчих знань, ставлення до збагачення й поглиблення соціально-
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професійних знань, навички самоосвіти, педагогічного пошуку, креативність

мислення, оволодіння методами наукового пізнання.

Ціннісно-мотиваційний – чіткість ієрархії цінностей, умотивованість

майбутнього вчителя до творчої педагогічної діяльності, потреба в

міжособистісній соціальній взаємодії.

Діяльнісно-практичний – усвідомлення професійних дій, рішень,

соціальний інтелект, соціальна активність.

Рефлексивно-саморегулятивний – усвідомлення рольової поведінки,

комунікативна толерантність, адекватність самооцінки, переконаність у

необхідності саморозвитку й самовдосконаленні, самостійність у прийнятті

рішень, готовність до саморегуляції, рівень соціальної зрілості. На основі цих

критеріїв та показників визначено рівні сформованості СК (початковий,

низький, середній, достатній, високий) у студентів педагогічних коледжів [83].

С. Макаров, вкладаючи в зміст соціальної компетентності взаємозв’язки

між соціальними знаннями, вміннями, навичками та особистим соціальним

досвідом, вважав, що експериментально перевірити її сформованість у людини

можна за такими критеріями, як мотиваційно-особистісний, когнітивний,

операційний [501; 502]. У свою чергу, С. Нікітіна розширює загальну кількість

критеріїв за рахунок комунікативно-діяльнісного й рефлексівного [560, с. 80],

Л. Шабатура наполягає на введені таких критеріїв, як індивідуально-

особистісний, соціологічний, життєво-футурологічний [833], Л. Свірська

розмежовує когнітивний, операційно-технологічний, мотиваційний, етичний,

поведінковий і соціально-ціннісний критерії [689], а В. Цвєтков науково

обґрунтовує інтерактивно-комунікативний, партисипативно-діяльнісній,

організаційно-управлінський, регулятивно-захисний [819, с. 26–27].

Узагальнений аналіз прикладних досліджень компетентностей педагога,

майбутнього фахівця відображає критерії, що часто зустрічаються:

мотиваційний, мотиваційно-ціннісний, когнітивний, інформаційно-

когнітивний, діяльнісний, операційно-діяльнісний, змістовно-процесуальний,

особистісний, рефлексивний. Змістовно-процесуальний, наприклад, відбиває
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повноту, цілісність, наповнюваність, точність, усвідомленість, системність;

діяльнісний – комплексність, самостійність, систематичність, міцність тощо.

Наголосимо на відсутності усталеного погляду на природу СК

особистості, механізми її ефективної взаємодії в соціокультурних умовах, зміст

функцій, структуру. Наприклад, існуючі суперечності щодо фізіологічного

походження компетентності [223; за 263, с. 5], із чим не погоджується

А. Бодальов. Адже СК формується під впливом сімейної ситуації, соціуму,

умов саморозкриття та саморозвитку особистості, умінь здолати власні

проблеми й життєві ситуації, навчання та виховання [71] (тобто під дією

соціокультурних чинників (підрозділ 3.1)). Відтак об’єктивні критерії,

показники соціальної компетентності можуть суттєво різнитися між собою під

час її становлення й розвитку.

Отже, стверджуємо, що нині в науковій і науково-педагогічній літературі

відсутній критеріально-рівневий інструментарій оцінювання стану розвитку СК

вчителя початкової школи. Багато критеріїв не взаємопов’язані між собою, не

становлять єдину типологічну групу, а їх деталізація та визначення викликають

наукову полеміку. Одержані таким чином експериментальні результати досить

складно звести до єдиної системи, хоча й здійснені вони в одному напрямові.

Тому розробляння відповідного інструментарію в нашому випадку базувалося

на теоретичних основах і методологічних підходах різних напрямів загальної

педагогіки, теорії та методики професійної освіти.

Критерії розвитку СК вчителя початкової школи мають віддзеркалювати

загальні сутнісні ознаки, за якими її можна упізнати, визначити й описати,

виражати вищій рівень розвиненості СК, бути ідеальними зразками для

порівняння з реальними характеристиками цього явища, а їх сукупність –

повністю охоплювати всі суттєві характеристики. Зважаючи на наукове

положення про те, що критерії мають бути максимально розгорнутими,

включаючи дрібні одиниці вимірювання (показники), що дає змогу в реальному

дослідженні „заміряти” процес порівняно з її ідеалізованим змістом, подаємо в

роботі їх розширену характеристику (підрозділ 2.3) [196; 229; 504], при цьому
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розглядаємо їх як індикатори, на основі яких відбуватимуться оцінювання

розвитку СК вчителя початкової школи, визначення результативності її прояву.

Отже, теоретичне обґрунтування критеріїв розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи, їх змістове наповнення надають

можливість висвітлити основні закономірності й оцінити її розвиненість.

Вважаємо це одним з важливих завдань, адже нечіткість цього процесу

унеможливить проведення відповідної психолого-педагогічної діагностики й

порівняння отриманих вихідних результатів у контрольній й експериментальній

групах (констатувальний етап педагогічного експерименту) з кінцевими

(контрольний етап педагогічного експерименту), їх усебічну інтерпретацію.

Наголосимо на зв’язку критерію та показника, про що свідчать окремі

публікації в науковій літературі. Критерій виражається через показник.

Показник вимірювання демонструє розвиненість критерію й фіксується числом,

отриманим унаслідок вимірювання, за допомогою якого можна оцінити якість

розвитку певного компонента СК у відповідних педагогічних умовах.

Визначаючи показники, потрібно дотримувалися таких вимог, як: чіткість

змісту показників, можливість їх вимірювання; системність показників, яка

забезпечує найбільш повну характеристику соціальної компетентності

особистості; результативність, гнучкість, здатність відобразити можливі зміни.

Поняття „рівень” розуміють як ступінь прояву й реалізації певного критерію

та показника, представленого системою мотивів, знань, практичних умінь і

навичок, особистісних та спеціальних здібностей, у тому числі здібності до

рефлексії, які відбивають їх характерні ознаки. Відтак, критерії, показники та рівні

є тими індикаторами, на основі яких відбуваються визначення й оцінювання

результатів розвитку СК особистості, зокрема вчителя початкової школи.

Критерії, показники, рівні розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи мають тісний зв’язок з діагностичними методиками,

використаними в дослідженні (підрозділ 2.1) і висвітленими в організації його

проведення (підрозділ 2.4). Їхнє визначення відбувалося на основі розкриття

змісту соціальних компетентностей, що передбачені функціональними
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обов’язками вчителя, стосуються його соціально-професійної діяльності.

Для проведення моніторингу стану розвитку СК вчителя початкової

школи на різних етапах педагогічного дослідження (констатувальний,

контрольний) здійснено добір педагогічних, психологічних методів діагностики

її компонентів, які стали основою для визначення відповідних показників.

Окреслено й схарактеризовано систему показників розвитку СК вчителя

початкової школи, основними складниками якої є їх шість груп Кожна з них

представляє один із компонентів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,

діяльнісний, операційний, особистісно-професійний, рефлексивний), а саме:

– показники мотивів і цінностей (ПМЦ) розвитку мотиваційно-ціннісного

компонента (МЦК) – відбивають мотиви соціальної поведінки (прагнення, бажання,

прояви); здатність до соціального розвитку (особистісні цілі та прагнення);

– показники знань (ПЗ) розвитку когнітивного компонента (КК) –

представляють соціально-педагогічні та соціально-психологічні знання, спосіб

їх здобуття та засвоєння;

– показники діяльності (ПД) розвитку діяльнісного компонента (ДК) –

висвітлюють можливість запобігання труднощам в організації освітнього

процесу на соціально орієнтованій основі; вміння, навички, практичний досвід

у системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”;

– показники технологічних операцій (ПТО) розвитку операційного

компонента (ОК) – відбивають здатність учителя до вирішення соціальних

проблем, завдань дитячого й педагогічного колективів ЗНЗ (цілепрогнозування

соціальної діяльності в професійному середовищі, конструктивного вирішення

соціальних завдань у професійній діяльності, завдань соціалізації, виховання й

розвитку особистості молодшого школяра; організації й керування процесом

вирішення соціальних завдань у професійній діяльності; організації соціальної

діяльності на діагностичній основі у ЗНЗ; реалізації соціально зорієнтованої

методичної й комунікативної функцій та здійснення педагогічної рефлексії);

– показники особистості та професії (ПОП) розвитку особистісно-

професійного компонента (ОПК) – характеризують емпатійність, професійну
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спрямованість (комунікативність, організованість, спрямованість на навчальні

предмети);

– показники рефлексії (ПР) розвитку рефлексивного компонента (РК) –

представляють здатність до самоаналізу й самооцінки, готовність підвищувати

рівень СК (самоусвідомлення власної соціально-професійної діяльності,

здатність до аналізу, оцінювання мотивів, знань, умінь, навичок, здібностей).

Виходячи з того, що показник вимірювання демонструє розвиненість

будь-якого критерію, виникає необхідність у визначенні відповідної

критеріальної системи оцінювання стану розвитку СК вчителя початкової

школи. Умовно всі критерії цього процесу об’єднано у дві групи, перша з яких

дає змогу наочно бачити прояви соціальних знань, відповідних учинків, дій і

почуттів вчителя в зовнішній формі прояву (судження, вчинок, дія, оцінка

тощо). Друга група – не має чіткого зовнішнього прояву. До неї зараховано

внутрішні соціальні мотиви, соціальні переконання, плани, орієнтації вчителя.

Показники розвитку СК вчителя початкової школи подано як міру

поєднання якісного й кількісного відбиття певних властивостей цього процесу,

що може змінюватися. Якісний зміст показника визначали за його сутністю

(крізь шестимірну структуру СК: мотиваційно-ціннісний, когнітивний,

діяльнісний, операційний, особистісно-професійний і рефлексивний

компоненти). Відбито ознаки (критерії) кожного з визначених компонентів:

– сила і стійкість мотивів, розвиненість здатності до соціального

розвитку – характеризують мотиваційно-ціннісний критерій розвитку

мотиваційно-ціннісного компонента СК;

– глибина, повнота та міцність соціально-педагогічних і соціально-

психологічних знань та самостійність їх здобуття й засвоєння – когнітивний

критерій розвитку когнітивного компонента СК;

– відсутність утруднень в організації освітнього процесу на соціально

орієнтованій основі; якість сформованості соціально-педагогічних, соціально-

психологічних умінь, навичок і багатство практичного досвіду у вирішенні

складних соціально-професійних проблем у системах роботи „дитина – вчитель”,
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„дитина – дитина”, „сім’я – дитина”; частота їх застосування у практиці роботи

ЗНЗ – діяльнісний критерій розвитку діяльнісного компонента СК;

– легкість і вдалість вирішення соціальних проблем, завдань у дитячому

й педагогічному колективах ЗНЗ: цілепрогнозування соціальної діяльності в

професійному середовищі, конструктивного вирішення соціальних завдань у

професійній діяльності, завдань соціалізації, виховання та розвитку особистості

молодшого школяра; організації й керування цим процесом; організації

соціальної діяльності на діагностичній основі в ЗНЗ; реалізації соціально

зорієнтованої методичної, комунікативної функцій, здійснення педагогічної

рефлексії – операційний критерій розвитку операційного компонента СК;

– розвиненість емпатійності професійної спрямованості (ступінь

розвиненості комунікативності, організованості та спрямованості на навчальні

предмети) – характеризує особистісно-професійний критерій розвитку

особистісно-професійного компонента СК;

– повнота й розвиненість здатності вчителя до критичного самоаналізу та

самооцінки готовності щодо підвищення рівня соціальної компетентності;

відсутність будь-якої допомоги з боку колег представляє рефлексивний

критерій розвитку рефлексивного компонента СК.

Для оцінювання стану розвитку СК визначено й схарактеризовано

відповідні рівні (високий, достатній, середній, низький), котрі являють собою

одну з трьох складових системи оцінювання результатів дослідження та

відбивають ступінь прояву (розвиненості) того чи іншого критерію, що

характеризує такий розвиток. Ці рівні висвітлено відповідно до

шестикомпонентної структури СК. Наведемо їхнє змістове наповнення.

Високий рівень розвитку СК учителя початкової школи характеризує:

– дуже сильні та стійкі мотиви його соціальної поведінки (дуже сильні й

стійкі прагнення, бажання та їх прояви); дуже високу здатність до соціального

розвитку (дуже високі особистісні цілі та прагнення) (МЦК);

– глибокі, повні й міцні соціально-педагогічні та соціально-психологічні

знання, самостійність їх здобуття й засвоєння (КК);
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– відсутність утруднень в організації освітнього процесу на соціально

орієнтованій основі; повна сформованість соціально-педагогічних, соціально-

психологічних умінь, навичок і наявність багатого практичного досвіду у

вирішенні складних соціально-професійних проблем у системі роботи „дитина

– вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, які вчитель постійно

застосовує у своїй соціально-практичній діяльності (ДК);

– здатність легко та вдало вирішувати соціальні проблеми, завдання в

дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ (цілепрогнозувати соціальну

діяльність у професійному середовищі, конструктивно вирішувати соціальні

завдання щодо соціалізації, виховання та розвитку особистості молодшого

школяра в професійній діяльності; організовувати й керувати цим процесом;

організовувати соціальну діяльність на діагностичній основі в ЗНЗ; реалізувати

соціально орієнтовану методичну й комунікативну функції, здійснювати

педагогічну рефлексію) (ОК);

– наявність болісно розвиненої емпатійності; дуже високої професійної

спрямованості вчителя (надмірна комунікативність, спрямованість на навчальні

предмети, заорганізованість) (ОПК);

– відмінно розвинену здатність до критичного самоаналізу, самооцінки,

готовність до підвищення рівня СК (повне самоусвідомлення соціальних

функцій у педагогічній діяльності, відмінно сформована здатність до аналізу й

оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок і здібностей, що реалізується

без будь-якої допомоги з боку колег) (РК).

Достатній рівень. Достатньо сильні та стійкі мотиви соціальної

поведінки (прагнення, бажання та їх прояви); досить висока здатність до

соціального розвитку (особистісні цілі, прагнення) (МЦК);

– загалом достатньо глибокі, повні та міцні соціально-педагогічні й

соціально-психологічні знання, досить активне їх здобуття та засвоєння за

наявності незначних помилок у їх відтворенні (КК);

– виникнення іноді незначних утруднень в організації навчального процесу

на соціально орієнтованій основі; досить часте використання своїх добре
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сформованих соціально-педагогічних, соціально-психологічних вмінь, навичок

і достатнього практичного досвіду у вирішенні складних соціально-

професійних проблем у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”

та „сім’я – дитина” (ДК);

– здатність достатньо легко й добре вирішувати соціальні проблеми,

завдання в дитячому, педагогічному колективах ЗНЗ (здатність достатньо

легко та добре цілепрогнозувати соціальну діяльність у професійному

середовищі, конструктивно вирішувати соціальні завдання в професійній

діяльності, завдання соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого

школяра; організовувати, керувати процесом вирішення соціальних завдань у

професійній діяльності; організовувати в ЗНЗ соціальну діяльність на

діагностичній основі; реалізувати соціально орієнтовану методичну,

комунікативну функції та здійснювати педагогічну рефлексію) (ОК);

– достатньо сильно розвинена емпатійність; значна професійна

спрямованість учителя (достатньо висока комунікативність, організованість,

спрямованість на навчальні предмети) (ОПК);

– добре, критичне й без сторонньої допомоги здійснення самоаналізу,

самооцінки готовності до підвищення рівня СК (достатнє самоусвідомлення

соціальних функцій у педагогічній діяльності, добре сформована здатність до

аналізу й оцінювання мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних

здібностей) (РК).

Середній рівень. Незначні та такі, що періодично виникають, мотиви

соціальної поведінки (незначне прагнення, періодичне бажання та їх відповідні

прояви); достатньо непогана здатність до соціального розвитку (незначні

особистісні цілі та прагнення) (МЦК);

– неповні й неміцні соціально-педагогічні та соціально-психологічні

знання, їх здобуття й засвоєння здійснюється час від часу як самостійно, так і

за допомогою колег; характерні часті помилки в їх відтворенні (КК);

– періодичне виникнення утруднень різної міри складності в організації

навчального процесу на соціально орієнтованій основі; наявність загалом
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непогано сформованих соціально-педагогічних та соціально-психологічних

умінь, навичок і невеликого практичного досвіду у вирішенні складних

соціально-професійних проблем у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина

– дитина” та „сім’я – дитина”,  рідке використання їх на практиці (ДК);

– не завжди легко й позитивно може вирішувати соціальні проблеми та

завдання в дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ (не завжди легко та

добре вдається цілепрогнозувати соціальну діяльність у професійному

середовищі, організовувати, керувати й конструктивно вирішувати соціальні

завдання, завдання соціалізації, виховання та розвитку особистості молодшого

школяра в професійній діяльності; організовувати соціальну діяльність у ЗНЗ

на діагностичній основі; реалізувати соціально орієнтовану методичну й

комунікативну функції та здійснювати педагогічну рефлексію) (ОК);

– помірно розвинена емпатійність; непогана професійна спрямованість

(достатньо гарна комунікативність, організованість, спрямованість на

навчальні предмети) (ОПК);

– не сформована повною мірою здатність до критичного самоаналізу й

самооцінки готовності до підвищення рівня СК (слабкі самоусвідомлення

соціальних функцій у педагогічній діяльності, здатність до аналізу та

оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок і особистісних здібностей, що

потребує періодичної допомоги колег) (РК).

Низький рівень. Мотиви соціальної поведінки (майже відсутнє

прагнення, слабке бажання і його нечастий прояв відповідно); низька здатність

до соціального розвитку (особистісні цілі, прагнення майже відсутні) (МЦК);

– поверхові та фрагментарні соціально-педагогічні, соціально-

психологічні знання, епізодичне їх здобуття й засвоєння і, як правило, за

допомогою колег, за завданням керівництва школи; дуже часті істотні

помилки (КК);

– постійне виникнення істотних утруднень в організації навчального

процесу на соціально орієнтованій основі; слабо сформовані соціально-

педагогічні, соціально-психологічні вміння, навички й малий практичний
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досвід вирішення складних соціально-професійних проблем у системі роботи

„дитина – вчитель”, „дитина – дитина”, „сім’я – дитина”, що, як правило, дуже

рідко використовує на практиці (ДК);

– намагання вирішення соціальних проблем, завдань у дитячому,

педагогічному колективах ЗНЗ (намагання цілепрогнозувати соціальну

діяльність у професійному середовищі, конструктивно вирішувати соціальні

завдання, завдання соціалізації, виховання й розвитку особистості школяра в

професійній діяльності; організовувати та керувати процесом їх вирішення;

організовувати в ЗНЗ соціальну діяльність на діагностичній основі; реалізувати

соціально орієнтовану методичну, комунікативну функції, здійснювати

педагогічну рефлексію) (ОК);

– погано розвинена емпатійність; слабка професійна спрямованість

учителя початкової школи (погана комунікативність, організованість, майже

відсутня спрямованість на навчальні предмети) (ОПК);

– практична нездатність до критичного самоаналізу й самооцінки

готовності до підвищення рівня СК (соціальні функції в педагогічній діяльності

майже не усвідомлюються, дуже слабкі намагання здійснювати аналіз,

оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних здібностей,

що потребує значної допомоги колег) (РК).

Отже, наведене наукове обґрунтування технології визначення критеріїв,

показників, рівнів розвитку СК учителя початкової школи, підґрунтям для

якого стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі педагогіки,

психології, соціології та професійної освіти, дало змогу зрозуміти сутність

системи оцінювання результатів експериментально-дослідної роботи, логіку її

побудови, визначити загальнонаукові підходи до її створення, конкретизувати

критеріально-показниково-рівневий інструментарій оцінювання результатів

дослідження щодо його предмета, а також компонентів соціальної

компетентності вчителя початкової школи (мотиваційно-ціннісного,

когнітивного, діяльнісного, операційного, особистісно-професійного,

рефлексивного), що буде використано в подальшому дослідженні.
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2.3. Розгорнута характеристика критеріально-рівневого інструментарію

оцінювання показників розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи в системі післядипломної педагогічної освіти

Для здійснення моніторингу розвитку СК учителів початкової школи в

СППО виникає необхідність схарактеризувати критерії, показники, рівні (для

кожного компонента СК), за якими буде проведено оцінювання його стану на

етапах констатувального та контрольного педагогічного експерименту.

Виходячи з прийнятого наукового положення (підрозділ 2.2) щодо

показників, критеріїв і рівнів [196; 229; 504], у цьому підрозділі детально

схарактеризуємо та висвітлимо зміст інструментарію оцінювання результатів

розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи й подамо його

розширений і узагальнений варіант для кожного з компонентів.

Мотиваційно-ціннісний компонент (МЦК) соціальної компетентності в

нашому дослідженні представлений двома складовими: мотиваційною й

ціннісною, кожна з яких, у свою чергу, потребує визначення апарату

оцінювання, до якого належать критерії, показники та рівні розвитку СК.

Відомо, що основною характеристикою потенціалу людини, який міцно

пов’язаний з її розвитком, є рушійною силою, яка спонукає до дій, виступає

внутрішній мотив. Відтак зазначений розвиток неможливий без відповідної

мотивації. Це потребує сформованості апарату оцінювання першої

(мотиваційної) складової мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителя

початкової школи. Її розвиток визначено відповідно до критеріїв, показників та

рівнів, що відбивають мотиви соціальної поведінки.

До основних показників, що характеризують розвиток цієї складової

мотиваційно-ціннісного компонента, належать мотиви, прагнення, бажання,

прояви, що стосуються соціальної поведінки учителя. Вони відбивають:

бажання працювати й виявляти себе в соціальній діяльності педагогічного

колективу, організовувати його спільну діяльність, діяльність учнів для

досягнення соціально значущих цілей, досягати максимальної самостійності в

ній; прагнення до взаємодії у вирішенні проблем, самостійного отримання
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інформації та обміну нею, виявлення творчості в роботі; відповідальність у

вирішенні педагогічних завдань; підвищування соціальної значущості

професійної діяльності вчителя; прояви свідомої відповідальності та важливості

самостійного прийняття рішень (конкретизований варіант).

До комплексу наведених вище мотивів соціальної поведінки та

пов’язаних з нею прагнень, бажань і проявів учителя застосовують критерії, що

вказують на сутнісні ознаки, які ці мотиви характеризують, та забезпечують

його цілеспрямовану соціальну поведінку.

Кожен із чотирьох рівнів розвитку (високий, достатній, середній і

низький) мотиваційної складової мотиваційно-ціннісного компонента СК

вчителя початкової школи характеризує ступінь прояву мотивів його соціальної

поведінки щодо визначених критеріїв (детальний виклад надано в додатку Ж).

Ціннісну складову мотиваційно-ціннісного компонента СК визначено

відповідно до критеріїв та рівнів, що характеризують здатність учителя до

соціального розвитку. Зауважимо, що педагоги, які цілеспрямовано вирішують

важливе для них завдання, виявляються продуктивніші, ніж ті, які здібніші, але

менш цілеспрямовані й зацікавлені. Відтак, визначення ціннісних орієнтацій

розвитку СК на різних етапах педагогічного експерименту є одним із важливих

завдань дослідження.

До основних показників, що характеризують розвиток ціннісної складової

мотиваційно-ціннісного компонента СК, належать цінності, що визначаються

через прагнення, бажання й мають стосунок до соціального розвитку. Їх

характеристиками є прагнення вчителя початкової школи до вивчення

літератури з питань СК; проведення аналізу свого соціального досвіду в

контексті педагогічної діяльності; обговорення питань СК; рефлексування своїх

соціальних функцій у педагогічній діяльності; управління власним соціальним

розвитком; а також бажання досліджувати себе; отримувати задоволення від

засвоєння нового (конкретизований варіант).

До комплексу перелічених вище ціннісних орієнтацій учителя щодо

розвитку його соціальної компетентності застосовують критерії, що вказують



125

на загальні сутнісні ознаки цієї компетентності. Рівні (високий, достатній,

середній, низький) характеризують ступінь розвитку прояву ціннісної складової

цього компонента, відбивають його ціннісні орієнтації щодо соціального

розвитку (докладно – у додатку Ж).

Узагальнені критерії, показники та рівні розвитку мотиваційно-

ціннісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи

(розширений варіант) мають такий вигляд.

Показниками розвитку мотиваційно-ціннісного компонента СК є:

бажання працювати в колективі, організовувати його спільну діяльність,

діяльність учнів для досягнення соціально значущих цілей; досліджувати себе;

виявлятися в соціальній діяльності колективу, досягати максимальної

самостійності в ній; виявляти творчість у роботі; отримувати задоволення від

засвоєння нового; прагнення самостійного отримання інформації, обміну нею;

вивчення літератури, обговорення питань СК; самоаналізу соціального досвіду

педагогічної діяльності; взаємодії у вирішенні проблем; самостійного

прийняття рішень; управління соціальним саморозвитком; рефлексування

власних соціальних функцій у педагогічній діяльності; підвищення соціальної

значущості професійної діяльності вчителя; прояв відповідальності у вирішенні

педагогічних завдань за самостійно прийняте рішення.

Критерії, рівні розвитку мотиваційно-ціннісного компонента СК

вчителя початкової школи (розширений варіант подано в додатку Ж) дає  змогу

розкрити його основні узагальнені риси: показники МЦК представляють

мотиви його соціальної поведінки (прагнення, бажання, їх прояви); здатність до

соціального розвитку (особистісні цілі та прагнення).

Критерії й рівні МЦК. Високий – характеризує: дуже сильні та стійкі

мотиви його соціальної поведінки (дуже сильні й стійкі прагнення, бажання та

їх прояви); дуже високу здатність до соціального розвитку (дуже високі

особистісні цілі, прагнення). Достатній – достатньо сильні та стійкі мотиви

соціальної поведінки (достатньо сильні й стійкі прагнення, бажання та їх

прояви); досить високу здатність до соціального розвитку (досить високі
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особистісні цілі й прагнення). Середній – середню та таку, що періодично

виникає, мотивацію соціальної поведінки (незначне прагнення, періодичне

бажання та їх відповідні прояви); недостатньо розвинену здатність до

соціального розвитку (незначні особистісні цілі та прагнення). Низький рівень –

мотиви соціальної поведінки практично не сформовані (майже відсутнє

прагнення, слабке й рідке бажання та відповідні їх прояви); дуже низька

здатність до соціального розвитку (особистісні цілі та прагнення майже

відсутні).

Для встановлення стану розвитку когнітивної складової СК вчителя, яка є

фундаментом для здійснення його соціально-педагогічної, соціально-

психологічної діяльності й до якої зараховуємо соціально-психологічні,

соціально-педагогічні знання, виникає необхідність у визначенні критеріїв,

показників, рівнів розвитку її когнітивного компонента. До основних

показників, які характеризують його розвиток, належать соціально-

психологічні, соціально-педагогічні знання, що розкрито нижче. Це знання:

базових характеристик компетентності, дефініцій „соціальна компетенція”,

„соціальна компетентність”, „соціальна компетентність учителя”, „соціальна

компетентність учителя початкової школи”, „альтруїзм” тощо; функцій,

складових СК вчителя початкової школи, сутності процесу її розвитку,

характеристик під час навчання та самонавчання, методів її визначення;

соціокультурних детермінант, принципів організації соціально спрямованого

освітнього процесу в ЗНЗ; форм, методів, технологій формування соціальної

компетентності молодшого школяра тощо.

До наведеного вище комплексу соціально-психологічних і соціально-

педагогічних знань застосовують критерії, що виражають їх загальні сутнісні

ознаки, вказують на самостійність, активність щодо їх здобуття й засвоєння.

Чотири рівні розвитку когнітивного компонента СК (високий, достатній,

середній, низький) міцно пов’язані з відповідними показниками й критеріями.

Кожен із цих рівнів характеризує ступінь прояву соціально-психологічних і

соціально-педагогічних знань учителя відповідно до розвитку когнітивного



127

компонента його соціальної компетентності. Деталізований варіант (подано в

додатку Ж), змістова характеристика критеріїв, показників, рівнів розвитку

когнітивного компонента (КК) соціальної компетентності дає змогу відбити

його основні узагальнені риси. Показниками КК є соціально-педагогічні й

соціально-психологічні знання.

Критерії та рівні КК. Високий – характеризує: глибокі, повні та міцні

соціально-педагогічні й соціально-психологічні знання, самостійність їх

здобуття та засвоєння. Достатній – загалом достатньо глибокі, повні й міцні

соціально-педагогічні, соціально-психологічні знання, досить активне їх

здобуття та засвоєння, однак є незначні помилки при їх відтворенні. Середній –

неповні та неміцні соціально-педагогічні й соціально-психологічні знання, які

недостатньо зрозумілі; їх здобуття та засвоєння здійснюється час від часу як

самостійно, так і за допомогою колег; характерні часті різні помилки при їх

відтворенні. Низький – поверхові, фрагментарні соціально-педагогічні та

соціально-психологічні знання, їх здобуття й засвоєння здійснюються дуже

рідко й зазвичай за допомогою колег і за завданням керівництва школи; дуже

часті істотні помилки.

На підставі того, що будь-які здібності, у тому числі й здібності вчителя

початкової школи до СК, формуються та розвиваються в діяльності, виникає

потреба у висвітленні критеріїв, показників і рівнів розвитку діяльнісного

компонента (ДК) СК вчителя початкової школи, які дають змогу встановити її

стан на різних етапах проведення педагогічного експерименту. Діяльнісний

компонент подано як складне багатовимірне утворення, що, у свою чергу, має

три складові. Кожну з них визначено відповідно до критеріїв, показників,

рівнів, що характеризують: 1) утруднення в організації навчального процесу

ЗНЗ на соціально орієнтованій основі; 2) СК в системах „дитина – вчитель”,

„дитина – дитина”; 3) СК в системі „сім’я – дитина”.

До основних показників, що розкривають розвиток першої складової

діяльнісного компонента СК, належать різноманітні організаційно-практичні

вміння щодо організації та проведення навчального процесу в ЗНЗ на соціально
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орієнтованій основі. Це вміння: здійснювати загальне та поурочне планування

соціальних цілей у навчальному процесі початкової школи та їх досягати;

– застосовувати ефективні форми, методи й засоби соціальної комунікації,

соціалізації учня; сучасні соціально спрямовані педагогічні технології;

– визначати соціальну складову власного уроку й уроку колег у процесі його

аналізу, самоаналізу, збагачувати соціальним змістом навчальний матеріал,

установлювати міжпредметні зв’язки для засвоєння учнями соціальних цінностей,

розвивати їхній інтерес до соціального змісту шкільних предметів;

– організовувати, проводити ефективну соціально орієнтовану навчальну

та виховну роботу, будувати соціальну взаємодію з учнями, батьками,

колегами, сприяти цьому процесові, а також привласненню учнями соціального

досвіду діяльності в доступній формі;

– діагностувати соціальні досягнення дітей і виявляти соціальні причини

їхньої неуспішності, вести облік та оцінювання соціально орієнтованих знань,

умінь і навичок учнів.

Комплекс наведених вище умінь учителя можуть супроводжувати

утруднення в організації навчального процесу на соціально орієнтованій основі,

до яких застосовують певні критерії. Відповідно до цього виокремлено чотири

рівні, що його відбивають (високий, достатній, середній і низький), які щільно

пов’язані з відповідними показниками й критеріями. Кожен із рівнів розвитку

першої складової діяльнісного компонента характеризує ступінь прояву

утруднень, що виникають у процесі організації навчання учнів на соціально

орієнтованій основі та під час вирішення різних аспектів педагогічної

діяльності в ЗНЗ (розширений та узагальнений варіант оцінювання утруднень

за рівнями подано в додатку Ж).

Друга складова цього компонента характеризує вміння, навички,

практичний досвід роботи в ЗНЗ щодо розвитку СК вчителя в системах „дитина

– вчитель”, „дитина – дитина” як одну із сторін соціально-педагогічної

діяльності. До основних показників, які характеризують цю складову,

зараховуємо комплекс організаційно-практичних умінь, навичок, що становлять
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основу соціально-педагогічного досвіду роботи в ЗНЗ з розвитку СК у

вищезазначених системах та відповідного виду діяльності.

Це, зокрема, уміння й навички:

– застосовувати методи, засоби, методичні прийоми з формування

соціальної активності дитини, розвитку особистої ініціативи, які сприяють

прийняттю загальних рішень між учнями, впливають на їхнє емоційне

спілкування з учителем;

– розвивати соціальні потреби дитини; виявляти в класі соціально

благополучних та неблагополучних учнів; знаходити підхід до учня, в якого

немає друзів у класі, дітей, які можуть організовувати роботу підгрупи

однокласників, формувати толерантність до своїх ровесників, навчити їх

соціальній техніці спілкування;

– установлювати й зберігати партнерські відносини в групі дітей,

розподіляти між ними ролі без їхніх образ, вирішувати дитячі конфлікти;

створювати умови для самореалізації школярів у процесі опанування ними

практичних складових освітніх галузей;

– конструювати соціально привабливе середовище для учнів та їхньої

комфортної взаємодії; створювати „ситуації соціального успіху”, соціальної

адаптації; проводити соціально спрямовані диспути, діалоги в системах „дитина

– вчитель” і „дитина – дитина”; надавати своєчасну соціальну допомогу;

– складати соціальний портрет особистості учня, визначати його рівень

соціальної, вікової зрілості, діагностувати чинники, що стримують соціальну

активність школярів.

Комплекс представлених організаційно-практичних умінь і навичок має

відповідати критеріям, які характеризують соціально-педагогічну діяльність

учителя загалом,і другу складову діяльнісного компонента зокрема (у системі

роботи „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”).

Відповідно до другої складової діяльнісного компонента СК виокремлено

чотири рівні його розвитку (високий, достатній, середній і низький), міцно

пов’язаних з відповідними показниками й критеріями. Кожен із цих рівнів
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характеризує ступінь прояву організаційно-практичних умінь і навичок

вчителя, його практичного досвіду загалом у системах роботи „дитина –

вчитель” і „дитина – дитина” (подано в додатку Ж).

Третя складова діяльнісного компонента СК характеризує інший бік його

соціально-педагогічної діяльності в системі „сім’я – дитина”: уміння, навички,

практичний досвід роботи у ЗНЗ. До основних показників, що характеризують

цю складову, належить комплекс організаційно-практичних умінь і навичок

учителя, що становлять основу соціально-педагогічного досвіду роботи у ЗНЗ у

системі „сім’я – дитина” та відповідного виду його діяльності загалом. До них

зараховуємо такі вміння й навички:

– без зайвих утруднень проводити бесіди з батьками з приводу ставлення

дитини до педагогічних впливів, до своїх вчинків, дружби поза класом,

організації її дозвіллєвої діяльності, вільного „вуличного” та „комп’ютерного”

часу, а також ставлення батьків до педагогічних впливів на їхню дитину;

– толерантно професійно консультувати батьків щодо соціальної техніки

спілкування з дитиною, використовувати превентивні заходи для них для

запобігання проявам грубості дитини в сім’ї, запізненням на уроки, її відмові

від соціальних доручень;

– залучати прямо й опосередковано батьків і дітей до участі в

суспільному житті класу, школи;

– встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціально-віковою

зрілістю дитини та стосунками в сім’ї, визначати сім’ї, у яких формується

адекватна, завищена чи занижена самооцінка дитини,

– виявляти родини, в яких виникають конфліктні ситуації на соціальній

основі, переважає егоїстична спрямованість її членів, зокрема й дитини;

панують емоційно-холодні, відчужені відносини, які будуються без емоційної

близькості та довіри; взаємини дружби, взаєморозуміння, підтримки, переважає

суспільна спрямованість її членів, батьки і діти сумісно дивляться й

обговорюють цікаві телепередачі;

– запобігати виникненню конфліктів у родинах учнів, які не встигають у
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навчанні; допомагати вирішувати складні соціальні проблеми в

неблагополучних сім’ях.

До цього комплексу організаційно-практичних умінь, навичок

застосовують критерії, що виражають сутнісні ознаки, характеризують

соціально-педагогічну діяльність учителя загалом і третю складову

діяльнісного компонента СК зокрема (у системі роботи „сім’я – дитина”).

Відповідно до третьої складової виокремлено чотири рівні розвитку (високий,

достатній, середній, низький), що пов’язані з показниками та критеріями.

Кожен із цих рівнів характеризує ступінь прояву організаційно-практичних

умінь, навичок учителя, його практичного досвіду в системі роботи „сім’я –

дитина” (додаток Ж).

Показники розвитку діяльнісного компонента СК вчителя початкової

школи характеризують його організаційно-практичні вміння та навички, що

становлять основу соціально-педагогічного досвіду роботи в ЗНЗ у системах

„сім’я – дитина”, „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”. У розширеному

варіанті це вміння, навички:

– здійснювати загальне та поурочне планування соціальних цілей у

навчальному процесі початкової школи та досягати їх;

– збагачувати соціальним змістом навчальний матеріал, визначати

соціальну складову уроку в процесі його самоаналізу та аналізу уроку колег;

– організовувати й проводити соціально орієнтовану навчальну, виховну

роботу, розвивати інтерес учнів до соціального змісту шкільних предметів;

діагностувати, вести облік та оцінювання соціальних досягнень (соціально

орієнтованих знань, умінь і навичок) школярів, розвивати їхні соціальні

потреби;

– виявляти учнів, які можуть організовувати роботу підгрупи

однокласників; соціально благополучну (неблагополучну) дитину; соціальні

причини неуспішності; надавати своєчасну соціальну допомогу, сприяти

соціальній адаптації, знаходити підхід до учня, в якого немає друзів у класі;

– використовувати на уроках ефективні соціально спрямовані сучасні
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педагогічні технології, форми, методи й засоби, здійснювати міжпредметні

зв’язки для соціалізації, соціальної комунікації та активізації учнів, засвоєння

ними соціальних цінностей, розвитку особистої ініціативи, емоційного

спілкування з учителем; прийняття загальних рішень між учнями, формування

толерантного ставлення до своїх ровесників, вирішення дитячих конфліктів;

– проводити діагностику складання соціального портрету особистості

учня, чинників, що стримують дитячу соціальну активність, діалоги в системах

„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”, соціально спрямовані бесіди, диспути;

визначати рівень соціально-вікової зрілості дитини;

– створювати умови для самореалізації учня в процесі опанування ним

практичних складових освітніх галузей; передавати соціальний досвід в

ефективній формі, будувати соціальну взаємодію з учнями, батьками та

колегами;

– сприяти збереженню соціального партнерства в групі учнів;

конструювати соціально привабливе середовище для учнів та їхньої

комфортної взаємодії; розподіляти ролі між дітьми без збурення в них почуття

образи; створювати „ситуації соціального успіху”, вчити соціальної техніки

спілкування.

Отже, наведена розширена змістова характеристика критеріїв, показників

і рівнів (додаток Ж) розвитку діяльнісного компонента СК вчителя початкової

школи дає змогу відбити його основні узагальнені риси, а саме:

– показники ДК відображають утруднення в організації навчального

процесу на соціально орієнтованій основі; уміння, навички та практичний

досвід у системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я –

дитина”;

– критерії та рівні діяльнісного компетентна (ДК):

високий характеризує: відсутність будь-яких утруднень в організації

навчального процесу на соціально орієнтованій основі; постійне застосування

своїх відмінно сформованих соціально-педагогічних та соціально-

психологічних умінь, навичок і багатого практичного досвіду у вирішенні



133

складних соціально-професійних проблем у системах роботи „дитина –

вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”;

достатній – незначні утруднення в організації навчального процесу на

соціально орієнтованій основі, що виникають іноді; досить часте

використання своїх добре сформованих соціально-педагогічних та соціально-

психологічних умінь, навичок і гарного практичного досвіду у вирішенні

складних соціально-професійних проблем у системах роботи „дитина –

вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”;

середній – утруднення різного ступеня складності в організації

навчального процесу на соціально орієнтованій основі, що періодично

виникають; загалом слабо сформовані соціально-педагогічні та соціально-

психологічні вміння, навички й невеликий практичний досвід у вирішенні

складних соціально-професійних проблем у системі роботи „дитина – вчитель”,

„дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, які рідко використовує на практиці;

низький рівень – істотні утруднення в організації навчального процесу на

соціально орієнтованій основі, що постійно виникають; дуже слабо або взагалі

не сформовані соціально-педагогічні та соціально-психологічні вміння та

незначний практичний досвід у вирішенні складних соціально-професійних

проблем у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я –

дитина”, що, як правило, дуже рідко використовується на практиці.

Показники розвитку операційного компонента СК вчителя початкової

школи характеризують його здатності до вирішення соціальних проблем і

завдань у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ.

Це здатність:

– визначати ієрархію, формувати „дерево цілей”, уточнювати соціально

значущі цілі професійної діяльності, конкретизувати їх в окремі завдання

соціально-виховної діяльності; формувати на основі цільових постанов

послідовну програму контрольно-діагностичної діяльності у мікро- та

макросоціумі; виконувати систему дій щодо визначення діагностики стратегії в

соціальному середовищі;
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– послуговуватися різними соціально-педагогічними джерелами

інформації, обробляти й систематизувати отриману соціально-педагогічну та

соціально-психологічну інформацію з наступним визначенням напрямів і змісту

корекції;

– конструювати зміст навчально-соціальної діяльності, тобто володіти

вміннями відбору, систематизації навчально-соціальної інформації;

проектувати й визначати структуру, зміст і технологію соціальної діяльності за

допомогою педагогічного, методичного інструментарію; організовувати

психолого-соціальну підтримку в процесі особистісного розвитку;

– обирати оптимальне рішення методичного завдання з-поміж можливих

для вирішення завдань щодо соціальної діяльності; визначити напрями і зміст

методичної діяльності у вирішенні соціальних проблем; стратегію й тактику

соціально-педагогічного супроводу на всіх рівнях взаємодії;

– розробляти механізм упровадження інновацій у соціально-педагогічну

діяльність; добирати форми й засоби організації професійної діяльності у

вирішенні соціальних проблем, доцільні засоби соціально-педагогічної

комунікації; координувати діяльність суб’єктів різних рівнів педагогічної

взаємодії у вирішенні завдань соціально-педагогічної діяльності; здійснювати її

моніторинг своєчасної корекції організаційної стратегії; різні види аналізу

мікро- і макросоціумів; виявляти уміння перцепції та емпатії серед колег;

– володіти практичними алгоритмами конструктивного вирішення

педагогічних конфліктів серед учителів; втілювати самоконтроль і самооцінку

навчально-соціальної роботи в педагогічному колективі.

До комплексу наведених здібностей учителя застосовують критерії, які

пов’язані з виконанням ним соціально-педагогічних функцій, завдань у

дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ і виражають загальні сутнісні

ознаки операційної складової СК.

Виокремлено чотири рівні розвитку операційного компонента (високий,

достатній, середній, низький), пов’язані з відповідними показниками й

критеріями. Кожен із цих рівнів характеризує ступінь прояву здатності вчителя
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до вирішення соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному

колективах ЗНЗ, що в деталізованому варіанті подано в додатку Ж.

На підставі узагальнення матеріалу висвітлимо узагальнені показники

розвитку операційного компонента СК вчителів початкової школи як:

здатність до цілепрогностичної соціальної діяльності в професійному

середовищі, конструктивного вирішення соціальних завдань, завдань

соціалізації, виховання та розвитку особистості молодшого школяра в

професійній діяльності, організації й керівництва цим процесом і соціальною

діяльністю в ЗНЗ на діагностичній основі; реалізації комунікативної функції та

педагогічної рефлексії, соціально орієнтованої методичної функції.

Отже, наведена розширена та узагальнена змістова характеристика

критеріїв, показників і рівнів (додаток Ж) розвитку операційного компонента

(ОпК) СК вчителя початкової школи дає змогу відбити його основні

узагальнені риси, а саме: показники ОпК репрезентують здатність до вирішення

соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ.

Критерії та рівні ОпК характеризують технологічні ознаки та ступінь їх

прояву:

– високий рівень – здатність легко та вдало вирішувати соціальні проблеми,

завдання в дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ (цілепрогнозування

соціальної діяльності в професійному середовищі, конструктивне вирішення

соціальних завдань, завдань соціалізації, виховання, розвитку особистості учня,

організація, керівництво цим процесом у професійній діяльності й соціальній

діяльності в ЗНЗ на діагностичній основі; реалізація соціально орієнтованої

методичної, комунікативної функції, здійснення педагогічної рефлексії);

– достатній – здатність достатньо легко й добре вирішувати соціальні

проблеми та завдання в дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ (досить

легко та добре: цілепрогнозувати соціальну діяльність у професійному

середовищі, конструктивно вирішувати соціальні завдання в професійній

діяльності, завдання соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого

школяра; організовувати соціальну діяльність у ЗНЗ на діагностичній основі,
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вирішувати соціальні завдання в професійній діяльності та керувати процесом;

реалізувати соціально орієнтовану методичну, комунікативну функції й

здійснювати педагогічну рефлексію);

– середній – учитель не завжди здатний легко та вдало вирішувати

соціальні проблеми, завдання в дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ

(цілепрогнозуваня соціальної діяльність у професійному середовищі

відбувається не завжди легко й вдало, іноді не вдається конструктивно

вирішувати соціальні завдання в професійній діяльності, завдання соціалізації,

виховання та розвитку особистості молодшого школяра; спостерігаються

проблеми в організації й керівництві процесом їх вирішення, виникають

ускладнення щодо організації соціальної діяльності на діагностичній основі в

ЗНЗ, реалізації соціально орієнтованої методичної й комунікативної функцій,

здійсненні педагогічної рефлексії);

– низький рівень – учитель тільки намагається вирішувати соціальні

проблеми й завдання в дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ, що реалізує

на практиці, як правило, невдало (ускладнення в цілепрогнозуванні соціальної

діяльності в професійному середовищі, утруднення щодо конструктивного

вирішення завдань соціалізації, виховання й розвитку особистості учня,

соціальних завдань у професійній діяльності, а також в організації та

керівництві цим процесом, труднощі в проведенні діагностування соціальної

діяльності в ЗНЗ; реалізації соціально орієнтованої методичної й

комунікативної функцій та здійсненні педагогічної рефлексії).

Водночас набуття людиною знань, умінь і передового практичного

досвіду в будь-якій діяльності, зокрема професійній, буде успішним, якщо цей

процес буде супроводжуватися розвитком її особистісних та професійних

здібностей. Тому характеристика критеріїв, показників і рівнів розвитку

особистісно-професійного компонента (ОПК) СК вчителя початкової школи

має велике значення, адже забезпечує комплексний підхід до вирішення низки

питань, які стосуються використання критеріально-рівневих характеристик для

оцінювання результатів науково-дослідної роботи.
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Розглянемо критерії, показники та рівні розвитку емоційної складової

особистісного компонента СК. Основні показники, що відбивають цю складову,

характеризують ставлення до оточення, що виявляється через поведінку. До них

належать такі характерні риси особистості вчителя, які визначають його

емпатійність: установлення контактів з оточенням, знаходження з ним спільної

мови, розуміння його потреб і проблем, великодушність, схильність вибачати

помилки, запобігання конфліктам і знаходження компромісних рішень; інтерес до

людей, емоційна чуйність, товариськість, сприйняття критики на свою адресу;

надання переваги роботі з людьми, ніж на самоті, виникнення потреби в

соціальному схваленні своїх дій, оцінювання подій за своїми почуттями та

інтуїцією, ніж за аналітичними висновками.

До комплексу наведених вище особистісних характеристик застосовують

критерії, що виражають сутнісні ознаки емпатії, які суттєво впливають на

соціальну поведінку у відносинах учителя з учнями, їхніми батьками та

колегами. Кожен із чотирьох рівнів (високий, достатній, середній і низький)

емпатійної складової особистісного компонента СК відображає ступінь прояву

його особистісних характеристик щодо визначених критеріїв (рівні

емпатійності), які подано в додатку Ж.

Друга складова особистісно-професійного компонента, що характеризує

професійну спрямованість учителя, – розвиток таких особистісних рис, як

комунікативність, організованість і направленість на навчальні предмети.

Тому професійна спрямованість учителя початкової школи є системним

явищем, що, у свою чергу, включає три складові, кожна з яких вимагає відбиття

критеріїв, показників і рівнів. Розглянемо їх.

Комунікативність учителя являє собою одну з характерних рис його

особистості, яка при оптимальному її прояві створює сприятливий

психологічний клімат у педагогічному колективі ЗНЗ, сприяє збалансованості

міжособистісних відносин між усіма його членами, між учителями й учнями,

батьками та вчителями, забезпечує успішність професійної діяльності останніх

узагалі. Розвиненість комунікативних рис особистості вчителя визначено
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відповідно до критеріїв, показників і рівнів, що відбивають його здатність до

спілкування, що забезпечує процес його соціальної взаємодії в ЗНЗ.

Наведемо характеристику, критерії та рівні розвитку першого

показника (комунікативність) другої (професійної) складової особистісно-

професійного компонента соціальної компетентності вчителя початкової

школи. До основних показників, котрі її характеризують, належать:

комунікативність; бажання спілкуватися з учнями, їхніми батьками та

колегами; прагнення обговорювати цікаві теми; ставлення до людей;

балакучість; пластичність поведінки, що виявляється в соціально-педагогічній

та пов’язаній із нею, соціально-психологічній діяльності; конфліктність.

До комплексу перелічених здібностей учителя застосовують критерії, що

виражають сутнісні ознаки його комунікації, характеризують і впливають на

його соціальну поведінку у відносинах з учнями, їхніми батьками та колегами.

Кожен із чотирьох рівнів (високий, достатній, середній і низький) першого

показника (комунікативність) другої (професійної) складової особистісно-

професійного компонента СК вчителя початкової школи характеризує ступінь

прояву здатності до комунікації, тобто ступінь її розвитку (додаток Ж).

Підставою для визначення загальних компонентів СК вчителя початкової

школи та другої (професійної) складової особистісно-професійного компонента

зокрема є його соціально-педагогічні функції, до яких належить й

організаційна. Отже, визначення такого показника, як організованість, що

представлений у цій складовій, є досить важливим, адже дає змогу зрозуміти

ставлення до довкілля, здатність до взаємодії, співпраці в учнівському й

педагогічному колективах ЗНЗ, організації їх соціально-професійної діяльності.

Наведемо  характеристику, критерії та рівні розвитку другого показника

(організованість) другої (професійної) складової особистісно-професійного

компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи. Основні

показники характеризують його ставлення до довкілля, яке виявляється через

поведінку в організації соціально-професійної роботи у ЗНЗ. До них зараховано

такі характерні риси особистості вчителя, як: упевненість у собі, у своїх діях;
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оригінальність, креативність в освітньому процесі; планування власної

соціально-педагогічної, соціально-психологічної діяльності, надання їй

переваги та порядку в усьому; усвідомлення відповідальності, пов’язаної з

такою діяльністю; швидкість прийняття соціально-професійних рішень;

відстоювання своєї думки; позитивне ставлення до адміністративно-

педагогічної роботи; активність у наданні ділових пропозицій, в організації

позакласних заходів.

До комплексу наведених особистісних характеристик учителя

застосовують критерії, що виражають сутнісні ознаки його організованості, які

зумовлюють його поведінку в організації соціально-професійної роботи з

учнями, їхніми батьками, колегами. Чотири рівні (високий, достатній, середній,

низький), які характеризують ступінь прояву організованості вчителя щодо

визначених критеріїв, висвітлено нижче (детальний виклад – у додатку Ж).

Виходячи з того, що, згідно з Є. Роговим, особистісний розвиток учителя

зумовлений, насамперед, його особистісною скерованістю [658], а

спрямованість на навчальні предмети є однією з властивостей його особистості,

що характеризує цю особистісну й професійну направленість, виникає

необхідність у включенні до другої (професійної) складової особистісно-

професійного компонента СК вчителя початкової школи такого показника, як

спрямованість на навчальні предмети, і висвітленні його характеристики,

критеріїв та рівнів. Його основні особистісні характеристики неминуче

впливають на ставлення вчителя до учнів, колег, на виконувану ним соціально-

професійну роботу, що здійснюється крізь призму його спрямованості на

навчальні предмети. До них зараховуємо: розуміння необхідності знань та їх

значущості в житті; потреби в особистісному, соціально-професійному

розвиткові й самовдосконаленні; використання наукового підходу в будь-якій

соціально-професійній ситуації; бажання передавати знання з навчальних

предметів учням; надання переваги людям, які добре знають свою професію;

вибір друзів за професійним принципом; оцінювання колег за їхній внесок у

предмет; підвищення кваліфікації.
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До комплексу наведених вище особистісних характеристик учителя

початкової школи застосовують певні критерії, що виражають сутнісні ознаки і

якість одного з типів особистості („предметник”), який створений на базі

предметних знань і передбачає його спрямованість на предмет. Отже, критерії є

індикатором, на основі якого здійснювали оцінювання предметної складової

особистісного компонента СК вчителя початкової школи.

Визначення критеріїв і показників розвитку цієї складової слугувало

основою для обґрунтування відповідних рівнів, кожен з яких (високий,

достатній, середній і низький) відбиває ступінь прояву особистісних

характеристик щодо визначених критеріїв і показників та вказує на вираженість

характерних властивостей особистості вчителя-„предметника” (чинник –

спрямованість на предмет). Детальний виклад подано в додатку Ж.

Схарактеризуємо особистісний компонент соціальної компетентності

вчителя початкової школи за показниками емпатії, комунікативності,

організованості та спрямованості на навчальні предмети.

Емпатійність: розуміння потреб і проблем довкілля; установлення

контактів та знаходження з ними спільної мови; великодушність, схильність

вибачати помилки оточення; інтерес до людей; емоційна чуйність;

комунікативність; запобігання конфліктам і знаходження компромісних рішень;

сприйняття критики на свою адресу; оцінювання подій за своїми почуттям та

інтуїцією, а не за аналітичними висновками; надання переваги роботі з людьми,

а не на самоті; виникнення потреби в соціальному схваленні своїх дій.

Комунікативність: бажання спілкуватися з учнями, їх батьками та

колегами; прагнення до обговорення цікавих тем; ставлення до людей;

балакучість; пластичність поведінки, що виявляється в соціально-педагогічній

та соціально-психологічній діяльності; конфліктність.

Організованість: упевненість у собі, своїх діях; оригінальність способу

дій, навчання й виховання дітей (креативність у роботі); надання переваги

порядку в усьому; швидкість прийняття соціально-професійних рішень;

відстоювання своєї думки, навіть коли вона відрізняється від думки колег;
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планування своєї соціально-педагогічної, соціально-психологічної діяльності;

надання переваги суспільно-педагогічній роботі та пов’язаній з нею

відповідальності; організації позакласних заходів; позитивне ставлення до

адміністративно-педагогічної роботи; активність у наданні ділових пропозицій.

Спрямованість на навчальні предмети: розуміння необхідності знань, їх

значущості в житті; оцінювання колег через їхній внесок у предмет; вибір

друзів за професійним принципом; потреба в соціально-професійному,

особистісному розвиткові й самовдосконаленні; надання переваги людям, які

добре знають свою професію; використання наукового підходу в будь-якій

соціально-професійній ситуації; бажання передати свої знання з навчальних

предметів учням; постійне підвищення кваліфікації.

Розширена критеріально-рівнева характеристика розвитку особистісно-

професійного компонента (ОПК) СК вчителя початкової школи (подано в

додатку Ж) дає змогу розкрити її основні узагальнені риси, а саме: показники

ОПК представляють емпатійність; професійну спрямованість учителя

(комунікативність, організованість, направленість на навчальні предмети).

Критерії й рівні ОПК характеризують особистісні ознаки та ступінь їх

прояву. Високий рівень – болісно розвинену емпатійність; дуже високу

професійну спрямованість учителя (надмірну комунікативність і направленість

на навчальні предмети, заорганізованість).

Достатній – достатньо сильно розвинену емпатійність; значну

професійну спрямованість учителя (гарну комунікативність, організованість,

направленість на навчальні предмети).

Середній – помірно розвинену емпатійність; непогану професійну

спрямованість вчителя (достатньо хорошу комунікативність, організованість і

направленість на навчальні предмети).

Низький – погано розвинену емпатійність; слабку професійну

спрямованість (погану комунікативність, організованість, майже відсутню

направленість на навчальні предмети).

Рефлексія є необхідною для засвоєння професійної діяльності, на засадах
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якої здійснюються контроль і управління педагогічним процесом у ЗНЗ.

Наведемо критерії, показники та рівні розвитку рефлексивного компонента

СК вчителя початкової школи, що є важливим елементом дослідження.

Показники цього компонента характеризують: здатність аналізувати й

оцінювати власну соціально-педагогічну готовність до підвищення рівня СК у

ЗНЗ, соціально-професійні здібності, визначені за спеціальною картою, та

відповідну соціально-технологічну готовність. У розширеному варіанті

комплексу характеристик рефлексії, які покладено в основу дослідження, це

здатність учителя критично аналізувати й оцінювати:

– відповідність власних внутрішніх переконань соціальним цілям у ЗНЗ;

задоволеність системою і якістю соціальної діяльності на шкільному,

районному рівнях;

– спрямованість планування на досягнення максимальних результатів у

соціалізації дитини; можливості навчальних предметів для соціального

виховання й розвитку учнів; супровід вибору форм і організації соціальної

діяльності, усвідомленою учнями, чіткою постановкою соціальних цілей та

досягнень;

– активне й доцільне використання ТЗН, ІКТ для вирішення проблем,

завдань соціальної діяльності, соціально-виховних технологій (Г. Селевко);

володіння методами соціально-педагогічного дослідження;

– побудову соціальної діяльності в ЗНЗ на засадах особистісно

орієнтованого підходу;  організацію виявлення причинно-наслідкових зв’язків у

процесі вирішення соціальних проблем.

Ідеться також про: прагнення до самовдосконалення в галузі СК;

лідерства; максимального особистого внеску в здійсненні соціальних

перетворень; отримання зовнішньої оцінки соціальної діяльності;  здатність до

перебудови соціальної діяльності; співпраці з учнями, їх батьками, колегами;

акумуляції, ефективного застосування соціально-педагогічного досвіду;

самоорганізації; соціального мислення.

До комплексу наведених здатностей застосовують критерії, пов’язані із
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самоаналізом, самооцінюванням виконуваних учителем соціально-педагогічних

функцій і завдань в учнівському та педагогічному колективах ЗНЗ, його

соціально-професійних здібностей, зі здатністю входити в активну

досліджувану позицію щодо своєї діяльності, пов’язаної з розвитком СК для

осмислення, критичної оцінки ефективності цього процесу. Ці критерії

виражають загальні сутнісні ознаки, за якими можна впізнати, визначити,

описати рефлексивний компонент соціальної компетентності.

Відповідно до його змісту виокремлено чотири рівні розвитку (високий,

достатній, середній і низький), що пов’язані з відповідними показниками й

критеріями. Кожен із цих рівнів характеризує ступінь прояву здатності вчителя

до аналізу, оцінювання власної соціально-педагогічної діяльності в дитячому та

педагогічному колективах ЗНЗ, аналізу й оцінювання власних соціально-

професійних здатностей.

Розширена й узагальнена змістова характеристика критеріїв, показників і

рівнів розвитку (додаток Ж) рефлексивного компонента СК вчителя початкової

школи дає змогу відбити її основні узагальнені риси.

Показники цього компонента висвітлюють: здатність до самоаналізу й

самооцінювання готовності до підвищення рівня СК (самоусвідомлення власної

соціально-професійної діяльності, здатність до аналізу й оцінювання своїх

мотивів, умінь, навичок та особистісних здібностей).

Критерії і рівні характеризують:

– високий рівень – відмінно сформовану здатність до критичного

самоаналізу й самооцінювання готовності підвищувати рівень СК (повне

самоусвідомлення соціальних функцій у педагогічній діяльності, відмінно

сформовану здатність до аналізу й оцінювання мотивів, знань, умінь, навичок,

особистісних здібностей, що реалізується без будь-якої допомоги з боку колег);

– достатній – сформовану здатність дуже добре, критично та без

сторонньої допомоги здійснювати самоаналіз і самооцювання готовності

підвищувати рівень СК (досить високе самоусвідомлення соціальних функцій у

педагогічній діяльності, дуже добре сформовану здатність до аналізу й
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оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних здібностей);

– середній – загалом сформовану здатність не в повній мірі здійснювати

критичний самоаналіз і самооцінювання готовності підвищувати рівень СК

(слабке самоусвідомлення соціальних функцій у педагогічній діяльності,

здатність до аналізу й оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок та

особистісних здібностей, що потребує періодичної допомоги колег);

– низький – дуже слабку здатність або нездатність до критичного

самоаналізу й самооцінювання готовності підвищувати рівень СК (дуже слабке

усвідомлення соціальних функцій у педагогічній діяльності або взагалі його

відсутність, дуже слабке намагання здійснювання аналізу, оцінювання

мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних здібностей, що потребує значної

допомоги з боку колег).

Отже, спираючись на загальнонаукове положення про те, що критерії й

рівні оцінювання будь-якого процесу або явища мають бути максимально

розгорнутими та включати дрібні одиниці вимірювання (показники), у нашій

роботі детально схарактеризовано критеріально-рівневий інструментарій

оцінювання результатів розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи для кожного з компонентів. Це дало змогу якнайглибше зрозуміти його

змістове наповнення й взаємозв’язок між критеріями, показниками та рівнями,

упорядкувати ці специфічні характеристики оцінного апарату й використати їх

під час вирішення подальших завдань дослідження.

2.4. Організація методики дослідження

Об’єктивна потреба суспільства в постійному підвищенні кваліфікації

кадрів системи освіти, які б гармонійно поєднували в собі високий рівень

фахової підготовки та сформованість низки компетентностей відповідно до

педагогічної професії, а також недостатній рівень наукової обґрунтованості

теоретичних, методологічних, методичних, організаційних та оцінювальних

аспектів розвитку СК вчителя початкової школи в СППО зумовили

спрямування зусиль на розробляння, теоретичне обґрунтування й
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експериментальну перевірку теоретичних, методичних засад її розвитку.

Дослідження проведено у 2009–2015 рр., воно передбачало поетапну

реалізацію поставлених завдань. На підставі того, що розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи є складним системним явищем, яке

об’єднує мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, операційний,

особистісно-професійний, рефлексивний компоненти, визначено комплекс

методів дослідження, класифікацію яких подано на с. 101 дисертації. У ході

проведення науково-дослідної роботи (рис. 2.1) встановлено доцільність і

ефективність визначеної системи методів дослідження, яка забезпечила

комплексний підхід до вирішення його завдань і досягнення мети.

Основою проведеної дослідно-експериментальної роботи став

педагогічний експеримент, який тривав п’ять років, що зумовлено терміном

циклу підвищення кваліфікації вчителів початкової школи. Розкриємо його

організацію й методику.

Дослідно-експериментальну роботу організовано відповідно до основних

вимог, висунутих до проведення педагогічних експериментів (О. Абдулліна,

Г. Артемчук, В. Курило, М. Кочерган [23], С. Гончаренко [228], Ю. Бабанський

[594], В. Давидов, Н. Кузьміна, І. Підласий та ін. [за 279], Л. Пономарнко [861],

В. Шейко, Н. Кушнаренко [842].

Створено контрольну та експериментальну групи, перша з яких навчалася

за стандартною програмою підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

в СППО, згідно з якою розвиток соціальної компетентності не передбачався;

експериментальна група – за розробленою автором експериментальною

програмою підвищення кваліфікації з акцентом на відповідному розвитку.

Роботу контрольної групи, до якої увійшли вчителі початкової школи з

різних регіонів України, забезпечувало шість обласних інститутів

післядипломної педагогічної освіти: Запорізький, Хмельницький, Волинський,

Дніпропетровський, Полтавський імені М. В. Остроградського, Івано-

Франківський.
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Етапи дослідження
І. Аналітико-констатувально-пошуковий етап

Мета – обґрунтувати теоретичні, методологічні та методичні положення з проблеми
розвитку СК вчителя початкової школи у СППО

Організаційно-педагогічні завдання дослідження:
- збір і вивчення літературних джерел, аналіз передового педагогічного досвіду,

власного педагогічного досвіду роботи в СППО для визначення проблеми дослідження;
- визначення проблеми (теми дослідження) та її конкретизація;
- формулювання наукового апарату (мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження

тощо);
- збір, вивчення та виклад інформації з проблеми розвитку СК вчителя початкової

школи в СППО на підставі аналізу та синтезу бібліографічних джерел і встановлення
зв’язків між теорією та практикою;

- визначення внутрішніх і зовнішніх суперечностей, які містить ця наукова проблема;
- розроблення гіпотези дослідження;
- визначення концептуальних засад розвитку СК вчителя початкової школи в системі

післядипломної педагогічної освіти
Методи дослідження: аналіз, синтез, метод термінологічного аналізу, метод

визначення понять, порівняння, узагальнення, аксіоматичний метод, індукція, дедукція,
абстрагування, класифікація, гіпотетичний метод, системний підхід, моделювання

ІІ. Дослідно-експериментальний етап дослідження
Мета – провести дослідно-експериментальну роботу щодо визначення реального

стану розвитку СК вчителя початкової школи та встановлення ефективності впливу системи
розроблених заходів на цей процес

Організаційно-педагогічні завдання дослідження:
- визначення методики дослідження;
- розроблення критеріально-рівневого інструментарію оцінювання;
- складання робочої програми;
- накопичення фактичного матеріалу (проведення педагогічного спостереження,

педагогічного експерименту (констатувального, формувального і контрольного етапів));
- розроблення структурно-функціональної моделі розвитку соціальної компетентності

вчителів початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти та побудови
відповідної концептуально-інструментальної моделі науково-методичного забезпечення
цього процесу

Методи дослідження: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент,
анкетування, тестування, експертна оцінка (експертне опитування), самоаналіз і самооцінка.

ІІІ. Завершально-узагальнювальний етап дослідження
Мета – обробити фактичний матеріал дослідження, оцінити й узагальнити його

результати та впровадити їх у практику системи післядипломної педагогічної освіти
Організаційно-педагогічні завдання дослідження:

- виклад організації та методики дослідження (ходу експерименту);
- математична та статистична обробка результатів дослідження;
- аналіз ефективності запропонованої системи заходів, що спрямовані на розвиток СК

вчителя початкової школи у СППО (розв’язання наукової проблеми, зняття внутрішніх і
зовнішніх суперечностей), виклад матеріалів науково-дослідної роботи та її результатів;

- підбиття підсумків науково-дослідної роботи (формулювання висновків, пропозицій);
- оформлення додатків, списку використаних джерел та наочного матеріалу

дослідження – таблиць і рисунків;
- консультування, обговорення, рецензування й оформлення роботи загалом;
- упровадження отриманих результатів дослідження в практику роботи системи

післядипломної педагогічної освіти
Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, індукція, дедукція,

оцінка; математичні та статистичні методи дослідження: середніх величин, парних
порівнянь, кореляційного аналізу

Рис. 2.1. Структура науково-дослідної роботи щодо розвитку СК вчителя
початкової школи у СППО (програма проведення дослідження)
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Роботу експериментальної групи забезпечували навчальні установи:

Комунальні заклади „Запорізький обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти” Запорізької обласної ради, „Дніпропетровський обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти” (методичний супровід здійснював

комунальний заклад „Інноваційно-методичний центр” м. Кривий Ріг), Одеська

загальноосвітня школа № 18 І–ІІІ ступенів, Одеська спеціалізована школа № 40

І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Педагогічний експеримент проведено в три етапи: констатувальний,

формувальний і контрольний. На констатувальному етапі визначали реальний

стан (вихідні результати) розвитку соціальної компетентності вчителів у

контрольній та експериментальній групах. Його результати стали основою для

складання змісту формувального етапу.

На формувальному етапі в практику післядипломної освіти вчителів

початкової школи, котрі увійшли до експериментальної групи, комплексно

запроваджували розроблені педагогічні заходи, спрямовані на підвищення

ефективності розвитку їхньої соціальної комптетнтності (здійснювали

комплексний пролонгований розвиток у СППО упродовж п’яти років).

Під час проведення формувального етапу педагогічного експерименту в

експериментальній групі відбувалося спостереження за розвитком СК учителів

у післядипломному процесі в спеціально створених і контрольованих

організаційно-педагогічних умовах, у ході якого встановлювали залежність між

розробленим і теоретично обґрунтованим комплексом педагогічних заходів та

результатом, до якого вони призводять, тобто залежність між педагогічним

впливом і його результатом. Відповідну роботу проводили під безпосереднім

керівництвом автора щодо розробленої програми розвитку СК учителя

початкової школи в СППО. Детальну характеристику цього комплексу

педагогічних інновацій, використаних на формувальному етапі, подано в

третьому й четвертому розділах дисертації.

На контрольному етапі в контрольній та експериментальній групах

здійснювали перевірку ефективності впливу відповідних педагогічних чинників
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на розвиток соціальної компетентності вчителів початкової школи в СППО

(кінцеві результати дослідження).

Для реалізації мети та завдань констатувального й контрольного етапів

педагогічного експерименту підібрано та застосовано на практиці комплекс

методів діагностики, визначено показники, критерії та рівні розвитку СК

вчителя початкової школи, що розкрито в підрозділах 2.1–2.3.

З огляду на складеність, багатомірність СК учителя початкової школи,

для отримання точних результатів до кожного з її шести компонентів підбирали

метод діагностики, який дав змогу розкрити мотиви соціальної поведінки,

здатність до соціального розвитку, сформованість соціально-педагогічних,

соціально-психологічних знань, умінь, навичок, практичного досвіду в

системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”, „сім’я – дитина”;

утруднення під час організації навчального процесу на соціально орієнтованій

основі; здатність до вирішення соціальних проблем і завдань у дитячому,

педагогічному колективах ЗНЗ; особистісний, професійний розвиток.

Так, для визначення розвиненості мотиваційної складової мотиваційно-

ціннісного компонента СК розроблено анкету „Мотиви соціальної поведінки

вчителя початкової школи”, у якій подано можливі мотиви, що визначають

соціальну поведінку вчителя. Вона характеризується прагненнями, бажаннями,

проявами та ін. Досліджувані мали оцінити вплив мотивів власної соціальної

поведінки та ступінь їх прояву за п’ятибальною шкалою.

Для визначення ціннісної складової мотиваційно-ціннісного компонента

СК застосовано анкету „Оцінка здатності вчителя початкових класів до

соціального розвитку” (методика В. Звєрєвої та Н. Нємової) [за 204]. Мета

анкетування – виявлення здатності вчителя до соціального розвитку та його

потреб у професійному зростанні. Досліджувані визначали ступінь

відповідності кожного з 15 запропонованих їм тверджень, які характеризують

здатність до соціального розвитку, власних здібностей.

Метод тестів (тестування) використано з метою оцінювання когнітивного

компонента СК. Для цього розроблено батарею тестів „Соціально-психологічні
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та соціально-педагогічні знання вчителя початкової школи” (авторська

методика). Із трьох запропонованих відповідей на кожне запитання педагоги

мали обрати лише одну правильну відповідь, у результаті чого планувалося

одержати кількісну характеристику для розкриття ступеню сформованості

соціально-психологічних, соціально-педагогічних знань учителя.

Для визначення першої (організаційної) складової діяльнісного

компонента СК розроблено анкету „Утруднення вчителя початкової школи при

організації навчального процесу на соціально орієнтованій основі”. У ній

представлено різні аспекти педагогічної діяльності вчителя. Респонденти мали

оцінити ступінь своїх утруднень в педагогічній діяльності із запропонованих.

Для визначення другої та третьої (практичних) складових діяльнісного

компонента соціальної компетентності складено два опитувальника:

„Соціальна компетентність учителя початкової школи в системах „дитина –

вчитель”, „дитина – дитина” та „Соціальна компетентність вчителя початкової

школи в системі „сім’я – дитина”, що характеризують ступінь прояву

соціально-психологічних і соціально-педагогічних умінь і навичок учителя,

його практичного досвіду в означених системах роботи. В опитувальниках,

кожен з яких складався з 30-ти тверджень, треба було оцінити періодичність

використання своїх соціально-психологічних, соціально-педагогічних умінь і

навичок у практиці навчальної та позанавчальної роботи.

З метою визначення першої складової операційного компонента СК на

основі вимог, викладених у Методичних рекомендаціях з розроблення

складових галузевих стандартів вищої освіти [525], Галузевого стандарту вищої

освіти [215] освітньо-кваліфікаційних характеристик освітньо професійної

програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра

відповідно за спеціальністю „Початкове навчання”, кваліфікація „Вчитель

початкової школи”, „Організатор початкової освіти, вчитель початкової

школи”, „Викладач педагогіки та окремої методики у ВНЗ” (за вибором

студента) Бердянського державного університету, Луганського національного

педагогічного університету імені Т. Шевченка складений опитувальник
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„Здатність учителя початкової школи до вирішення соціальних проблем і

завдань у дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ”, що відбивав розвиток

операційних механізмів відносно виконання вчителем конкретних соціально-

педагогічних і соціально-психологічних функцій, які висвітлено через систему

його здатностей. За ним респонденти оцінювали ступінь сформованості

здатності вирішувати соціальні проблеми, завдання у дитячому й педагогічному

колективах ЗНЗ (за самооцінкою), а саме здатностей до: цілепрогностичної

соціальної діяльності у професійному середовищі, конструктивного вирішення

соціальних завдань у професійній діяльності, організації соціальної діяльності

на діагностичній основі в ЗНЗ, вирішення завдань соціалізації, виховання й

розвитку особистості молодшого школяра; реалізації соціально зорієнтованої

методичної функції, організації й керування процесом вирішення соціальних

завдань у професійній діяльності, реалізації комунікативної функції,

педагогічної рефлексії, які розкривають операційні складові діяльності вчителя.

Метод компетентних суддів – експертної оцінки (у дослідженні

визначається як „Експертна оцінка здатності учителя початкової школи до

вирішення соціальних проблем, завдань у дитячому й педагогічному

колективах ЗНЗ”) застосований для визначення другої складової операційного

компонента СК. Він засвідчує здатність вирішувати соціальні проблеми,

завдання у дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ. Його складено на основі

попереднього опитувальника й запропоновано експертам. Ними стали

керівники методичних об’єднань ЗНЗ, методист інноваційно-методичного

центру, завучі, вчителі початкової школи вищої категорії, які є досвідченими

фахівцями, працюють з тими учителями, яких залучено до дослідження. Це

дозволило одержати апріорні оцінки здатності вчителів до вирішення

соціальних проблем, завдань у дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ.

Кожне експертне судження відтворювалося у кількісній формі (вираження

думки експерта у чотирибальній дискретній шкалі). На підставі оцінок трьох

експертів щодо здатності вчителя до вирішення соціальних проблем й завдань у

дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ розраховувалася середня експертна
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оцінка. Одержані результати підлягали порівнянню з результатами

самооцінювання вчителями власних здатностей до вирішення соціальних

проблем й завдань у дитячому і педагогічному колективах ЗНЗ. Це дало змогу

отримати найбільш об’єктивні результати стосовно питання, що вивчалося, а

саме, сформованості операційного компонента соціальної компетентності

вчителя початкової школи.

З огляду на те, що ефективність розвитку СК залежить від емпатії, яка є

„ключовим фактором успіху в тих видах діяльності, що потребують вживання у

світ партнера по спілкуванню, і, насамперед при навчанні та вихованні”

[530, с. 51], сприяє збалансованості міжособистісних відносин, робить

поведінку людини соціально обумовленою, для оцінювання першої (емоційної)

складової особистісно-професійного компонента розвитку СК використано

метод тестування, а саме: тест Л. Мітіної „Визначення рівня емпатійних

тенденцій” [530, с. 51]. Досліджувалася емпатія вчителів, тобто їхня здатність

до співпереживання, довільної емоційної чуйності щодо переживань інших

людей, вміння поставити себе на місце іншої людини. Вчителі відповідали на

кожне з 36 тверджень, оцінюючи їх за чотирибальною шкалою.

Для оцінювання другої (професійної) складової особистісно-професійного

компонента СК вчителя початкової школи використано опитувальник „Оцінка

професійної спрямованості особистості вчителя” (методика Є. Рогова) [658], що

передбачав визначення професійної спрямованості, а саме: здатності до

комунікації, організації та спрямованості на навчальні предмети. З

50 запропонованих автором тверджень, досліджуваним необхідно було

розглянути 30 із них та обрати для кожного тільки один можливий варіант

відповіді („так” чи „ні”) залежно від того, чи представлена властивість була

типовою для їх поведінки або нетиповою (варіанти а та б). За кожну правильну

відповідь відповідно до ключа нараховувався бал. З кожного з трьох чинників

(комунікативність, організованість та спрямованість на навчальні предмети)

підрахунок балів здійснювався окремо. Оцінювання результатів опитування

також здійснювалося окремо для кожного з цих чинників.
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Методи самоаналізу та самооцінювання використано для аналізу й

оцінювання розвитку рефлексивного компонента соціальної компетентності

вчителя початкової школи. Для самоаналізу готовності вчителя початкової

школи до підвищення рівня СК у дослідженні застосовувалася анкета

„Самоаналіз готовності педагогів до підвищення рівня соціальної

компетентності у ЗНЗ” (авторська методика). Учителі оцінювали ступінь своєї

соціально-педагогічної, соціально-технологічної готовності та власні соціально-

професійні здібності за чотирибальною шкалою. За результатами кожної з

методик діагностики визначалася сума балів для кожного із досліджуваних.

Відомо, що методи математичної статистики дозволяють оцінити ступінь

випадковості будь-якого педагогічного явища чи процесу або взаємозв’язку

відповідних педагогічних явищ чи процесів, допомагають педагогічній науці

доповнити їхні характеристики конкретною інформацією. За допомогою

методів середніх величин, парних порівнянь, кореляційного аналізу

(визначення t-критерію Стьюдента) опрацьовано фактичний матеріал

дослідження (редактор електронних таблиць Microsoft Excel) й оцінено його

результати. Це дозволило отримати не тільки якісні, а й кількісні дані.

Кількісна сторона показника подавалася конкретним числом та

вимірювалася у балах, які було переведено у відсоток за кожним із шести

компонентів соціальної компетентності вчителя початкової школи, а також

його вимірником. Якщо компонент включав дві або більше складових, то

кількісну сторону показника також представлено конкретним числом, яке

відповідно переведено у відсоток. Це дозволило процес оцінювання результатів

дослідження зробити більш конкретизованим і точним.

На констатувальному етапі педагогічного експерименту здійснювався

збір вихідних результатів дослідження на підставі тестування, анкетування,

експертної оцінки, самоаналізу, самооцінювання й визначалися середня

арифметична величина Х , її похибка та квадратичне відхилення. На підставі

цього розраховувався t-критерій Стьюдента за загальноприйнятою формулою

для незв’язних вибірок, якими були контрольна й експериментальна групи. Це

дозволило встановити взаємозалежність між середніми арифметичними
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величинами цих груп ( Х КГ й Х ЕГ.). У випадку, якщо отримане значення t-

критерія не перевищувало граничного значення (за результатами таблиць), то

гіпотеза про рівність вихідних результатів приймалася. Якщо знайдене

значення критерію перевищувало табличне (в нашому випадку t-табл.=1,96), то

нульова гіпотеза про рівність двох середніх арифметичних величин відкидалася

і різниця вважалася статистично значущою на рівні значущості α=0,05.

Отже, середні арифметичні показники розвитку СК вчителів початкової

школи контрольної групи ( Х КГ) порівнювалися з такими в експериментальній

групі ( Х ЕГ). на підставі розрахунку t-критерію Стьюдента та робився висновок

щодо однорідності чи неоднорідності цих груп. В нашому випадку (підрозділ

5.1) ці групи виявилися однорідними (t-розр.<t-табл., Р>0,05), що дало нам

підстави продовжувати проведення педагогічного експерименту й перейти до

його формувального етапу, який розкрито у розділі 4.

На контрольному етапі середні арифметичні показники розвитку СК

вчителів контрольної групи ( Х КГ) знову підлягали порівнянню з такими в

експериментальній групі ( Х ЕГ). Це здійснювалося також на підставі розрахунку

t-критерію Стьюдента, після чого робився висновок щодо ефективності /

неефективності розробленого й апробованого комплексу педагогічних заходів,

що здійснювалися у СППО. Відповідно до шкали оцінювання результатів (для

кожної методики діагностики передбачалася окрема шкала оцінювання

результатів за рівнями) оцінювався рівень розвитку СК вчителя (високий,

достатній, середній, низький), як це детально подано на с. 118.

Відповідно до кожної із застосованих методик, підраховувалася кількість

досліджуваних, яких за сумою отриманих балів було віднесено до одного із

зазначених вище рівнів, та визначався загальний відсоток вчителів за кожним із

цих рівнів. Узагальнювалися результати дослідження за компонентами СК та

визначався загальний результат її розвитку. Отримані дані заносилися в

таблиці. Результати дослідження рівнів розвитку СК вчителя початкової школи,

що були отримані на констатувальному і на контрольному етапах педагогічного

експерименту, їх унаочнення представлено у підрозділах 5.1, 5.2.
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Висновки до другого розділу

1. Результати аналізу наукових джерел щодо проблеми дають змогу

стверджувати про відсутність на сьогодні в педагогічній науці усталеного

погляду на соціальну компетентність особистості, зокрема вчителя початкової

школи, її основні функції, структуру, механізми її ефективної взаємодії в

соціокультурних умовах. Об’єктивної характеристики потребує й діагностико-

педагогічного інструментарію оцінювання стану розвитку соціальної

компетентності особистості загалом і вчителя початкової школи зокрема.

2. Інтегрування виокремлених компонентів соціальної компетентності

вчителя початкової школи (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний,

операційний, особистісно-професійний, рефлексивний) у єдину багатомірну

систему дозволило:

– у процесі проведення дослідження виявити найбільш проблемні

сторони розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи;

– розробити критеріально-рівневий інструментарій оцінювання

показників такого розвитку;

– зробити цей процес найбільш цілеспрямованим і акцентованим, а

соціально-педагогічну роботу викладача післядипломної педагогічної освіти

зосередити на вирішенні конкретних соціально-педагогічних завдань на різних

його етапах.

3. Оскільки соціальна компетентність учителя початкової школи є

складним системним явищем, для проведення моніторингу стану її

розвиненості на різних етапах педагогічного дослідження (констатувальний,

контрольний) здійснено підбір педагогічних і психологічних методів

діагностики компонентів соціальної компетентності вчителя початкової школи.

Вони слугували підставою для висвітлення змісту відповідних критеріїв,

показників і рівнів такого розвитку. Серед методів: загальнотеоретичні,

соціологічні, соціально-педагогічні, математичні, статистичні та конкретно-

наукові.
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4. Складність феномена розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи потребує наявності показниково-критеріально-рівневої бази

для кожного з визначених нами компонентів.

У процесі дослідження визначено та схарактеризовано систему

показників, покладених в основу діагностики й оцінювання стану розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи, а саме: мотиви його

соціальної поведінки (прагнення, бажання, прояви); здатність до соціального

розвитку (особистісні цілі та прагнення) (МЦК); соціально-педагогічні й

соціально-психологічні знання (КК); утруднення при організації навчального

процесу на соціально орієнтованій основі; уміння, навички та практичний

досвід у системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я –

дитина” (ДК); здатність до вирішення соціальних проблем і завдань у дитячому

та педагогічному колективах ЗНЗ (ОК); емпатійність; професійна

спрямованість (комунікативність, організованість, направленість на навчальні

предмети) (ОПК); здатність до самоаналізу й самооцінки готовності

підвищувати рівень соціальної компетентності (самоусвідомлення власної

соціально-професійної діяльності, здатність до аналізу та оцінювання своїх

мотивів, знань, умінь, навичок й особистісних здібностей) (РК).

5. Визначений і поданий у дослідженні критеріально-рівневий

інструментарій оцінювання результатів розвитку соціальної компетентності

вчителів початкової школи відносно кожного з компонентів (розширена та

узагальнена форми) дав змогу якнайглибше зрозуміти його змістове

наповнення та взаємозв’язок між критеріями, показниками й рівнями розвитку,

упорядкувати ці специфічні характеристики оцінного апарату та використати їх

у процесі вирішення подальших завдань дисертаційної роботи.

Результати досліджень висвітлено в таких працях автора [160; 174; 180;

187; 188; 963].
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РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

3.1. Соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності

особистості вчителя початкової школи

Особистість, її ціннісні орієнтири, соціальна компетентність разом із

суспільством, в якому вона живе, діє, змінюються під впливом соціокультурних

детермінант в історичному перебігу, адже вона являє собою єдність

соціального та індивідуального [35, с. 8]. Її соціалізація, й відповідно, розвиток

соціальної компетентності уможливлює індивідуалізацію [35, с. 9], а

індивідуальне і соціальне є самодостатніми смисловими началами спільного

життя [35, с. 9]. Виходимо з того, що „детермінанта” (від латинської –

determinans, determinantis – той, що визначає, обмежує, в англійській, німецькій,

грецькій – має однаковий зміст) тлумачиться як фактор, чинник (елемент)

[972)], який зумовлює явище; причина [713], передуюча умова, детермінант

[416], складова, компонент, визначник, причина [44] у різних науках у сучасних

реаліях має свої відтінки, зокрема у філософії [266, с. 19; 794; 795; 955],

економіці [429], релігієзнавстві [771], а також у взаємодії, діяльності [723;

503, с. 2], сфері існування [345; 721]; „універсальний чинник, який стимулює

інтегрування окремих реалій суспільної дійсності в соціальні рамки,

середовище. Позиціонуючи зазначені реалії у визначеному місці соціального

простору, детермінанта їх наповнює змістом, зумовленим функціональною

спрямованістю зазначеного середовища” [898, c. 137, 138]. Поняття ж

„соціокультурний” тлумачиться як обумовлений соціальними і культурними

причинами [648], як культура і суспільство, що перебувають у відносинах

„безшовного з’єднання” (Ф. Тенбрук), а „соціокультурне” є базовою категорією

соціального світу (світу надорганіки), що нерозривно об’єднує особистість, її



157

взаємодію з іншими, культуру (П. Сорокін) [726].

Часто поняття „соціокультурний” вживається різними науками у значенні

взаємодії між індивідами, їх групами у всіх сферах їх життєдіяльності, яка

передбачає сумірність, єдність певних культурних феноменів, норм і цінностей,

які інтерналізовані цими індивідами, групами, і певних суспільних, соціальних

конструктів (структур), в яких ці культурні феномени мають прояв [976]. Отже,

особистість пов’язана з суспільством, системою відносин і культурою як

сукупністю цінностей, норм. Останні є площинами відтворювальної людської

діяльності, між якими постійно виникають соціокультурні суперечності [519;

766; 246; 729] з огляду на їх підпорядкування різним закономірностям й

існуванням внутрішніх суперечностей у самій відтворювальній діяльності,

ефективність якої є наслідками змін соціальних відносин [246; 729].

Культура як двокомпонентна структура [647; 729], в ядрі котрої

концентруються норми, стандарти, еталони, правила діяльності, система

цінностей, вироблених у реальній історії етнічного, професійного, релігійно-

культурного цілого, а особливий культурний захисний пояс фільтрує

директивну інформацію, яка йде з ядра в усі структурні вузли соціального

механізму, і одночасно активно поглинає інформацію від інших культур, що

надходить в соціум для збереження ядра культури. Механізмами його адаптації

до соціотехнологічного середовища є  суспільна свідомість і  самосвідомість

[647; 729]. Культура виступає етнічно специфічною програмою, закономірністю

життєтворення, способом буття, що функціонує у формі життєдіяльності

спільнот. Вона є реальністю, в якій минуле, сьогодення, майбутнє є цілісністю

[491, с. 2]. Отже, соціокультурність виступає детермінантою соціального

розвитку тому, що всі чинники, які діють у суспільстві або впливають на нього,

опосередковуються суспільною психологією як соціокультурним надбанням.

Більшість же діючих випадкових чинників у соціумі є феноменами культури –

позабіологічними, специфічними способами діяльності [519; 729; 393, с. 136].

Соціокультурні детермінанти дозволяють аналізувати соціальні явища

в полікаузальному вимірі, існуючи, змінюючи свій вплив на організаційну
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досконалість соціальних конструкцій одночасно. Тому соціокультурні

детермінанти суспільного розвитку і розвитку СК на різних рівнях [212, с. 194;

339; 541; 542; 902; 920] потребують поєднання культури, історії, соціальної

практики [405]. Зокрема, на мегарівні мегафактори (мега – дуже великий,

загальний) – космос, планета, світ, які певною мірою через інші групи факторів

впливають на соціалізацію всіх жителів планети (дуже великих груп людей, що

проживають в окремих країнах); на макрорівні (світове співтовариство, країна,

суспільство, держава) відбувається цілеспрямоване вироблення базових

орієнтирів соціальної компетентності особистості, мезорівні (ЗМІ,

етнокультурні, регіональні умови) створюються умови для взаємодії людини

з різними організаціями, завдяки яким відбувається розвиток соціальної

компетентності, реалізуються її функції, на мікрорівні чинники вищезазначених

двох рівнів впливають опосередковано через родину, організації, групи людей,

зокрема й динамічні малі, які характеризують сьогоднішнє суспільство, є

тимчасовими, функціональними, детермінованими новими соціокультурними

чинниками духовного характеру. Це впливає і на розвиток соціальної

компетентності. Тотожні  погляди викладено в наукових працях [542; 785; 754]

щодо виживання найбільш пристосованого завдяки конкуренції груп і

адекватного розуміння розвитку з урахуванням соціальних умов [808].

З огляду на динамічні й конфліктні аспекти соціального життя й

реальності Ж. Гурвич подавав у певній послідовності детермінанти як більш

конкретні „одновимірні соціальні детермінанти” (les determinismes sociaux

unidimensionnels), акцентуючи на важливості етнічної ментальності

[898, c. 113–114]. Такий підхід, як нам вбачається, відкриває шлях для

досліджень різних наукових напрямів, зокрема й педагогічних. Близьку думку

знаходимо в С. Дорошенка [266] щодо політологічних досліджень. Однак

зазначимо, що політика належить до сфери суспільних відносин, тому вчитель

має орієнтуватися у суспільних  процесах, вміти донести їхню сутність учням

(за потреби батькам, колегам, оточенню) зрозумілою мовою, об’єктивно

і безсторонньо, убезпечити себе від використання за безсловесний політичний



159

ресурс. Це підтверджує важливість розвитку критичного мислення,

медіаінформаційної грамотності, політичної компетентності як складової

соціальної  і відповідного напряму діяльності вчителя.

При розробці концепції розвитку СК вчителя початкової школи у СППО

зважатимемо на детермінанти соціальної, соціально-економічної нерівності

[254, с. 23; 34], природні, культурні (стан виховання, освіти), духовної

(культурної творчості); рівень опанування певною галуззю знань; культура

праці, поведінки; культура національного, релігійного та мовного середовища),

соціальні чинники [35, с. 59, 42; 37], що визначають індивідуальність

особистості (за В. Баранівським) такі як сім’я, школа, трудовий колектив;

соціальна спільнота (на більш загальному (високому) рівні) у переважанні чи

рівновазі соціальних й культурних [35, с.10, 63], суспільні відносини, у яких

люди перебувають упродовж свого економічного, соціального, політичного,

духовного життя і діяльності (соціальні потреби, інтереси, свідомість

(духовність), організація, матеріально-речові засоби, предмет, умови, результат

діяльності) [35, с. 29, 31], соціокультурні детермінанти формування патріотизму

[779; 35, с. 392], критеріальні засади (за В. Андрущенком, М. Михальченком)

такі, як ставлення людини до власності й влади, її місце та роль в системі

соціальних, передусім, матеріальних відносин, діяльна участь у громадському

житті [12, с. 205]. Привертає висновок І. Червінської щодо соціокультурної

детермінації як впливу суспільства на що-небудь через призму соціальної

активності, соціальної інтеграції, саморегуляції, активації і дієвості соціальних

суб’єктів, вимірювання інтенсивності прояву соціокультурних орієнтацій через

рівень залучення педагогів, громадськості до прийняття рішень [827, с. 246],

положення теорії факторів [19; 192; 236; 338; 340; 560; 579; 741; 639; 903; 904] і

основні чинники розвитку особистості як культура, техніка, політика, масова

свідомість (ментальність) [339; 655], структурування сукупності соціальних

чинників за ознаками функціонування (національно-етнічна; культурологічна);

видом діяльності; віком; статтю; територією та ін. [449; 36; 37].

Отже, соціокультурні детермінанти будь-яких соціальних змін
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(переважаючі життєві цінності, установки, звички, культурні традиції та ін.,

обумовлені соціумом, впливають на діяльність та її результати), перебувають

у самих соціокультурних явищах і тих соціокультурних умовах, в яких вони

відбуваються і функціонують” [727]. Дотримуючись класифікації Л. Калініної,

А. Мудрика, І. Рябухи, О. Савченко [339; 541; 678], а також Х. Дж. Хан  та

M. T. Mаклейн  [901; 919] у дослідженні поняття „детермінанта”

використовуємо в значенні умови, чинника, який визначає сутність процесу,

рухає і впливає на нього, „сфери існування” (В. Карасьов) [345] безпосередньо

(природні процеси, негаразди, катастрофи детермінують умови проживання),

опосередковано (зокрема, історико-географічні особливості існування рас

і народностей), віддалено (у просторі, часі) [339], що сприяє (стримує) розвитку

соціальної компетентності особистості. Зважуємо й на такі характерні ознаки

соціуму третього тисячоліття, як рекордна чисельність населення планети,

наявність розвинутої техносфери, наростання нестабільності розвитку процесів

світової економіки; розвиток ЗМІ та інформаційних технологій [339; 541; 678].

Говорячи про соціокультурні детермінанти розвитку СК вчителя

початкової школи, перш за все слід звернутися до визначення поняття

„особистість”. Зокрема, у соціально-психологічній теорії А. Петровського – це

поняття є системною (соціальною) якістю, котру набуває індивід у предметній

діяльності, спілкуванні та характеризує міру представленості суспільних

відносин в індивіді [605, с. 386]. Дотичну думку знаходимо в О. Леонтьєва

[445, с. 15]. Утім, формування якостей особистості визначається через

діяльність у безпосередніх умовах життя [390, с. 176], у певній соціальній

ситуації розвитку особистості на рівнях організації людини „індивід – суб’єкт

діяльності, особистість – індивідуальність” (за Б. Ананьєвим) [6; 7], в якій вона

є водночас пасивним об’єктом з боку соціальної ситуації розвитку і суб’єктом

створення власного середовища, що сприяє її розвиткові [5, с. 5, 127].

Можна стверджувати, що поняття „особистість” є соціальним рівнем

організації людини, попре різне тлумачення співвідношення в ній біологічного

і соціального [445; 617]. Утім, людина постає складною живою системою,
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біопсихосоціальною єдністю, життєдіяльність якої забезпечується на

взаємопов’язаних біологічному, психологічному і соціальному рівнях

функціонування [461, с. 11, 367; 718, с. 185], якості й механізми котрих

виконують свою роль упродовж життя людини [461, с. 369]. Вона підкорюється

певним закономірностям психічного розвитку, зміні чинників з огляду на зміну

взаємозв’язку біологічних, соціальних детермінант [461, с. 370], що обумовлює

проблему років на цих рівнях функціонування, віку як часового аспекту

індивідуального розвитку [351, с. 750]. Отже, ці чинники, мають системний

характер, є динамічними, містять біологічні,  соціальні детермінанти, мають

різноманітні й багатопланові зв’язки, відіграють різну роль на кожному етапі

розвитку особистості. Тотожну думку знаходимо в О. Д’ячкової [271, с. 24].

Спираючись на визначення Т. Сущенко [757, с. 40], особистість вчителя

розуміємо як його обличчя, долю, звички, емоційні стани, мотиви поведінки,

погляди, почуття, прагнення, вибір і стиль життєдіяльності, спосіб вираження

свого внутрішнього духовного світу, ставлення до Батьківщини і світу, до

кожної окремої людини.

Важливим для роботи є дослідження В. Олійника щодо моделі відкритої

післядипломної освіти [568], В. Пашкова [593] щодо філософських аспектів

соціокультурних умов педагогічної освіти, зокрема й післядипломної, які

підтверджують значення особистості як творця, носія нових якостей і ролей

у всіх змінах суспільного й духовного розвитку на діяльність освітніх закладів

[593, с. 66], які, за суттю і змістом, мають стати не предметними,

а особистісними. Науковець звертає увагу на „автономну особистість” [927], її

складові (воля й відповідальність) і компетентності як умови досягнення

автономії [593, с. 67], такі детермінанти, як стосунки, що складаються між

людьми у процесі навчання, домінуванні соціокультурного контексту в освіті,

історичний та соціальний досвід, який передається від покоління до покоління

[593, с. 69], релігійні уявлення й уподобання, особистість наставника, яка

наближує до досягнень, пропонує цю зустріч, у якій не завжди беруть участь

культурні зразки суспільства, його інноваційні зміни [593, с. 77, 79].
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Варто торкнутися й типізації особистості. Зокрема, за В. Додоновим, це

практичний тип – від продуктивно-корисної праці й гностичний тип –

задоволення у пізнанні, науці, спостереженні та альтруїсти, які отримують

задоволення від допомоги іншим. Близькою є типізація особистості Е. Шарова:

діловий тип; інтелектуал; тип людини, яка дбає про отримання задоволення [за

12, с. 204-205]. За критеріальними засадами (В. Андрущенко, М. Михальченко),

особистість постає як представник певної соціальної спільності, суспільного

класу, нації, народності, уособлює всі характерні ознаки класу, поділяє

історичну долю, живе і виражає його потреби, страждання, надії, засвоює

національну самосвідомість (у разі її наявності), психологію, характер,

одночасно є індивідуальністю. Усе це реалізується в соціальних діях

особистості за певних соціально-історичних умов [за 12, с. 204-205]. При

цьому, прогрес особистості є процесом перетворення і розвитку її в суб’єкт

вдосконалення самого соціального середовища [265, с. 32]. Саме життя

людини, індивідуальності є активно творчим процесом її самовиявлення і

самоствердження у світі і власній свідомості [265, с.121]. Можна визначити

лінії у розвитку соціальної компетентності особистості. Це: динамічність

процесу (від можливого до дійсного, від Я-вчорашнього – до Я-сьогоднішнього

і Я-майбутнього) на основі абстрактних, реальних можливостей і наявності

(створення) умов (докладніше у підрозділі 3.2), а також (за В. Бочаровим)

послідовна зміна станів особистості та їхній взаємозв’язок (усвідомлення

нерозкритих або нереалізованих здатностей, їхній розвиток у життєвих,

соціальних, професійних ситуаціях й саморозвиток особистості) [88, с. 147] у

певній соціальній, культурно-історичній ситуації.

Узагальнюючи вищезазначене, з опертям на висновки за А. Мудриком,

Н. Жигайло [287; 541; 542], Ж. Гурвичем [898, c. 113–114], С. Дорошенком

[266], Л. Калініною, І. Рябухою [339], І. Ліпським [449], В.Ф. Баранівським [35,

с.29, 31] та ін., доповнюючи перелік з шести детермінант, визначений

соціологом Ж. Гурвичем [898, c. 113–114], детермінантами за

В. Ф. Баранівським, О. Балакірєвою, В. В. Баранівським [254, с. 23; 34]



163

соціокультурними детермінантами розвитку соціальної компетентності

особистості вчителя початкової школи вважаємо: світові глобалізаційні зміни

[261]; суб’єктність; морфологічну та екологічну поверхню; колективні

ментальності – станів, думок, колективних почуттів; апарат організованих

об’єднань; символи, ідеї, колективні цінності, твори цивілізації; приклади для

наслідування, правила, знаки, ознаки і способи дії, що з певною регулярністю

виявляються у соціумі; соціальні ролі і колективні дії [898, c. 113–114], 

соціально-демографічні ознаки – такі, як вік, освіта, стать, сімейний статус,

етнічні ознаки; психофізичні ознаки (здоров’я, зовнішність, ментальність),

соціокультурні (система цінностей, мораль, релігія, освіта) політично-правова,

економічна системи, соціальні мережі, громадянська активність [254, с. 23]. До

переліку маємо додати соціальний час як „міру змін” (Longue Durée за

Броделем, 1958, Ж. Гурвичем, 1964), а також види діяльності вчителя,

обумовлені розвитком середовища (медіа-, піар-, економічна, правова

діяльність, діяльність із залучення ресурсів середовища, психологічна

підтримка у часи воєнних конфліктів та ін.). Зупинимося на цьому.

Світові глобалізаційні змін (Globе – з англ. – земна куля). Виходячи з

розуміння поняння „глобальний” за Р. Робертсоном (1983 р) [за 402, с. 158] та

Ж. Гурвичем як всеохоплювального, або сукупного соціального середовища,

тотального соціального феномена, терміна більш широкого й багатшого за

змістом, котрий перевершує соціальну реальність у повноті ієрархії

функціональних угруповань і навіть соціальних класів, наголосимо на

глобалізаційних проблемах, описаних В. Кременем [402, с. 164]. Зокрема, це

проблеми політичні і соціально-економічні, природноекономічного розвитку,

наукові, змішані й соціальні (міжнаціональні конфлікти, проблеми демографії,

питання культури охорони здоров’я, освіти). Серед рушійних сил глобалізації

поруч з іншими виокремимо суспільний чинник, який проявляється

у послабленні ролі традицій, соціальних зв’язків і звичаїв, що відповідно

призводить до різноаспектної мобільності людей [402, с. 167], унеможливлює

існування жодного локального самодостатнього соціуму поза світовою
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спільнотою [402, с. 181]. Поділяючи думки В. Кременя, стверджуємо, що

глобальне суспільство варто розглядати як новий тип соціальності, всепланетну

систему співробітництва й співіснування різних соціумів і культур [402, с. 181],

удосконалення суспільної діяльності [35, с. 31]. Утім зрозумілим, необхідним є

розвиток на національному, регіональному, загальносвітовому рівнях культури,

духовності суспільства [38], особистості, соціальної компетентності останньої.

Одним із шляхів цього можна вважати освіту, у тому числі й післядипломну

(докладніше у підрозділі 3.2), якість якої залежить від змісту і спрямованості

навчальних дисциплін, освітнього процесу, врахування ними неоднозначних

соціокультурних впливів на особистість, посилення соціальної компоненти,

розширення практики співпраці та кооперації, зокрема й міжнародної.

Наступною детермінантою вважаємо суб’єктність (від. лат. subjectum –

підмет) як властивість індивіда бути суб’єктом активності, носієм ідей „Я”

[802, с. 284] в процесі „суб’єктивації” (становлення під час розвитку людини),

„піддаючи випробуванням власну здібність бути причиною себе, що утворює

основу активної неадаптивності” (В. Петровський) [за 654, с. 242–251];

активний початок процесу суб’єктивації і водночасн (під впливом зовнішніх

соціокультурних процесів) об’єкт різноманітних програм і практик суспільства.

Серед чинників внутрішньої суб’єктивації виокремлено інтелектуальні,

вольові, моральні, фізичні та інші зусилля самого індивіда у гармонізації

власних внутрішніх потягів, потреб, інтересів (як вихідним моментом

соціальної діяльності) [35, с. 31] з соціокультурним оточенням [220, с. 4].

Відзначимо особливості суб’єктивації людини в умовах українських реалій,

коли неоднорідність сучасного світогляду і репресивний елемент

соціокультурної регуляції соціуму призвели до різного спрямування змістових

орієнтирів соціокультурного мислення різних верств суспільства, що

ускладнило фіксацію своєї життєвої позиції, виявило брак відчуття

індивідуальності, самостійності, самоцінності („парадокс сучасності” [487]),

власної ідентичності. Отже, йдеться про важливість розгляду, врахування такої

складової системи суспільної діяльності як свідомість (духовність) [35, с. 33].



165

З огляду на існування зв’язку між соціокультурною реальністю

і суб’єктом, який має прояв у тому, що соціальні структури формують умови

для субактивації індивіда, а індивід водночас конструює соціокультурний

простір, впливаючи на процес розвитку суспільства [220, с. 5], впевнені, що

людина може протистояти негативним впливам, ефективно використовуючи

власний інтелектуальний і моральний, духовний потенціал, розвинені критичне

мислення й СК, створюючи власний соціальний простір.

Детермінанта морфологічної та екологічної поверхні. Україна

надзвичайна строката за своїм ландшафтом, кліматом, морфологічною,

екологічною поверхнею [511; 556], господарським життям, облаштуванням міст

та сіл, умовами соціальної діяльності, які впливають на особистість через

наслідки, потреби та інтереси. Це, як зазначає В. Барнівський, соціальні й

природні чинники, такі як: наявність певної інфраструктури виробництва, стан

культури, освіти, демократизм відносин; існування та стан природних ресурсів,

клімат, землетрус, посуха тощо. Зокрема, голод – голодомор в Україні може

стати соціально-активним чинником, що діє на свідомість особистості, її

духовний стан, поведінку [35, с. 37]), а географія місця народження й життя

людини зумовлює її „індивідуальність”. Звідси своєрідні, виняткові

характеристики українського етносу (від грец. ethnos – народ) – „особливого

виду спільності людей, яка утворилася об’єктивним історичним шляхом, не

залежить від волі окремих людей, які до неї входять, є особливою формою

їхнього колективного існування і здатна до стійкого багатовікового існування

за рахунок самовідтворення” [282, с. 127] (варто пам’ятати про переселення

етносів у різні періоди історії) [528; 529].

З огляду на систему національно-психологічних особливостей індивіда, за

Л. Орбан-Лембрик [576, с. 3–4] у психологічній структурі української нації

домінує чуттєво-емоційний елемент, специфічні риси емоційності

(О. Вишневcький) [200, с. 59]. Саме тому необхідне урахування характеристики

зв’язку етнічної свідомості з ментальністю [641; 830], дослідження особистості

й визначення її компетентності в етнографічному аспекті [28; 83, с. 10] як-от, у
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О. Будник, яка в наборі етнокомпетентностей визначає й етносоціальну (знання

про народні традиції міжособистісних взаємин, етнічні уявлення про ідеальну

модель особистості, умінням безконфліктно виходити з життєвих ситуацій,

швидко адаптуватись у соціумі інших етнічних груп та ін.) [92, с. 12–13]. Отже,

як зазначає В. Кремень [400], освіта України має поступово переходити до

етнічно диференційованої підготовки.

„Етнічність” (від грец. ethnos – народ, плем’я) – термін, який  відтворює

якісні характеристики людини, групи людей, пов’язані з їх етнічним

походженням. Вони виявляються у побуті, культурі, поведінці, й загалом, у

ментальності, підтверджуючи це походження та вирізняючи їх з-поміж інших.

Також термін вживається для означення етнічної спільноти, мовної

й культурної самобутності групи людей [282, с. 3]. Звідси витікає, що етнічність

також впливає й на розвиток соціальної компететнтності особистості.

У професійній підготовці для розвитку соціальної компетентності

важливим є налагодження взаємодії вчителя, школи з мінливим середовищем

[286, с. 38], адже залежність останньої від її соціального середовища сьогодні

значно зростає, вона має потенційні можливості (партнерів) використання

зовнішніх ресурсів для підвищення якості освітнього процесу, пошуку та

залучення зовнішніх ресурсів. Насамперед, це стосується сільської (сільської

гірської) школи. За таких умов для грамотного управління взаємодією школи з

соціальними партнерами, керівникам потрібна певна теоретична база [869], а

вчителю варто розвивати соціальний інтелект, вчитися гнучко реагувати,

адаптуватися до змін соціуму і відповідно діяти. Переконані, що вказана

проблема не обходить і міські школи. Отже, ця детермінанта обумовлює

особливості розвитку соціальної компететнтності і знаходить своє логічне

продовження й поєднання з детермінантою колективних ментальностей –

станів, думок, колективних переживань як сукупності „уявлень людей

конкретного історичного часу, географічної території, соціального середовища,

особливого психологічного типу конкретної суспільної формації, що впливає на

історичні та соціальні процеси” [524, с. 49].
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Зазначимо, що ментальність (від лат. mens – розум, мислення, його

спосіб, душевний склад) – полісемантичне поняття для позначення глибинного

рівня людського мислення, що не обмежується сферою усвідомленого і сягає в 

несвідоме, інтеграційна ланка суспільної дійсності, яка пронизує останню

і виявляється в її формах [898, с. 151] як ментальні стани, загальноприйняті

погляди, ментальні дії як різновиди ментальності („три її прояви „життя”), які

матеріалізують ментальне щодо особи, світу, соціальної дійсності” [898, с. 151].

Ментальність органічно поєднує психічне і соціальне [266, с. 18;

968, с. 153; 259], свідоме і несвідоме, духовні традиції, спільне певної цілісності

людей [237], є узагальненим способом сприйняття світу, манерою відчувати

і думати, характерною для людей певної епохи, властивістю традиційної

етнічної свідомості щодо відображення певної етнічної картину світу [246; 247]

на ґрунті певних культурно-ціннісних домінант. Більш того, кожна людина

розвивається індивідуально і частка впливу спадковості й середовища у

кожного своя. Підтвердження думки знаходимо в І. Підласого [621, с. 86].

Однак, як акцентує В. Крячко, сам соціум також може виявляти деякі

ознаки дисфункціональності і нестабільності, в розумінні виявів у ньому (через

ментальність) різноманітних ознак соціальної проблемності тощо [417, с. 5].

Адже в процесі соціалізації, тобто набуття соціальної компетентності, особа

привласнює норми, цінності, погляди, які ззовні диктуються батьками,

вихователями, суспільною групою [713], властивості соціальної системи,

а через них – ментальні приписи (соціальні норми або вияви певних порушень)

[259; 417, с. 5].

Завдяки соціалізації встановлюється верхня межа девіантності  та

експектацій, що задають мінімально прийнятний для соціальної системи

сценарій-матрицю розгортання життєвої активності особи [661, с. 5]. При

цьому, більшість учених визнають ментальність груповим феноменом (великих

груп людей як етнос, нація або соціальна верства [417, с. 13]), детермінантою,

яка підтримує сталість існування соціуму, сприяє адаптації його членів до

нових соціально-економічних й духовно-культурних умов [850, с. 47], спільним
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„соціальним оснащенням” суспільства, яке забезпечує конкретне

світосприйняття його членів і конституює поведінку індивідів, соціальних груп,

макроспільнот в об’єктивному процесі динаміки соціуму [417, с. 19] та ін. Тому

поруч із індивідуальною розглядають групову, цивілізаційну, етнічну

ментальність, ментальність нації, а ментальний профіль соціальної системи

артикулює накопичену предками інформацію про розвиток соціуму [417, с. 19],

і, як вбачається, розвиток соціальної компетентності. Риси ментальності

українського народу [93, с. 15, 17; 230, с. 276; 529; 586, с. 64, 67; 614, с. 10] і

емоційності українців (О. Вишневcький) [200] мають багато спільного.

Ментальність етнічна коріниться в особливостях культурно-господарської

діяльності, у психічному складі, поведінці, етнокультурних конструктах

[93, с. 11; 438, с. 22; 282, с. 205], має відмінності, зумовлені належністю до

національно-етнічної групи в процесі структурування комунікативного поля

(інтимно-особистісний, професійно-діловий, соціально-рольовий рівні) та

особливостями  впливу етнічних стереотипів „ефективність – неефективність”,

„порядність – непорядність”, „доброзичливість – недоброзичливість” на процес

такого структурування [800, с. 175]. Однак, при неможливості абсолютної

рівності між націями навіть у межах етносу, у ситуації „гіпотези контакту”

безпосередня міжетнічна ділова взаємодія і спілкування знижують егоцентризм

і оціночну стереотипність, й іноді руйнує міжетнічні стереотипи. Взаємне

непорозуміння може бути усунуте за умови дотримання певних вимог у

взаємодії [576, с. 4]. Так, попри те, що в Україні кожен четвертий не є етнічним

українцем, події Революції гідності, протистояння у війні проти російського

агресора природним шляхом спільною національною ідеєю об’єднали

громадян, а втім – і певну частину відторгли [535; 780, с. 229] Отже,

національність є феноменом більш соціальним, ніж біологічним, адже

спостерігаємо асиміляцію ціннісних орієнтацій залежно від середовища

функціонування з підсумком такої соціалізації (прояву соціальної

компетентності) як формування національної ідентичності на „біогенетичному,

соціально-психологічному, культурно-історичному рівнях формування



169

людської визначеності”[430, c. 286].

Детермінанта символів, ідей, колективних цінностей, творів цивілізації

(мова, знання, мораль, мистецтво, релігія, право, переконаність у невпинному

розвитку світу, почуття радості від земного буття, що у свідомості людей

визначало панівну суспільну роль колективу, групи) [18; 266; 898; 35, с.44].

З огляду на розуміння сукупності символів, вірувань, переконань, цінностей,

норм поведінки, що характеризують духовне життя певної нації як національної

культури [549, с. 15], можемо говорити про відповідну детермінанту, тісно

пов’язану з попередніми.

Українська культура – культура слов’янського типу, [549, с. 16], однак

генетична спорідненість українців з іншими слов’янськими народами не

виключає культурної й етнічної унікальності, яка збереглася, попри міграційні

процеси [841]. Не сталося й повної асиміляції, абсолютної руйнації культури й

однорідності мови (генетичного коду нації) всупереч негативних впливів на неї,

на культуру, національні цінності, як-от заборона української мови, закриття

українських церковних шкіл, виникнення українських говірок, лінгвоцид,

переслідування з боку уряду, обмеження використання української мови

в різних сферах у 40–80-х рр. XX ст. [841].

Слід відзначити, що у сімейному спілкуванні українців (залежно від

регіону й мовного типу сімей) українська й російська мови перебувають у

рівному співвідношенні, а існування двох основних (три й більше, з огляду на

мови національних меншин) мовних спільнот свідчить про регіоналізацію,

змішання мов у вигляді „суржику”, що залишається в Україні об’єктивною

реальністю і час від часу способом спекуляції, завойовування політичних

дивідендів, приводом політичного (воєнного) конфлікту. Дослідники

зазначають, що явищам суспільної дійсності у кожній місцевості України не

відповідає однаковий мовний код як соціальна пам’ять. Більш того,

спостерігаються розбіжності й генетичного фонду і мови. Цілком слушно, що

наявними є відмінності у розвитку соціальної компетентності особистості.

Однак варто наголосити на позитивних зрушеннях у процесі національної
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самоідентифікації українства, зростання ролі української мови – мови з „чистої

совісті” (О. Майборода), душі народу.

Детермінанта апарату організованих об’єднань (у значенні системи, що

„реально функціонує, конституційно, організаційно оформленого того чи

іншого виду діяльності (наприклад, діяльність державних, політичних,

громадських організацій тощо), що має певний соціальний зміст та мету” [35,

с. 34]). На особистість, її соціальну компетентність вплинув і впливає розвиток

української державності, система правил поведінки (формалізована або

неформальна), починаючи від додержавної організації у східних слов’ян,

„Руської правди” як писаного правового джерела (ІХ–ХІ ст.), з якого, зокрема,

бере свій початок правова традиція сучасної України, народних зборів (віче),

місцевого селянського самоврядування з її органом – сільською територіальною

громадою, державною владою у вигляді київського князя, церквою як однією

з детермінантів, яка користувалася засобами інтелектуального та духовного

переконання, правом на оцінювання поведінки особи з погляду моралі і,

відповідно, впливу на її соціалізацію. Майже 500 років українці у різних

формах мали державність і тільки 350 років були її позбавлені. Щонайменше

чотири рази народжувалася українська держава від першої літописної історії

(IХ–ХІV ст.) до проголошення акту незалежності України (1991 р.) й

відстоювання її цілісності сьогодні з її суперечливістю та трагічністю,

суверенністю де-юре й де-факто економічно, політично й ідеологічно

залежністю від Москви [529; 592 та ін.]. Природне відстоювання незалежності

держави сьогодні змінило погляди на розуміння таких понять, як громадянин

України, державність, патріотизм, суттєво вплинуло на розвиток правової,

громадянської, соціальної компетентності особистості, актуалізує

реформування, зокрема й децентралізацію влади, що має суттєво піднести роль

громади, залучити громадян до вирішення соціально-економічних питань,

зокрема й освіти, активізувати в суспільстві дух толерантності й

мультикультурності для стабілізації громадянського суспільства.

Сфера впливу детермінанти прикладів для наслідування, знаків, ознак
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і способів дії порівняно з попередньою, переважає, має наказову форму, за

змістом – є сукупністю критеріїв і спонукань для  управління способами дії

груп, окремих осіб,  ментальним процесом [266]. Отже, за допомогою цілком

легітимних прикладів для наслідування людина набуває здатності регулювати

свої думки, дії у процесі життєдіяльності в соціумі. Відзначимо серед напрямів

розвідок проблеми наслідування – контексти масової свідомості (Е. Канетті,

З. Кракауер, Г. Тард) та соціалізованого, виявленого у суспільному становленні

людини, зокрема у навчально-виховній діяльності (А. Бандура, Л. Виготський,

Д. Ельконін, В. Ларцев, С. Міллер, Д. Норман, Ж. Піаже) [за 859, с. 9].

У кожному історичному періоді за зразками суспільного життя [592, с. 4],

як-от ведення господарства, споживання, спосіб проживання, структура родини

[890; 897], соціальні еліти, влада, освіта, державотворення (висвітлюють

урізноманітнення прикладів для наслідування, знаків, ознак і способів

соціальних та економічних дій) відбувалося пристосування людини до

суспільно-економічних змін, її соціалізація, утверджування в собі певних

принципів як рушійної сили соціальних процесів, котрі вкоренилися в

генетичній, історичній пам’яті і соціальному досвіді, українській сучасній

ментальності й громадянськості.

Серед іншого, відзначимо наявність початкових шкіл в усіх містах

і майже в усіх селах Лівобережжя (середина XVIII ст.), можливість отримання

середньої освіти (Чернігівська, Харківська, Переяславська колегії),

соціокультурне середовище села (церква, прихіодська школа (до скасування

шкіл Катериною ІІ), кузня, дзвін для скликання села на раду, гамазея), впливову

роль сільської общини-громади у вихованні, соціальному розвиткові усіх її

членів [426; 427], самостійність останньої у вирішення питань і правопорушень,

які можна розв’язати без звернення до державної поліції, атмосферу довір’я,

духовно-моральні еталони, позитивне ставлення до приватної власності, вміння

працювати, гордість від  нормального достатку, заможність як ідеал;

засудження поганих учинків, схвалення справедливості [479] на тлі

руйнування, розколу сільської громади (20-ті рр. ХХ ст.), втрати історичного
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мислення, національної гордості; формування комплексу меншовартості,

суспільної пасивності; невіри та ін., що зумовило соціальні проблеми в умовах

творення громадянського суспільства [479]. Сказане вище вимагає

відродження, узгодження із сучасністю зразків, підвищування уваги до сім’ї як

джерела, створювальної основи, людинотворчої сили культури [35, с. 49].

Безумовно, попередня детермінанта переплітається з детермінантами

суспільної структури й соціальних ролей, колективних дій, функціональна

спрямованість якої визначається здатністю трансформувати традиційні

цінності, присутність яких на ментальному рівні зумовлена особливою

тривалістю обставин колективного проживання людей [266; 898]. У широкому

розумінні  „суспільна структура” є будовою суспільства взагалі, системою

зв’язків між усіма його складовими елементами (людина, соціальні ролі та

статуси, соціальні спільноти та інститути); у вузькому – це лише соціально-

групові спільноти, їхні взаємовідносини. Крім класової структурованості

(від Платона та Аристотеля), суспільство включає й інші види соціальних груп

(Ж. Гурвич), спільнот, зокрема етнічні, демографічні, волонтерські [834, с. 236],

соціально-демографічні; соціально-територіальні [834, с. 235], соціально-

поселенські, соціально-професійні, соціально-класові, соціально-етнічні,

соціально-демографічні [862, с. 30], є його будовою, де кожний елемент (клас,

верства, соціально-етнічна чи професійна група) об’єднаний спільністю

інтересів і об’єктивно відрізняється від інших своїм специфічним місцем

у суспільстві [584, с. 73].

Як бачимо, наявний взаємозв’язок вищевизначених детермінант. Людина

включена до будови суспільства опосередковано, адже завжди входить до

певної групи. Суспільне життя і є взаємодією цих груп, має прояв у зіткненні

їхніх інтересів, постійному з’ясуванні свого місця в ієрархії суспільства.

Вчителю ж необхідно надати більших можливостей у розширенні знань щодо

полікультурності, самоврядування, расових (етнічних, прим. наша)

ідентичностей, переконань, навичок вищого рівня усвідомлення [902].

Детермінанта соціальних ролей, колективних дій є особливим способом,
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який на рівні ментальності стимулює народження оригінальних і самобутніх

якостей, зумовлених обставинами колективного існування [898, c. 113–114;

266, с. 16]. Зростання ролі населення є точкою відліку процесу структуризації

суспільства, й відповідно реалізація соціальних ролей може сприяти (не

сприяти) суспільній стабілізації. Виходячи з того, що людина є суб’єктом

спілкування, пізнання, праці (Б. Ананьєв) [5, с. 127], не виникає сумнівів щодо

справедливості тлумачення СК як комплексу особистісно-психологічних

технологій [42, с. 7], системи складних соціальних умінь і навичок взаємодії,

сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях [428], сфери [944],

здатності взаємодіяти з іншими і бути компетентним [13, с. 89; 816, с. 28; 902;

875; 941] задля досягнення особистих цілей і хороших відносин [290, с. 315;

638, с. 127; 490, с. 25; 639; 944; 938; 942 ([за 14])]. Такі характеристика сповна

стосуються й молодших школярів [407, с. 75; 632] і вчителів [297]. Результати

історичного аналізу (підрозділ 1.2), дають можливість розгляду особистості, її

соціальної компетентності на рівні взаємодії із соціальним середовищем, перш

за все  із соціальними групами, соціальних ролей [42, с. 7; 56; 201; 380; 428;

518, с. 8; 819; 829, с. 18; 920 та ін.], духовної (культурної) творчості [35, с. 49]

Певні, щодо розуміння цієї детермінанти з урахуванням історичних, соціальних

змін, коли спосіб колективного існування спричинює нові групові відносини і

нові соціальні ролі, актуалізує рольову компетентність як „здатність

особистості опановувати свої психологічні ролі, стати повноправним суб’єктом

цих ролей, вводити рольову поведінку в процес власної життєдіяльності та

життєтворчості, що дає змогу задовольняти різні життєві потреби” [233].

З огляду на переважаючу кількість вчителів–жінок, зробимо акцент на

трансформації ролей жінки у життєвому циклі родини (матріархальна –

патріархальна – нуклеарна). Зауважимо, що до кінця XIX ст. її основними

ролями були ролі матері та дружини, а до 60-х рр. ХІХ ст. – доступною лише

професія домашньої вчительки. Зміна способу господарювання, формування

громадянського суспільства, реформа в галузі освіти, у тому числі професійної

освіти жінок, стали поштовхом для розширення репертуару соціальних ролей та
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включення жінки в життєдіяльність соціальних груп [720, с. 16], яке

відбувалося у п’ять етапів [392]. Зокрема, від господині в домі – до

нетрадиційного типу сильної, незалежної, а пізніше – ділової жінки внаслідок

відхідництва (перший етап); жінки, зрівняної з чоловіком в усіх правах,

виробничих та професійних ролях (другий етап); жінки, яка „робила кар’єру”,

перетворившись на головного (рівного чоловікам) суб’єкта післявоєнного

відродження економіки й одночасно – вихователя дітей без батька (третій етап);

жінки маскулінного типу при „двокар’єрній” сім’ї „з двома годувальниками”

(четвертий етап); ще більше наслідування маскулінним зразкам поведінки в

умовах переходу до ринку (п’ятий етап) [392]. Останній тип, на жаль,

залишається соціальним прикладом, з одночасною актуалізацією змісту

третього етапу. Поруч з тим, спостерігається перехід від малорухомих

соціально-групових класів до динамічно малих груп, які можуть бути

тимчасовими, функціональними [451], включення в життєдіяльність яких

відбувається завдяки виконанню людиною певного набору соціальних ролей.

Виходячи з теорії Р. Лінтона щодо статусу й ролі (між якими існує

внутрішній взаємозв’язок [618; 918]), розуміння науковцем „ролі” як

„динамічного аспекту статусу”, демонстрації позиції при виконанні членом

групи своїх прав та обов’язків, а статусу – певною полярною позицією в певній

ідеальній схемі, збіркою прав і обов’язків для кожного члена групи [918,

розділи 7, 8], зазначимо, що індивід соціально приписаний до певного статусу,

посідає його в ставленні до інших статусів. Коли права й обов’язки, що

конституюють статус, реалізуються, індивід виконує „роль”. Тому зрозумілою

є думка Ю. Ємельянова щодо характеристики компетентності, яка дозволяє

індивідові в рамках своїх здібностей і статусу функціонувати в

суспільстві [278], а також виокремлення наявності певного соціального статусу

людини для можливості включення в соціальне середовище і доступу до його

ресурсів як компонента соціальної компетентності (з десяти) на рівні

особистості [357, с. 357]. Доречним, як нам вважається, досліджувати

детермінанти соціальної компетентності безпосередньо через розвиток
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її функцій (підрозділ 1.4), статус розглядати як відповідний набір ролей

(Р. К. Meртон)  (неформальні й формальні ролі), розмаїття яких породжує

внутрішні рольові конфлікти або рольову напруженість особистості з огляду на

одночасне володіння нею декількома статусами і виконанням великої кількості

соціальних ролей, підпорядкованих певному статусу.

Отже, особистість, її статус починають формуватися з моменту

народження в певній державі, певному середовищі. На них впливають інтелект,

освіта, рід занять, здоров’я, зовнішність, культура батьків [890; 897],

історичний час їхнього народження й дорослішання, структура, цінності,

взаємовідносини у сім’ях, в яких вони народились і виховувалися, соціальні

ролі, які вони виконували.

У всі вікові періоди від народження, з початком трудового життя

розбудова власного статусу відбувається з опертям на статус родини, з якої

особистість вийшла. Зі зміною обставин, історичного часу цей статус може

віддалятися від попереднього, зберігаючи і найцінніше, і певні стереотипи,

„послання” дитинства, проекції соціальних функцій та ролей (позитивні

і негативні). Отже, „образ соціального Я майбутнього” з його соціальним

статусом і  соціальними ролями закладається від „образу соціального Я

минулого” через „образ соціального Я у теперішньому часі” і містить

історичний, соціальний досвід, СК особистості. „Образ соціального Я вчителя”

як неповторної особистості є результатом виокремлення людиною себе з

довкілля, як „потенційного регулятора” психічної діяльності особистості, як

певного „морально-світоглядного стрижня особи”. Спільність думок, зокрема,

знаходимо в І. Беха, Т. Пушкарьової [54, с. 156, 163; 55; 642, с. 101].

З огляду на теорію малих груп, класифікацію ролей за Я.Л. Морено

(психосоматичні, психодраматичні, соціальні), розмежування науковцем

процесів „виконання ролі” („role playing”), що передбачає певну спонтанність,

частку несподіванки й „вживання в роль” („role taking”) – її прийняття

і освоєння [657; 660 та ін.], а також чотири основні характеристики соціальних

ролей (за T. Парсонсом  [за 660]) розглянемо їх стосовно ролі вчителя.
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Виконуючи інституціоналізовані (в інститутах шлюбу, сім’ї) соціальні

й конвенціональні (прийняті за згодою, або відкинуті) ролі, людина, що

засвоює роль „учителя”, прилучається до моральних приписів, притаманних

статусові цієї ролі і відкидає інші. Тим самим у процесі розвитку соціальної

компетентності відбувається навчання рольової поведінки на основі дії та

взаємодії у соціальних групах. Однак соціальна роль кожної людини, зокрема й

вчителя, виражається в наборі моделей поведінки [243; 330; 392; 618 та ін.] з

домінуванням ролі, що є очікуваною відповідно до об’єктивно заданої його

соціальної позиції в системі різноманітних відносин з огляду на статус [243],

звикання довкілля , що ускладнює процес зміни стереотипу поведінки.

Отже, вчитель, відповідно до соціального статусу, професії, діяльності,

крім цієї ролі, виконує соціально-демографічну досить широкого масштабу

відносин (чоловік, дружина, дитина, батьки та ін.), біологічну (чоловік, жінка),

котрі отримує автоматично, без зайвих зусиль, відповідно до віку й статі;

міжособистісну (міжособистісні стосунки) звужену (коло специфічних питань)

чи розширену (дружні відносини з батьками учнів); ролі, що регулюються на

емоційному рівні (лідер в дитячому колективі, однак у вчительському може

виконувати другорядну роль, його можуть цькувати, зневажати та ін.; в родині

– може бути як центром відносин, або відчувати на собі знущання дружини

(чоловіка) та ін.); специфічні (покупець – продавець, позивач – відповідач,

виборець, власник, споживач, громадянин та ін.). Домінування професійної й

перетин з ролями матері, дружини тощо при зануренні в професійну,

призводить до внутрішньої боротьби, прояву суперечностей між намірами

й реальною поведінкою, рольових, сімейних конфліктів [46]. Головне –

відповідність ролі й вміння долати проблеми, пов’язані з пристосуванням до

нових вікових статусних рольових вимог. Безпосередньо сама роль учителя

вимагає певних цілеспрямованих зусиль щодо зростання педагогічної

майстерності й розвитку СК на основі мотивації, що буде нами враховано.

Більше того, людина наслідує соціальні цінності тільки через власну

активність. Підтвердження таких думок становить системно рольова теорія
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формування особистості дитини М. Таланчука [761]. З огляду на те, що школа

є соціальною спільнотою, орієнтованою на майбутнє, важливими є нові ролі

вчителя (поруч із класичними: „сонця (8 аналогій),  птаха, садівника,

архітектора, живописця за Я. Коменським” [за 341, с. 287]) до фасілітатора,

менеджера, наставника, дослідника, захисника, відстоювача прав дітей,

розробника навчальних програм, медіапедагога, психолога, який допомагає

в ситуаціях воєнних конфліктів і стресів, той, хто забезпечує ресурсами,

взаємодіє із соціальним середовищем, новатор, актор та ін. Доречним є погляд

на опанування новими соціальними ролями як на оволодіння мистецтвом,

розгляд театрального мистецтва у вимірі педагогіки (Д. Дідро, І. Зазюн, Коклен

Бенуа Констан-Старший), психології (К. Станіславський, Ж. Піаже та ін.),

естетики, мистецтва (за К. Ушинським, А. Макаренком, В. Сухомлинським та

ін.), педагогіки та акторської дії [за 600, с. 66, 68, 70, 81, 85], викладацького

мистецтва (у розумінні педагогічної майстерності), „особистому педагогічному

таланті й творчості” [341, с. 595, 596], а також вирізнення педагогічної техніки

як складової педагогічної майстерності [600, с. 25, 42; 855, с. 166–167, 169 та

ін.]. На жаль, курсу педагогічної майстерності у ВНЗ під час підготовки

вчителя початкової школи приділяється недостатня увага (переважання теорії,

обмежена кількість годин), що буде нами враховано під час моделювання

відповідного післядипломного освітнього процесу.

Говорячи про детермінанти символів, ідей, колективних цінностей, творів

цивілізації, а також прикладів для наслідування, знаків, ознак і способів дії

й соціальних ролей і колективних дій, варто закцентувати на впливові таких

чинників, як мас-медіа. Залежні від політичних та економічних спонсорів

у значно більшій мірі, ніж від аудиторії, ЗМІ втрачають характеристики

суспільного форуму, фактично відмовляючись від надання всієї різноманітності

суспільних поглядів, ідей, позицій, від заохочення більш активної участі

громадян у соціальному управлінні [386]. На цьому тлі суттєвий вплив

здійснює реклама (докладніше – у підрозділ 4.3), котрою, як і агресією,

насиллям, замовними сенсаціями та ін. перенасичений викривлений
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інформаційний ринок.

З іншого боку, медіазасоби допомагають творити інтегрований простір

знань для розвитку соціальної компетентності у віртуальному середовищі,

об’єднують різні джерела інформації з різних дисциплін, спеціальностей

і учасників освітнього процесу у рамках єдиної системи; забезпечують її

постійний розвиток за рахунок оновлення теоретичного знання і безперервного

накопичення нового досвіду, набутого викладачами і слухачами в ході

навчального процесу; надають адекватну інформацію, релевантну завданню

кожному з учасників освітнього процесу відповідно до його знань, переваг

і потреб [764]. У контексті досліджуваної проблеми маємо закцентувати на

соціокультурній (Social and Cultural Approach) теорії медіаосвіти, теоретичною

базою [836] якої є культурологічна (результат розвитку медіакультури) та

соціологічна (як результат значущості соціальної ролі медіа) [599, с. 36]

складові, а основні її положення актуалізують потреби в навчанні населення

медійній мові, розуміння медійного впливу та соціальної ролі медіа,

необхідності подальшого розвитку медіаосвітнього процесу,  появу нової

професійної освіти внаслідок виникнення нових мас-медіа, що є інноваційним

освітнім процесом, зокрема й в розвитку СК вчителя початкової школи.

Аргументи знаходимо в Г. Онкович [574]. Актуальність „професійно-

орієнтованої медіаосвіти” (Г. Онкович) підсилює уведення варіативного курсу

„Основи медіаграмотності” [382].

„Медіаосвіта” (media education), за визначенням ЮНЕСКО, є окремим

напрямом освіти, пов’язаним з усіма видами медіа і різними технологіями дає

можливість людям зрозуміти, як масова комунікація використовується в їх

соціумах, оволодіти здібностями використання медіа в комунікації з іншими

людьми [935, с. 273–274]. Отже, йдеться про здатність до соціальної взаємодії,

ефективної поведінки в різному соціальному оточенні й соціальних групах. Деякі з

визначень поняття „медіаосвіта” подані у додатку М, при чому кожне з них так чи

інакше стосується соціалізації особистості, розвитку її соціальної компетентності.

ЮНЕСКО ж пропонує використовувати інтегроване поняття „МіГ”, яке описує
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компетентності, необхідні для виживання і успішного вирішення життєвих завдань

індивідом, спільнотами, країнами і людством в цілому в інформаційну епоху

[599, с. 17]. У контексті нашої проблеми доречніше говорити про „медіаграмотність

фахівця, професіонала, здатного керувати саморозвитком особистості, що є

професійно медіакомпетентним” (Г. Онкович) [571, с. 84]. Вплив засобів

медіаосвіти на розвиток СК, на нашу думку, слід розглядати безпосередньо через

розвиток функцій соціальної компетентності (підрозділ 1.4).

Отже, на розвиток СК випливають такі соціокультурні детермінанти: вік

та „людиноцентрована” освіта, яка враховує реалії сьогодення й  водночас

спрямована на майбутнє, сприяє самореалізації особистості, розвитку вміння

самоорганізовуватися, вільно мислити, підвищує конкурентоспроможність

„людського капіталу”, нівелює вплив соціального походження, розмір

матеріальних статків, запобігає відчуженню, обмеженню й духовному

зубожінню. Підсилення думок знаходимо в Законі України „Про вищу освіту”

[297], у роботах В. Кременя [402, с. 18], В. Пашкова [593, с. 52] та ін.

Переконані, що саме це пояснює виняткову роль освіти, зокрема й

післядипломної, яка набуває нового змісту як інститут інновацій, забезпечує

суспільство кваліфікованими кадрами, розвиток їх професіоналізму, здатних до

креативної, самостійної орієнтації в інноваційній діяльності на основі глибоких

знань, перспективних досягнень, вибудови життєвого шляху відповідно до

життєвого вибору, внутрішнього духовного світу [593, с. 78].

Розглядаючи людину в системі освіти як біосоціопсихологічну,

багаторівневу живу систему з певними властивостями, В. Кремень слушно

наголошує на підготовленості людини-фахівця як в особистісному (готовність

до здійснення професійної діяльності в межах визначених прав і обов’язків,

відповідальність за свої дії, демонстрування лояльності до групових стандартів

і ретельності у виконанні своїх обов’язків з метою самореалізації та досягнення

бажаного соціального статусу) [399, с. 58], так і в суспільному плані (визнання

і захист цінностей професійного оточення і сприяння реалізації його цілей,

дотримання у своїй поведінці загальноприйнятих у суспільстві соціальних
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норм, виконання набору рольових обов’язків у системі суспільних відносин

і відповідальність за свої дії) [402, с. 401] без кордонів на основі правил нової

світової гри” [402, с. 188]. Цьому, на нашу думку, сприятиме визнання освіти

[35, с. 50], яка здобувається поза традиційними інституціями [637; 402, с. 400],

„становлення та утвердження нової, цивілізованої культури, нової соціальності,

а на основі їх взаємодії та особистих зусиль людей – нової особистості” [35,

с. 69]. Як бачимо, очевидна первинність соціальних детермінант щодо

культурних, тісне поєднання вищезазначених соціокультурних детермінант, що

вказує на їх невід’ємність, системність і комплексність впливу.

Варто наголосити на погляді на освіту як на адаптований соціальний

досвід людства [796, с. 115 та ін.] з урахуванням руйнування більшості

стереотипів в освіті (цінність виробничого й соціального досвіду старшого

покоління) спричинених науково-технічним процесом, змінами організації

суспільного життя. Тому зміст освіти, який включає досвіди пізнавальної,

творчої діяльності [796, с. 115 та ін.] відповідно до змін соціокультурного

середовища і його запитів, має постійно корегуватися, оновлюватися [782].

Йдеться про професійно-орієнтовану медіаосвіту (Г. Онкович), економічну,

громадянську, правову та ін. напрями діяльності вчителя, зокрема й початкової

школи, розвиток його соціальної компетентності, самореалізацію. Інтеграція ж

до Європейського освітнього простору вимагає модернізації вищої освіти,

підвищення її якості, конкурентноздатності, не на користь якої свідчить кількість

ВНЗ в Україні (803 – станом на початок 2014 р.). Водночас у європейських

країнах з приблизно однаковою територією і кількістю населення їх значно

менше, зокрема: у Великій Британії (96),  Франції (78), Іспанії (47), Італії (65).

Варто зважати й на кадрову ситуацію, що склалася в освіті. Зокрема, у

квітні 2002 р. (дані досліджень Центру Разумкова) в Україні стаж роботи понад

20 років мали (в середньому) 40% вчителів. За звітами МОН України,

департаментів освіти і науки про чисельність і склад педагогічних працівників

ЗНЗ семи областей, в яких проводився експеримент (додаток К) кількість

вчителів 1–4 класів по Україні на 1 жовтня 2012 р. становила 99 376 осіб. З них
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9680 – мали стаж від 3 до 10 років (9,7%), 20 776 – від 10 до 20 років (29,9%),

62 742 – 20 і більше (63,1%, що зросло приблизно на 23%), пенсіонерів –

11 410 (11,5%), питома вага – із стажем понад 20 років і пенсіонерів – 74,6%

(повні дані за 2014 р. по Україні відсутні з причини воєнних дій на території

України). При цьому, повну вищу освіту (категорію спеціаліста, магістра)

отримали (на 2012 р.) 81 943 особи (82,5%). Скоріш йдеться про освіту,

отриману переважно за часів СРСР.

Дані по семи областях майже повторюють загальноукраїнські. Зокрема,

кількість учителів 1–4 класів (1 жовтня 2012 р.) становила 27 625 осіб. З них

1646 – мали стаж до 3 років (5,9%), 2012 – від 3 до 10 років (9,3%), 4716 – від

10 до 20 років (20,6%), 17 719 – 20 і більше (64%), пенсіонерів – 2899 (10,5%),

питома вага вчителів зі стажем понад 20 років і пенсіонерів –74,5%,

й, відповідно, потенційна кількість слухачів СППО – майже 94,1%.

Щодо кінця 2014 р., то, відповідно, кількість учителів 1–4 класів у семи

областях становила 28 408 осіб. Із них 1954 – мали стаж до 3 років (6,9%),

2840 – від 3 до 10 років (10%), 5059 – від 10 до 20 років (17,8%), 18 555 –

20 років і більше (65,3%), пенсіонерів – 2929 (10,3%), зі стажем понад 20 років

і пенсіонерів – 21 484 (75,6%), що висвітлює тенденцію зростання такої

категорії – на 1,1%. Потенційна кількість слухачів СППО – близько 93,1%.

Істотна частка – вчителів шкіл сільської місцевості (49 238, тобто 49,5% −

дані по Україні за 2012 р.). Відповідно по семи областях – 14 278 осіб (51,7%)

та 14 389 (50,7%) – у 2014 р.). Навіть за тенденції скорочення сільських шкіл,

їхня частка залишається досить високою (у порівнянні: 2012/2014 –

у Запорізькій області – 39,5%/37,8%; у Дніпропетровській – 28%/27,5%;

Волинській – 69,5%/68,6%; Полтавській – 55%/54,6%; Хмельницькій –

62%/60%; в Івано-Франківській – 68,4%/67,9%, Одеській – 50,7%/49,8%. Поруч

із зменшенням кількості вчителів початкової школи сільської місцевості

в Запорізькій (1,5%), Хмельницькій (5,4%), Одеській (0,9%) спостерігається їх

зростання – по Дніпропетровській (0,5%), Волинській (3,8%), Полтавській

(0,8%), Івано-Франківській (5%) областях. Актуалізується увага до вчителів
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шкіл сільської місцевості, необхідність опанування і застосування ними

середовищного підходу у педагогічній діяльності.

Ситуацію щодо освіти магістра розглянемо на прикладі Запорізької

області. Так, на кінець 2014 р. кількість осіб із повною вищою освітою

(спеціаліста або магістра) становила 2614 осіб, з яких 270 (10,3%) мали

педагогічний стаж до 3 років, 285 (10,9%) – від 3 до 10 років, 583 (22,3%) – від

10 до 20 років, 2086 (79,8%) – більше 20, у тому числі 11,8% – пенсіонери.

Отже, тільки 21,2% гіпотетично могли отримати магістерську освіту.

Вищезазначене можна підтвердити результатами опитування слухачів

курсів підвищення кваліфікації у КЗ „ЗОІППО” ЗОР (березень 2014 р.). З 10

груп (314 осіб) усього 20 слухачів мають диплом магістра (4,8%), у тому числі

12 (3,8% від загальної кількості опитаних) отримали повну вищу освіту без

перерви між освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР), а 8 (2,5%) закінчили

магістратуру й здобули другу вищу освіту (2 – директори ЗНЗ, 4 – вчителі

української мови та літератури, 1 – завідувач ДНЗ, 1 – вчитель початкової

школи – 0,3% від кількості опитуваних). Стосовно останніх, то зі 121 педагога

магістерську освіта є у 7, у тому числі 1 (0,8%) – з перервою між ОКР. Це

пов’язано, на думку опитаних, з відсутністю морального (посади та ін.),

матеріального, професійного (відсутність впливу на атестацію, „засилля

паперів”, недоцільна витрата часу, визнання ОКР „спеціаліст” [634] вищою

освітою, відповідність змісту магістерських програм на осіб, які тільки-но

отримали ОКР „бакалавр”, „спеціаліст” [224; 320; 437; 882; 954], й відповідно,

недоцільність витрати час на таку освіту, навіть скореговану). Отже, на

сьогодні магістратура як форма навчання для вчителів початкової школи не

є привабливою [165; 168], адже її набуття „як діяльності” (за О. Леонтьєвим) не

має життєвого сенсу, не збігається з особистісною метою [444, с. 55]. З іншого

боку, магістерська освіта [297] є необов’язковою, бо освітньо-наукова програма

магістра неодмінно включає дослідницьку (наукову) компоненту, натомість

МОН України декларує вивільнення педагогів від невластивої їм діяльності

[536; 635]. Утім, дані кадрового складу (2012 / 2014 роки) не зазнали



183

радикальних змін; при загальній тенденції (середні дані) зростання кількості

вчителів початкової школи спостерігається зростання кількості тих, хто має

стаж більше 20 років і пенсіонерів. Ймовірно, така тенденція властива

й кількісному складові вчителів у всій країні. Отже, більше 71% учителів

увійшли у стадію професійного розвитку „збереження” (вік 45–64, бажання

зберегти статус) і „зниження” (відхід від професійного життя) (за D. E. Super)

[953]. Між тим, результати своєрідного експерименту якості знань працюючих

вчителів-предметників довели, що „вчителів багато, а от учити нікому” [453;

454]. Можемо припустити, що в початковій школі також складна ситуація, яка

спричинена, зокрема, й руйнуванням системи підготовки педагогічних кадрів

у ВНЗ (університети готують викладача), відсутністю у ЗНЗ адекватної системи

атестації педагогічних кадрів, неадекватністю навчальних планів, наявністю

процесів професійної деформації, які переростають у процеси професійної

деградації (5–15% у педколективах) та ін., недоліками державної політики

(незважаючи на суттєву роль вчителя), відсутністю іспиту з педагогічної

майстерності для претендентів до опанування професією, занизькими

стипендіями, заробітною платою, що призводить не до відбору, а набору кадрів

за залишковим принципом, випадковості у професії, зниження відсотку

„вчителів за покликанням”, водночас підвищенням вимог (на фоні відсутності

мотивації), завантаженням, залученням до невластивої діяльності [536; 637],

соціальними негараздами, відсутністю психологічної підтримки молодих

учителів призводять до швидкого вигорання педагогічних кадрів. Близькі

розмірковування знаходимо в Є. Комісарова [373] та ін.

Натомість, за прогнозами міжнародного кадрового порталу HeadHunter

Україна (www.companion.ua) через 10–15 років розвиток технологій примусить

людей опановувати нові компетентності, знаходити нові заняття; бути

мобільними (норма – 10–14 змін професії – до 38 років), кросфункціональними

(праця „на стику” професій, володіння знаннями у декількох галузях, у різних

командах, готовність навчати інших; працювати „під проект” поза штатом

(фрила́нсер)), бути „універсальним солдатом” (гнучкість, комунікабельність,
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володіння декількома мовами, основами менеджменту, маркетингу, фінансів,

програмуванням, уміння працювати з big data). До того ж, за результатами

аналізу навчальних планів та програм інститутів ППО виявлено, що проблему

розвитку соціальної компетентності педагогів у них не відображено, її

вирішення не передбачено. Опитування вчителів довело, що вони приділяють

увагу насамперед знанням як меті, а не як засобу успішності в соціумі.

Отже, зростання кількості вчителів з педагогічним стажем понад 20 років

мало б свідчити про зростання майстерності й компетентності, зокрема й

соціальної, однак на підставі даних, викладених вище, цього не спостерігається.

Саме тому існує необхідність урахування впливу соціокультурних детермінант,

постійного оновлення знань, подолання певних стереотипів, набуття

додаткових компетентностей, зокрема й у СППО, які мають виняткове значення

для розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи (на перевагу

магістерській освіті). При цьому, система післядипломної педагогічної освіти

також має відповідати на виклики сьогодення [242; 637]. Власний погляд

стосовно зазначеного буде висвітлено в наступному підрозділі.

3.2. Концептуальні засади розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Для розвитку особистості вчителя, його соціальної компетентності

упродовж життя, перебудови й оновлення вимагає і система післядипломної

педагогічної освіти, адже сьогоднішня вона є недосконалою й стабільно існує

завдяки обов’язковості виконання планів, вимог управління освіти

(інституціальній прив’язці) та ін. Хочемо звернути увагу вслід за В. Пашковим,

на такі її недоліки, як формування досить широких цілей (їх неоновлення

у більшості випадків [593, с. 80]), їх величезна відстань від змісту та

перетворення на гасла, короткочасність педагогічних ідей, неузгодженість

мети, засобів й оцінки результатів роботи підрозділів системи і, відповідно,

наявність ситуацій, коли не поглиблюються і не оновлюються знання слухачів,

викладачів курсів, а засоби перестають бути професійною цінністю,
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вимірювання результатів відбувається за критеріями, які не відображають

сутність педагогічного процесу в СППО, підхід до задоволення освітніх запитів

слухачів здійснюється формально. Маємо великі сподівання на фактичні

позитивні зміни у СППО відповідно до державної освітньої політики у сфері

вищої освіти [297], сприяння сталому розвитку суспільства через підготовку

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов, розширення

можливостей для освіти упродовж життя, її вдосконалення та поглиблення

[297] через різні форми навчання у післядипломній освіті.

Зазначимо, що, відповідно до ст. 60 Закону України „Про вищу освіту”,

післядипломна – є спеціалізованим вдосконаленням освіти та професійної

підготовки особи через поглиблення, розширення, оновлення її професійних

знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі

здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду [637]. Близьке

визначення знаходимо в Законі України „Про післядипломну освіту” (проект

2014 р.) [300], яким декларується її здійснення у закладі післядипломної освіти

(або у відповідних структурних підрозділах ВНЗ і наукових установ). Серед

складових її структури наше дослідження стосується підвищення кваліфікації як

набуття особою здатності виконувати додаткові завдання, обов’язки в межах

професійної діяльності / наукової спеціальності, що може бути довгостроковим

чи короткостроковим (ст. 7.2) і визначається комплексним вивченням сучасних

та актуальних наукових проблем галузей економіки, освіти, науки, педагогіки,

відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду,

підвищення рівня професійної культури, що триває не довше ніж один місяць за

програмами вебінарів, нарад, семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад,

семінарів-тренінгів, тренінгів, круглих столів тощо [300]. При цьому навчальні

заклади післядипломної освіти, відповідно до основної мети їхньої діяльності,

мають забезпечувати умови для особистого та професійного зростання особи,

поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь,

компетентностей (ст. 16.1) передусім, в освітній діяльності в різних формах

післядипломної освіти (із здобуттям наступної вищої або професійно-технічної
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освіти за іншою спеціальністю (професією) у межах здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня) через науково-, навчально-методичне забезпечення

навчального процесу. Йдеться й про застосування сучасних інформаційних

систем для підвищення якості освіти, створення відкритого освітнього простору,

а також про наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність, дорадництво та

роботу з упровадження досягнень науково-технічного прогресу за відповідними

видами економічної діяльності, розроблення наукової, науково-, навчально-

методичної літератури; культурно-освітню й просвітницьку діяльність та ін.

(ст. 16.2; 16.3). Враховано й гнучкі форми навчання (денна, вечірня, заочна,

дистанційна, екстернат, які можуть бути поєднані) (ст. 11.1) [300].

Серед завдань (ст. 16.3) закладів ППО, які цікавлять нас у контексті

дослідження, є: упровадження фактичної гнучкої системи безперервної

професійної освіти різноманітних форм навчання, її науково-, навчально-

методичного, організаційного, інформаційного забезпечення; здійснення

підвищення кваліфікації, навчання за іншими формами післядипломної освіти;

підготовка й видання підручників, навчальних посібників, співпраця з

громадськими об’єднаннями, громадськістю з метою залучення їх до спільного

вирішення проблем галузі (відповідає нашому баченню застосування

соціокультурного підходу), використання результатів аналізу стану навчальних

потреб, зокрема й у працівників СППО, визначення перспектив і напрямів

розвитку галузі, способів управління нею та ін. [300].

Зазначимо, що на сьогодні ВНЗ забезпечує підвищення кваліфікації та

стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не рідше одного

разу на п’ять років (із збереженням середньої заробітної плати, в Україні і за

кордоном). Водночас Проектом Концепції розвитку освіти на період 2015–

2025 рр. обов’язковий професійний розвиток (підвищення кваліфікації)

пропонується здійснювати щонайменше раз на рік [637], а проектом Закону

Україні „Про післядипломну освіту” [300] цей термін може бути встановлено

навчальним закладом СППО і погоджено із замовником залежно щодо форм,

видів навчання (ст. 7.2), його гнучкості (зміст, тривалість навчання) (ст. 16.3).
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Позитивним напрямом змін вважаємо урізноманітнення, демонополізацію

СППО, запровадження ваучера професійного розвитку вчителя, забезпечення

в такий спосіб самостійного вибору ним місця підвищення кваліфікації, заміну

існуючої системи атестації вчителів (інституалізаційне закріплення закладу і

всіх його наслідків) системою сертифікації педагогічної діяльності

в спеціальних незалежних сертифікаційних центрах (рішення колегії МОН

України від 22.08.2014 р.),  прагнення розробляння (2016 р.) сукупності

принципово нових моделей підвищення професійної кваліфікації викладачів

вищої освіти, що ґрунтуються на поліваріантних схемах організації і змісту

навчання, кращих освітніх практиках [637; 593, с. 81], підготовка у вищій школі

на основі індивідуально зорієнтованих моделей професійної діяльності,

невід’ємною складовою яких виступають власні пріоритети, уявлення,

переконання та переваги, що властиві особистості (В. Майборода) [492],

корегування вимог до самої системи, підготовки викладачів, змісту підготовки,

науково-і навчально-методичного забезпечення післядипломного процесу [637].

Важливими для розробляння концепції є положення інноваційного

розвитку післядипломної освіти, розглянуті Л. Ващенко [191] як: еволюційно-

цивілізаційний розвиток суспільства (І. Гавриленко, М. Лукашевич,

В. Солодков та ін.), андрагогічний (В. Олійник, В. Семиченко, С. Сисоєва та

ін.), соціокультурний вимір (В. Курило, В. Шепотько та ін.), синергетичний

аспект (В. Луговий, В. Лутай та ін.), діяльнісний (С. Максименко, В. Моляко,

В. Рибалка та ін.), аксіологічний (ціннісний) (В. Андрущенко, І. Зязюн,

В. Лутай, В. Сластьонін та ін.), структуралістичний та процесуальний підходи

[191, с. 17; 559]; філософські аспекти соціокультурної детермінації [35]

трансформації післядипломної педагогічної освіти [593, с. 49], налагодження

міжнародних взаємовідносин, входження в європейську спільноту, уживання

для їх дослідження, поруч з іншими, соціокультурного й антропологічного

підходів [593, с. 51] (підрозділ 2.1), орієнтація й забезпечення у повній мірі

освітніх запитів різноманітних соціокультурних груп населення на фоні появи в

стратифікації освіти елітарної, середньої (звичайної) та освіти низького рівня
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[593, с. 54], розробляння, упровадження диференційованої післядипломної

системи освіти [593, с. 53], інноваційних освітніх технологій [765];

застосування засобів, створення умов для успішного творчого пошуку,

розвитку особистості відповідно до її цінностей і мотивацій (актуалізація

антропологічної, аксіологічної, праксеологічної складової освіти) [593, с. 55], її

соціальної компетентності, для рівного доступу до якісної освіти в міській та

сільській (сільській гірській) місцевості.

Останнім часом досліджуються компетентності різних категорій

педагогів на різних рівнях освіти. Серед праць іноземних науковців знаходимо

дослідження Дж. Дж.-M. Джексона та С. Каннингема щодо ефективних якостей

учителя [909], його ролі у розвитку СК школяра (В.Т. Доран) [888]; соціальній

компетентності й соціальній підтримці вчителем і спільнотою міських школярів

з родин з низькими доходами (K. Мітчелл) [924], результатів від додаткової

підготовки учителів з 1 по 5 класи щодо керівництва соціальною поведінкою

школярів через проведення 30-хвилинних уроків раз на тиждень на заняттях з

таких станів як співпереживання, управління гнівом, вирішення проблем щодо

імпульсного управління через доповнення формальних уроків, зміцнення того,

що вчили в інший час упродовж дня, додавання конкретних стандартів реалізації

та використання періодичного зворотного зв’язку щодо втручання вчителів

(С. Хуанг) [903] та ін. Отже, можна стверджувати про розширення репертуару

соціальних ролей учителя. Закцентуємо на дослідженнях українських

науковців, що стосуються формування компетентностей вчителя початкової

школи (переважають роботи щодо майбутнього вчителя). Щодо СППО, то їх

незначна кількість, зокрема відносно інформаційної (О. Нікулочкіна,

Л. Чернікова) [563; 828], методичної – у вчителя іноземної мови початкової

школи на рівні районного (міського) методичного кабінету (центру)

(С. Івашньова) [329], компетентності з розвитку культури поведінки учнів

(І. Титатренко) [768], психолого-педагогічної (Н. Лісова) [456].

У більшості робіт відзначається важливість розвитку соціальних якостей

[879], урахування впливу соціокультурного середовища, до якого відносимо й
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СППО. Однак, на тлі впровадження компетентнісного підходу, важливості

розвитку СК вчителя спостерігаємо недостатню увагу до цього питання.

Отже, з одного боку, подальше існування й розвиток особистості вимагає

комплексної, пролонгованої професійної підготовки, перепідготовки й

підвищення кваліфікації, з іншого – навчання соціумом як природний і

безперервний процес відіграє більшу роль, оскільки у низці галузей діяльності

людина переважно самоосвічується й розвивається у соціальному і природному

середовищі, що її оточує, за рахунок адаптації до того, що відбувається в житті

й довкіллі. Таким чином, маємо аргументи щодо важливості врахування

чинників соціокультурного середовища, залучення самого середовища у процес

розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи

в умовах „старіння” педагогічних кадрів, можливості позитивного впливу на

цей розвиток СППО, пріоритетність якої зумовлена:

– можливостями швидкого і гнучкого реагування на суспільні зміни;

– наявністю ресурсів для задоволення освітніх і соціальних потреб

учителів, які працюють в умовах постійного оновлення знань і зміни соціуму;

– передбаченою можливістю набуття додаткових компетентностей (крім

обов’язкового підвищення кваліфікації у формальній освіті);

– активною позицією вчителя, можливістю співпраці і взаємодії учасників

інноваційного середовища післядипломної освіти, що сприяє розвиткові СК

вчителя, оволодінню ним новими технологіями і підходами;

– широкими можливостями комплексного пролонгованого розвитку СК

в курсовий і міжкурсовий період (поєднання формальної й неформальної

освіти) через свідому участь учителів у роботі майстер-класів, творчих груп

(зокрема й у віртуальному просторі), семінарів, тренінгів, вебінарів, відеочатів,

отримання дієвої допомоги в межах професійних консультпунктів і

безпосередньо на робочому місці; можливості впливу внутрішніх мотиваційних

і зовнішніх чинників (викладачів, методистів, наставників, колег та ін.).

Безсумнівно, розвиток соціальної компетентності вчителів у СППО

залежить, перш за все, від її соціально орієнтованого змісту, науково-методичного
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забезпечення, найважливішими елементами якого є теоретично обґрунтована

концепція та структурно-функціональна модель. Всебічне вивчення науково-

теоретичних основ СК особистості, результати аналізу її фактичного стану дають

нам змогу визначити концептуальні засади розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти.

Поняття „концепція” (від лат. conseptio) тлумачимо як „систему поглядів,

яка визначає розуміння явищ і процесів, об’єднаних фундаментальним задумом

і провідною ідеєю” [230, с. 238]. Концепція нашого дослідження  полягає

у створенні системи комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті,

її змістовому наповненні соціальною компонентою, постійному науково-

методичному й соціальному супроводі вчителів у курсовий і міжкурсовий

періоди, що уможливить здійснення соціально спрямованої професійної

діяльності щодо формування СК молодших школярів в освітньому процесі ЗНЗ.

Для уникнення небезпеки ушкодження соціального та емоційного

розвитку молодших школярів, учитель має зосереджуватися не тільки на

їхньому інтелектуальному розвиткові, а й створювати умови для зміцнення

афективних і когнітивних здібностей водночас для поліпшення успішності

в школі, довкіллі й суспільстві загалом.

Концепція стала основою науково-методичного забезпечення,

розробляння, реалізації спільної діяльності викладачів СППО й слухачів,

створення технології, програм, методики дослідно-експериментальної роботи з

розвитку СК учителів (і, відповідно, учнів), координації, інтеграції діяльності

всіх структурних підрозділів системи „класний колектив – ЗНЗ –

післядипломна освіта”. Концепція містить вихідні засади, загальнонаукові,

конкретно-наукові підвалини, провідну ідею, що зумовлюють модель, мету,

зміст, принципи, методи, форми, результат розвитку соціальної компетентності

вчителів початкової школи у післядипломному процесі.

Підґрунтям побудови концепції є закони України „Про освіту” [299],

„Про вищу освіту” [297], проект Закону України „Про післядипломну освіту”
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[300], проект Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років [637],

положення Кваліфікаційної рамки Єдиного простору вищої освіти [634],

концепція розвитку післядипломної педагогічної освіти Т. Сущенко

[758; 759, с. 240]. Серед вихідних положень – наукові принципи, підходи, ідеї:

– принцип розвитку, з позиції якого СК є постійно змінюваним явищем з

огляду на вирішення суперечностей під впливом соціокультурних детермінант;

– положення особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного

підходів у їх інтеграції (більш детально описано у підрозділі 1.1);

– положення синергетичного підходу (В. Кремень, В. Луговий, В. Лутай,

В. Виненко, Л. Зорін, Л. Новікова, М. Таланчук та ін.), який методологічно

підсилює модель розвитку СК вчителя початкової школи, сприяє свободі

самовираження й самореалізації його особистості в освітньому та соціальному

середовищі. В основі підходу – такий принцип самоорганізації складної

системи, як здатність утворювати множинність структур, що виникають,

параметри яких визначаються властивостями самої системи і характером

взаємодії з довкіллям [419, с. 57], змінювати власну структуру, зберігаючи

власну цілісність у процесі адаптації до середовища [722, с. 276], як

упорядкування певних елементів, що зумовлюється внутрішніми причинами

без впливу ззовні [805, с. 15]. Цей принцип дає можливість учителеві

початкової школи усвідомити загальні, спільні для різних галузей знань

процеси, побачити в них нові смисли, осягнути перспективи розвитку нового

педагогічного знання [772, с. 21], глибоко пізнати складні відкриті нелінійні

системи як суспільство та його підсистеми, зокрема й освіту [619, с. 37],

успішно долати страхи перед невизначеністю в умовах нестабільної соціально-

економічної, політичної ситуації, соціального самовизначення й психологічного

стану, професійно соціалізуватися, адаптуватися до життя в соціумі відповідно

до вимог європейського вибору і завдань щодо розвитку освіти України;

– концепція К. Корсака [387] щодо подолання кризових явищ

у вітчизняній освіті, яка ґрунтується на синергетичних засадах, як:

1) орієнтація на формування вільної людини, готової до розв’язування
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багатофакторних проблем і самостійної діяльності у швидкозмінному

демократичному суспільстві (самодетермінізм, самоактивність);

2) упровадження активної та діяльнішої форм „спільного” навчання через

об’єднання зусиль слухачів і викладачів з метою розвитку особистості й

критично-креативних здібностей вчителя-громадянина як „людини

відповідальної”, здатної вирішувати особисті та глобальні проблеми

(синергійне навчальне й соціальне середовище);

3) поширення вчення про людину як складну і багатовимірну сутність,

застосування новітніх досягнень наукового людинознавства кінця XX ст. в

освітньому процесі, участь слухачів у визначенні форм, змісту навчання та ін.;

4) розвиток гуманістичної педагогіки (співробітництва), підвищення ролі

громадськості в освітній політиці, вирішенні головних питань діяльності

кожного освітнього закладу (природовідповідний підхід до управління);

5) застосування на вищих рівнях освіти принципу „від майбутнього до

сучасного”, вільний доступ до правди, підготовка до інноваційної діяльності,

неперервної самоосвіти, трансформації суспільства і збереження природного

довкілля через утворення і формування „людства” як здатної до усвідомлених

дій реальної єдності (синергійна відкритість світу) [387, с. 84; за 202, с. 114].

– положення аксіологічного підходу у СППО з огляду на важливість

мотиваційно-ціннісного компонента у структурі СК учителя початкової школи

створюють можливість розвиткові в останнього (відповідно, й в учнів)

загальнолюдських, духовних, громадянських, соціальних, національних,

ментальних, європейських цінностей і ціннісних орієнтацій (як духовних

феноменів, що мають особистісний сенс, є орієнтирами поведінки й розвитку

життєвих і професійних установок, а також критерієм соціалізації), ставлень до

соціально-економічних, політичних, духовних, ментальних засад суспільства,

відповідальності як особистості, громадянина, професіонала (майбутнього – для

учня), члена суспільства, а також розуміння своєї соціальної значущості,

соціокультурних функцій професії, соціальних ролей, суспільної мети

професійної діяльності, подальшого набуття соціального досвіду;
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– принципи андрагогічного підходу (індивідуалізація, контекстність,

системність, елективність, усвідомленість навчання, пріоритетність його

самостійності, актуалізація результатів, спільна діяльність та взаємодія всіх

учасників освітнього процесу, розвиток освітніх потреб, використання наявного

життєвого досвіду, компетентностей того, хто навчається), які дозволяють

підбирати методи неперервної освіти, забезпечують проблемно-рефлексивний

характер, мотивацію навчання, вишукування усіх можливостей формальної,

неформальної, інформальної освіти, творчий, свідомий розвиток СК вчителя;

– принципи системного підходу – адже процес розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у СППО є системою, яка складається

із самого суб’єкта (особистість вчителя й учня), мети, продукту, умов розвитку

СК, враховує зовнішні і внутрішні чинники впливу, уявлення про соціальні ролі

вчителя, його цінності й мотиви, життєві плани, ставлення до себе, оточення,

інших людей, світу, а також відносини з середовищем, соціальним оточенням

(„усе суспільство, форми й види відносин, характерні для нього в певному

періоді (макросередовище), прямі й безпосередні контакти з навчальним

колективом, сімейним і дружнім (у тому числі референтним) оточенням

(мікросередовище)” [593, с. 247]), орієнтири на якісні ознаки, функції,

взаємозв’язки складових власної структури СК (також є системою – сукупністю

об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових, інтегративних якостей, не

властивих окремо взятим компонентам, що утворюють систему) [629, с. 19];

– положення акмеологічного підходу, на основі яких через акме

особистості чи акме колективне (в груповій діяльності), акмеологічні механізми

формування (самоосвіту, саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення,

самоконтроль, самоорганізацію, самовизначення, саморегуляцію) відбувається

розвиток людини-професіонала у різних життєвих сферах (вторинна

професійна соціалізація), її акмеологічних здібностей (творчі за своєю

природою – прогностичні, здібності щодо створювання умов (середовища) та

нових способів інтенсифікації для саморозвитку та ін.), СК; самовираження

в професії, активізація ресурсного потенціалу у кризових ситуаціях;
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– положення соціокультурного (середовищного) підходу

(методологічного підходу на базі системного), в основі якого – складне

суперечливе співвідношення соціуму, соціальності й культури в їхній єдності

[98] і динаміці, історичному розвитку, а „соціокультурне – реальна життєва

тканина” (А. Цирульников), в якій проявляються й протікають освітні явища

й процеси, сукупність умов і впливів, повноцінне життя, що оточують учня

й вчителя, шкільний колектив; здійснюються певні міжіндивідуальні взаємодії

з оточуючим соціальним середовищем, які забезпечують цілісність соціального

процесу, розвиток СК особистості через її зв’язок із суспільством системою

відносин, культурою, сукупністю цінностей і норм [98; 822];

– положення процесуального підходу, на основі яких розвиток соціальної

компетентності визначається не тільки потребами особистості, а й сприйняттям

ситуації, очікуваннями, пов’язаними з нею („витрачені зусилля-результати”,

„результати-винагороди”, цінність заохочення чи винагороди для працівника),

оцінкою своїх можливостей і наслідків обраного типу поведінки, мотивацією

щодо отримання певних вигод і справедливих винагород (досвід, освіта,

спеціальні вміння, матеріальна винагорода, визнання та інші), що призводить

до прийняття рішення про ініціативні дії або бездіяльність;

– положення контекстного підходу, дієвого для розвитку СК в умовах

створення контексту (системи внутрішніх і зовнішніх умов життя й діяльності

людини, яка впливає на сприйняття, розуміння і перетворення нею смислу і

значення конкретної ситуації) [194] швидко змінюваного соціального життя,

діяльності. Суголосним з цим підходом є принцип єдності зовнішніх впливів і

внутрішніх умов, на основі якого визначаються напрями розвитку СК шляхом

„переведення способів пізнавальної діяльності із плану соціальної свідомості

в план – індивідуальної; пізнання й створення внутрішнього змісту особистості,

її переживань, виходячи із її поведінки, справ і вчинків” [704, с. 107];

– принципи розвитку креативного мислення (за Е. Де Боно), необхідного

для підвищення якості освіти [877] і розвитку СК вчителя, як-от: визначення

необхідних і достатніх умов для вирішення соціальних проблем, ситуацій у
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професійній діяльності й у житті з метою максимального спрощення цього

процесу; розвиток таких здібностей, як: відмова від попереднього досвіду

(десоціалізація і ресоціалізація) й застосування нетрадиційних методів для

максимального прискорення процесу вирішення подібних проблем,

позбавлення стереотипів мислення; здібності до диференціації й бачення

багатофункціональності проблеми з метою максимального врахування

багатозв’язності її складових й до інтеграції суперечливих оригінальних

гіпотез, ідей різноманітних галузей науки для максимального використання

новітніх досягнень у процесі вирішення проблеми; усвідомлення

поляризаційної ідеї, відмова від її впливу для максимального забезпечення

багатоваріантності процесу вирішення проблем [877];

– загальні психолого-педагогічні принципи функціонування креативної

системи: гуманізм, демократизм, гуманітаризація, єдність загальнолюдського

і національного та креативність задля забезпечення творчої свободи вчителів

у професійній та соціальній діяльності;

– положення й принципи розвитку критичного мислення;

– теорії соціальних груп для дослідження проблеми функціонування

в суспільстві спільноти, соціальних груп як учителів, так і оточення з огляду на

соціально значущі критерії (вік, стать, національність, економічний рівень,

спосіб життя, культура й мова, особистісні якості, соціальні відносини, місце

проживання, інтереси, потреби тощо);

– принцип детермінізму (С. Рубінштейн) [668], згідно з яким психіка

визначається способом життя і трансформується адекватно до його змін,

а відтак – СК особистості змінюється відповідно до політичних та соціальних

умов, умов матеріального життя, природного оточення, клімату, що впливає на

менталітет, національний характер та ін.;

– положення щодо діяльності та розвитку особистості (Б. Ананьєв,

Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) [5; 7; 73; 209:

210; 443; 667; 668];

– концепція культурно-історичного розвитку (Л. Виготський) [209; 210],
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ядром якої є породження (формування) психіки в процесі діяльності; вона надає

можливість зрозуміти, яким чином відбувається процес засвоєння індивідом

культурного досвіду, накопиченого в контексті історичного розвитку

цивілізації, а соціальний та природний простір сприяє (не сприяє) наявності

(відсутності), інтенсивності переживань емоційно-психічних станів;

– теорія інтерiоризації (Ж. Піаже [610]), відповідно до якої через

засвоєння індивідом суспільного досвіду (інтеріоризації) соціальних способів

діяльності у процесі онтогенетичного розвитку людини формуються її

психологічні особливості, вона оволодіває родовими якостями людства;

– теорії соціалізації особистості (А. Бодалев, В. Библер, З. Фрейд [за 539],

А. Мудрик [541] та ін.);

– концептуальні підходи до розвитку особистості в процесі соціалізації

(С. Бахтєєва, С. Гончаренко, С. Гончаров, Д. Єгоров, І. Зимня,

С. Краснокутська, В. Москаленко, А. Мудрик, А. Флієр, Л. Шабатура,

В. Шахрай та ін. [42; 230; 231; 273; 316; 395; 539; 541; 797; 833; 839]), як

суб’єкта власної життєдіяльності (І. Єрмаков, Г. Костюк, С. Максименко,

Л. Мардахаєв. Л. Сохань, І. .Чорноусов та ін. [284; 390; 503; 510; 641; 829] і,

передусім, в процесі професійної діяльності (В. Ландшеєр, С. Максименко,

А.Маркова, Л. Е. Орбан-Лембрик ін.) [433; 504; 514; 576];

– соціально-психологічний підхід, який дозволяє розглядати

„соціальність” особистості не просто в спільноті (групі, колективі, етносі та ін.),

а як результат її взаємовідносин з конкретною соціально-історичною

спільнотою, групою  (Ж. Гурвич, В. Москаленко та ін.)[539, с. 181; 898];

– теорії розвитку потреб особистості (О. Леонтьєв, А. Маслоу [444; 516]);

– наукові положення про особистісно-професійний розвиток (Б. Ананьєв,

О. Бодальов, Е. Зеєр, О. Леонтьєв та ін.) [7; 71; 311; 445; 545];

– концептуальні засади сучасної системи неперервної професійної освіти

(Є. Барбіна, Н. Волкова, М. Громкова, Н. Ничкало, Л. Пуховська, С. Сисоєва,

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

Л. Даниленко, В. Пашков, Т. Сущенко, В. Ястребова та ін.) [за 104];
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– теоретичні, культурологічні аспекти формування й становлення нового

покоління фахівців (І. Зязюн, В. Кремень, М. Романенко та ін.) [600; 402; 661];

– положення про детермінацію професійного становлення особистості

рівнем розвитку професійно значущих якостей (А. Петровський, В. Рибалка)

[605; 654];

– теорії професійної підготовки вчителів (А. Алексюк, Є. Барбіна,

В. Бондар, В. Гриньова, М. Гриньова, Н. Кічук, А. Кузнєцова, З. Курлянд,

А. Маркова, О. Пєхота, Г. Троцко, Г. Шевченко, О. Шпак та ін.) [за 104];

– гуманоцентризм – як зміст соціальних відносин, що характеризує

сутність духовного світу людини, соціуму, суспільства (А. Печчеі „новий

гуманізм” [608, с. 212]), К. Поппер [627, с. 260], К. Цомплак [824, с. 15],

В. Солодков [724] та ін.;

– положення компетентнісного підходу в системі підготовки педагогічних

працівників (В. Байденко, І. Бех, Н. Бібік, І. Зимня, В. Ландшеєр, В. Луговий,

О. Пометун, Дж. Равен, О. Савченко, Л. Спенсер, С. Спенсер, Н. Хомський та

ін.) [30; 31; 55; 58; 317; 433; 464; 626; 644; 680; 809; за 333];

– положення про зміст та структуру компетентності (В. Байденко,

О. Бермус, М. Бершадський, І. Зимня, В. Луговий, Дж. Равен, І. Фрумін та ін.)

[31; 50; 52; 315; 419; 644; 801];

– теорії медіаосвіти (Г. Онкович, О. Федоров та ін.) [574; 790; 289];

– положення теорії факторів (Р. Арон, М. Вебер, І. Гофман, Л. Калініна,

А. Капська та ін.) [19; 192; 236; 338; 339; 340; 579; 741];

– соціокультурні чинники розвитку особистості (В. Баранівський,

Ж. Гурвич, С. Дорошенко, А. Цирульников та ін.) [35; 266; 827; 869; 898];

– теорії становлення етнічності й ментальності (С. Грабовський,

Ж. Гурвич, А. Гуревич, С. Дорошенко, Б. Євтух, В. Крячко, М. Пірен та ін.)

[237; 246; 266; 282; 417; 615; 898; 899];

– теорії розвитку професійної компетентності педагогів (Н. Бібік,

Л. Ващенко, Л. Карпова, І. Зимня, О. Овчарук, О. Пометун та ін. [59; 191; 350;

313; 626]; у системі методичної роботи на рівні навчального закладу
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(Л. Даниленко, Г. Данилова, Л. Карамушка, М. Поташник, Т. Сущенко та ін.)

[за 191; 628;  756], у самоосвітній роботі (О. Абдулліна, А. Алексюк,

В. Беспалько, В. Сластьонін) [за 104, с. 101], на рівні професійного

консультпункту; особливості професійної підготовки вчителів початкової

школи (О. Біда, В. Бондар, О. Савченко, Л. Сущенко) [64; 80; 678; 680; 756];

– концепції розвитку соціальної компетентності особистості (В. Басова

С. Бахтєєва, Н. Борбич І.Зарубінська І. Зимня, С. Краснокутська, В. Куніцина,

Дж. Равен, В. Слот і Х. Спанярд, А. Хуторськой, Р. Ульрих, Р. Ульріх де Mунк

[40, с. 83; 42; 74; 306; 313; 394; 428; 644; 715; 814, с. 121; 947; 958] та ін.);

– концепції соціального інтелекту як основи соціальної компетентності

(Д. Векслер, Х. Гарднер, Дж. Гілфорд, С. Космітські [за 676], В. Куніцина [428],

А. Савенков [676; 677], Е. Л. Торндайк, Д. Ушаков [785, с. 17] та ін.);

– ідея духовної взаємодії як сутності педагогічного процесу

(Т. Сущенко) [757; 759];

– ідеї культурологічного підходу до сучасного уроку (М. Поташник,

Н. Щуркова) [628; 425]; гуманізації освіти (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, Є. Барбіна,

С. Гончаренко, І. Зязюн, А. Маслоу, К. Роджерс, О. Савченко, О. Сухомлинська,

А. Сущенко, Д. Тхоржевський) [за 104, с. 101]; ідеї особистісно зорієнтованого

виховання (І. Бех, І. Зязюн, О. Пєхота, О. Савченко та ін.) [54; 600; 609; 679];

– проект людської діяльності (Г. Суходольський), педагогічна

й психологічна структура діяльності вчителя (Н. Кузьміна) [за 74], модель

соціально-педагогічної діяльності (О. Беспалько) [за 53], моделі формування

компетентностей у СППО [507 та ін.], системно-рольова модель формування

особистості (З. Мірошник, М. Таланчук та ін.) [533; 761].

У процесі розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

у СППО буде враховано загальнонаукові (соціальний, свiтоглядно-

фiлософський), конкретно-наукові (методологічний, дидактичний,

психологічний, методичний) концептуальні аспекти. Загальнонаукові засади

такого розвитку це: соціальні (вторинна, трудова соцiалiзацiя особистості

в процесі професійної, соціальної, життєвої, духовної, економічної,
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громадянської та ін. взаємодій зі світом і собою) та свiтоглядно-фiлософські

(спрямованість на розвиток соціально компетентної особистості з високо

розвинутою духовно-ціннісною свідомістю).

Конкретно-науковою основою вважаємо:  методологічний (синергетико-

дiалогiчна основа післядипломного освітнього процесу);  дидактичний

(забезпечення розвитку когнітивної, ціннісно-смислової, потребово-

мотиваційної, емоційно-вольової, актуалізаційно-діяльнісної афективної сфер

особистості, її креативності в післядипломному процесі); психологічний

(духовна взаємодія суб’єктів, позитивний емоційний, психологічний

мікроклімат у колективі, індивідуалізація процесу навчання); методичний

(ефективне застосування форм, методів, засобів активного, особистісно

орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного навчання).

У концепції комплексного пролонгованого процесу розвитку СК вчителя

початкової школи у СППО будемо враховувати закономірності формування

соціального типу особистості в певному історичному періоді, описані

В. Москаленком [539, c. 182], її функціонування (засвоєння в процесі

соціалізації індивідом певної одноманітності дій і вчинків, упорядкування

поведінки індивідів у потрібному суспільству напрямі, набуття певних

загальних, характерних їм усім рис), розуміння власної „соціальності” (з огляду

на властивості, якості, які є вираженням обов’язкових вимог до неї з боку

конкретної соціально-економічної системи), „соціального характеру”

(сукупність рис характеру, яка є у більшості членів соціальної групи; виникла в

результаті загальних для них переживань і способу життя (за Е. Фроммом)) для

усвідомлення шляхів, обставин, умов спрямування людської енергії в певне

русло і роботи в якості виробничої сили в умовах суспільного устрою; функцій

як „зразка”, „норми” поведінки, „матриці”, на основі якої формуються

індивідуальні риси особистості певної соціально-історичної епохи, модель її

соціального типу (є засобом визначення рівня соціалізованості людини,

критерієм дорослості), описані соціокультурні детермінанти (підрозділ 3.1).

Зазначимо, що в умовах перетворення суспільства, одночасного
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співіснування нового і старого, формується новий соціальний тип особистості,

для якого характерним є певні суперечності, такі як підсвідоме засвоєння

архетипів старого суспільства, яке вже відмирає, а з іншого – нових цінностей,

інтересів, що обумовлені новим життєвим простором. Одночасне існування

багатьох цінностей, жодна з яких не є чітко структурованою нормативною

моделлю, утруднює ситуацію сприйняття соціальних норм, ускладнюючи

процес соціалізації, розвитку соціальної компетентності особистості, вимагає

нової „техніки існування” (тобто планування діяльності особистістю

в соціальній сфері має, по-перше, враховувати швидкі темпи змін соціальної

реальності, а, по-друге, вимагає високої особистої толерантності до

невизначеності). Така „техніка існування” передбачає розгляд розвитку

особистості як процесу для формування уміння орієнтуватись

у непередбачуваних ситуаціях [539, c. 182].

У вирішенні проблеми дослідження також спираємося на принцип

єдності соціального та індивідуального [35, с. 8], який націлений на подолання

будь-якої однобічності (абсолютизації, поклоніння чи ігнорування

індивідуально-природних даних людини), адже розкриття індивідуальних

можливостей особистості можливе тільки через реалізацію соціально-

загального, а реалізація останнього – тільки через виконання індивідуального.

На основі охарактеризованих вихідних засад сформульовано провідну

ідею концепції, яка полягає в тому, що розвиток соціальної компетентності

вчителів початкової школи у СППО є комплексним, багаторівневим,

пролонгованим процесом, який враховує освітні, професійні й соціальні

потреби вчителів, сприяє пробудженню здатності до життєдіяльності в умовах

постійних змін, засвоєнню нової „техніки існування”, розвиткові відчуття

соціальних аспектів інформації, вміння соціально забарвлювати й орієнтувати

зміст навчального матеріалу предметів інваріантної та варіативної частин

початкової школи, соціально спрямовувати класну й позакласну діяльність

молодших школярів, ефективно виконувати соціальні функції у професійній

діяльності та соціумі, опанувати новими ролями у різних соціальних групах на
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основі позитивного ставлення до себе та інших для розуміння не тільки

навчальних, а й соціальних потреб, формування СК молодших школярів.

Концепція базується на сутності поняття „соціальна компетентність

вчителя початкової школи” (підрозділ 1.3) як узагальнювальною для набору

компетентностей („парасолькова конструкція”), які мають прояв у різних

напрямах діяльності вчителя (предметній, психологічній, економічній,

медіаосвітній, правовій, громадянській, здоров’язбережувальній, самоосвітній

та ін.) й, відповідно, забезпечити які має соціально зорієнтована підготовка у

післядипломній освіті (формальній, неформальній, інформальній), що стане

основою всебічного розвитку особистості молодшого школяра, здатної до

свідомого вибору цілей і засобів соціальної діяльності, формування його СК.

Виходячи з судження С. Гончаренка, О. Радула [230, с. 404; 732, с. 217],

сутність поняття „розвиток” (як процес) у  дослідженні пов’язуємо з процесом

соціалізації і виховання особистості. І дитина, і доросла людина, маючи

природні анатомо-фізіологічні передумови до становлення особистості, в

процесі соціалізації (зокрема професійної) вступає у взаємодію з навколишнім

світом, оволодіває досягненням людства, дійсністю. Розвиток відбувається

і реалізується в діяльності, яка керується системою мотивів, притаманних даній

особистості, передумовою й результатом якого є потреби [230, с. 404]. Однією з

таких є потреба в навчанні як „духовне і фізичне становлення людини,

реалізація її природних задатків на основі засвоєння всіх елементів культури

й соціального досвіду, включених у зміст освіти” [230, с. 404, 405].

Розглядаючи розвиток особистості як процес (підрозділ 2.1), розуміємо,

що в ньому переломлюються внутрішні, зовнішні умови, які виступають уже не

зовнішніми чинниками й силами, а „внутрішніми співвідношеннями,

укладеними в самому процесі розвитку особистості” [446]; зміни будь-якої

системи, зокрема й СППО, усвідомлюємо, що вони супроводжуються

закріпленням і накопиченням попередніх її станів, у зв’язку з чим виникає

певна заданість, визначеність напряму подальших змін відносно попередніх

[856, с. 6], а соціальні явища переходять на більш високі (низькі) рівні свого
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стану як прогресивного (регресивного) ступеня розвитку [732, с. 217; 230;

856, с. 6]. З огляду на результати аналізу соціокультурних детермінант розвитку

СК стверджуємо, що тільки зовнішня детермінація призводить до внутрішньої

порожнечі, відсутності опірності, вибірковості щодо до зовнішніх упливів чи

просто пристосування до них [669], адже особистість є цілісною системою

внутрішніх умов, через які переломлюються усі зовнішні впливи [667],

а внутрішня детермінація – підкресленням внутрішнього моменту

самовизначення, вірності собі, неоднобічного підпорядкування зовнішньому.

Можна говорити про переломлення зовнішнього через внутрішнє

(обумовлено загальним принципом детермінізму), тобто розвиток соціальної

компетентності, який відбувається у певній системі (як-от, післядипломній),

орієнтованій на потреби конкретної людини, антропоцентричній за цілями,

змістом і результатами відповідно до впливу соціокультурних детермінант.

Отже, розвиток СК вчителя початкової школи у СППО розуміємо як

незворотний, комплексний, багатофакторний, багаторівневий, пролонгований

процес якісних і кількісних соціально-психологічних, особистісних змін рівня

соціальної компетентності, що відбувається під впливом внутрішніх

і зовнішніх детермінант, рушійними силами якого є суперечності зовнішнього

та внутрішнього світу особистості між рівнем її прагнень, соціальної

активності щодо виконання певних соціальних ролей у певній соціальній групі

та реальними можливостями особистості, суспільства відносно їх реалізації.

Він супроводжується закріпленням і накопиченням попередніх станів.

Результатом такого розвитку є цілісне особистісне утворення, новий якісний

стан, що виступає як якісна зміна, поліпшення і перетворення її структури

(тобто виникнення, трансформація або зникнення його елементів і зв’язків).

Виходимо з того, що такий розвиток СК в сучасних умовах вимагає зміни

ролі педагога в контексті шкільного менеджменту і розуміння соціокультурної

ситуації, перехід від традиційної ролі „транслятора інформації” до ролі

гуманіста, партнера, адміністратора, менеджера, наставника, розробника

навчальних програм, дослідника, новатора у „новому світоглядному
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економічному вимірі” (В. Кремень), фасилітатора, професійно орієнтованого

(Г. Онкович) медіапедагога, який творчо підходить до освітнього процесу,

соціальних відносин, вміє відстежувати, корегувати результати своєї діяльності,

готовий до вирішення різноманітних стандартних, нестандартних проблем,

пов’язаних із соціальною самореалізацією, суспільною природою людини, є.

захисником, відстоювачем прав дітей, психологом, який допомагає в ситуаціях

воєнних конфліктів,  стресів, звичайних життєвих умовах, того, хто забезпечує

ресурсами, взаємодіє із соціальним середовищем та ін.

Беручи за основу положеннях концепції Т. Сущенко [758, с. 25;

757, с. 37], а також розуміння науковцем сутності особистості [757, с. 40],

усвідомлюючи багаторівневість одночасного безперервного соціального

розвитку вчителя як особистості, учасника соціокультурного середовища,

суспільства, професіонала, процес розвитку соціальної компетентності вчителів

початкової школи у СППО розглядаємо як процес „взаємного духовного

збагачення” [758, с. 25; 757, с. 37] у формальній і неформальній освіті, керовану

співтворчість викладачів і слухачів, спрямовану на оригінальне висвітлення

соціальної складової програмового матеріалу, багатоваріантне поєднання

соціальної компоненти зі змістом початкової освіти (інваріантної і варіативної

складової), позакласної і  позашкільної діяльності, можливостей залучення

ресурсів соціального середовища до освітнього процесу початкової школи,

прояву соціально гнучкої взаємодії у різних групах і ситуаціях з успіхом для

себе і оточуючих, „чуйне ставлення до переживань учителів, прагнення згоди й

зближення з ними, уміння запропонувати таку форму навчання, котра здивовує,

захоплює, вражає й, відповідно, викарбовує швидко і надовго зміст почутого

й побаченого у пам’яті слухачів, сприяє розкриттю їхньої самобутності,

обопільному піднесенню особистості, підвищенню особистісного статусу,

мотивує до відтворення набутого у власній діяльності” [757, с. 40].

Концепція виходить з того, що для уникнення небезпеки ушкодження

соціального, емоційного розвитку (Д. Ушаков, В. Юркевич) [785; 858] учнів,

учитель має зосереджуватися не тільки на їхньому інтелектуальному розвитку,
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а й створювати умови для зміцнення афективних, когнітивних [959] здібностей

одночасно для більшої успішності в школі, соціумі і, пізніше, в суспільстві.

Спрямованість комплексного пролонгованого післядипломного процесу

на розвиток соціальної компетентності вчителів вважаємо необхідним базисом

успішного формуванні соціальної компетентності молодшого школяра,

гуманізації суспільства, усвідомлення європейських цінностей. Постановку та

вирішення завдань цього розвитку розглядаємо через об’єктивну необхідність

розуміння сутності, складових, функцій СК, розвиток умінь формувати її в

учнів у різноманітних видах діяльності, виховувати такі цінності та якості, як

співчуття, людяність, чесність, толерантність, милосердя, духовність,

працелюбність, гнучкість, уміння робити свідомий ціннісно орієнтований

соціальний вибір і відповідати за його наслідки. Це уможливить закладення

бази для реалізації вчителем завдання становлення соціально компетентної,

всебічно розвиненої, духовно багатої, морально стійкої та успішної особистості

дитини. Це є одним із головних напрямів експериментальної роботи.

Отже, з огляду на те, що теоретико-методологічною основою розвитку

соціальної компетентності вчителів у СППО перш за все є андрагогічний підхід

(с. 193 дис.), пріоритетним має бути саморозвиток особистості, розвиток її

здатності навчатися, удосконалюватися професійно, потреби відчувати власну

причетність до будь-яких рішень відносно її особи. Цінним також є те, що

упровадження цього підходу уможливлює створення розвивального

навчального середовища (за С. Гончаренком) як спеціально організованого

простору для освоєння різних видів і форм людської діяльності, у котрому

відбувається оволодіння науковими знаннями, досвідом спілкування,

взаємодією, розкриття особистості себе для світу, з яким вона внутрішньо

взаємопов’язана, а не протистоїть йому лише як „пізнавач” [230, с. 18].

Безумовно, таке середовище має бути особистісно орієнтованим, в основу якого

– суб’єкт-суб’єктні відносини демократичного характеру, спрямованість

післядипломного процесу на розвиток кожного його учасника як особистості.

Саме творче, особистісно орієнтоване, розвивальне середовище створює
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додаткові можливості для активізації творчого потенціалу всіх суб’єктів

діяльності, спілкування, вибору ними індивідуальної траєкторії навчання

й розвитку СК. У такому середовищі здійснюється пролонгований педагогічний

супровід розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи (у

курсовий і міжкурсовий періоди) на основі соціально орієнтованого

навчального матеріалу, упровадження інноваційних технологій, застосування

інтерактивних форм, методів викладання, консультування, поєднання

формальної, неформальної та інформальної освіти тощо.

Таким чином, загальнометодологічні та андрагогічні принципи

перебувають у тісному взаємозв’язку, проте останні вимагають конкретизації

щодо розвитку СК підготовки вчителів у СППО, зокрема у такому:

1. Вирішальне значення у власному соціальному розвиткові, шляхах

педагогічної освіти має сам учитель. Серед пріоритетів післядипломної освіти

є самоініціативне, сповнене особистісного, соціального смислу навчання,

самоспонукання, свобода вибору, розкриття, реалізація навчальних і соціальних

потреб, можливостей та здібностей саме учителя, в т.ч. початкової школи.

2. Розвиток соціальної компетентності має виходити з індивідуальних

особливостей учителя – віку, категорії, досвіду, спонукань, репертуару

соціальних ролей, а також відповідати освітнім і соціальним потребам,

заохочувати їх задоволення й зростання.

3. Суб’єктивну позицію вчителя можливо активізувати на основі

природного самосмотивування до самовдосконалення, саморозвитку.

4. В основі навчального післядипломного педагогічного процесу –

духовно-інтелектуальна, емоційно насичена, ціннісно орієнтована, соціально

спрямована співтворчість його суб’єктів, які пропонують дослідження,

обговорення та вирішення конкретних стандартних і нестандартних соціально-

навчальних та виховних ситуацій, життєвих, соціальних, педагогічних проблем.

При цьому вчитель є співавтором щодо формування СК молодших школярів.

5. Диференціація у системі підготовки, підвищення кваліфікації, яка

спрямована на розвиток СК вчителів, має бути багатоваріантною,
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багаторівневою, комплексною, пролонгованою й створювати умови для

визначення найближчих та дальніх професійних, соціальних перспектив.

6. Обов’язкове застосування, закріплення на практиці набутих слухачами

компетентностей та якостей забезпечується у післядипломному педагогічному

процесі через урізноманітнення форм, методів, технологій навчання,

практичних занять та ін.

Щодо контекстного підходу (за А. Вербицьким) [194]), який має свій сенс

у післядипломному процесі розвитку СК, маємо звернути увагу на розуміння

внутрішнього (індивідуально-психологічні особливості, знання і досвід

людини) і зовнішнього (предметні, соціокультурні, просторово-часові та ін.

характеристики ситуації, в якій вона діє) контекстів, використання підходу як

основи застосування методу моделювання загальнокультурного, духовного,

предметного, соціального, освітнього змісту життєдіяльності суб’єкта

освітнього процесу, трансформації навчально-пізнавальної діяльності в

соціально-практичну, активізація індивідуальних, групових, парних,

колективних форм організації діяльності слухачів за провідної ролі останньої,

акцентуації на особливостях соціального аспекту професійної діяльності. Група

слухачів за короткий термін перебування на курсах має стати єдиною

командою завдяки використанню різноманітних форм взаємодії (тренінг-

знайомство, занурення у надбання колег та ін.), через об’єднання загальною

метою оволодіння змістом освіти усіма членами навчальної групи для

можливості зробити кожному свій внесок у досягнення загальної мети,

розвиватися з допомогою інших як творчій індивідуальності [78]. Саме такий

прояв має взаємне духовне збагачення слухачів і викладачів.

З огляду на вищезазначене, схарактеризовані соціокультурні детермінанти

розвитку СК вчителя початкової школи (підрозділ 3.1), перетворення в освіті, у

державному й місцевому самоврядуванні (децентралізація влади, зміна

фінансування громад та ін.). Логічним у контексті концепції є надання більшої

уваги соціокультурному (середовищному) підходу не тільки для управління

навчальними закладами, а й діяльності вчителя, адже розуміння соціальної
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компетентності перегукується із тлумаченням його змісту, поглядом на людину

як на „джерело активності, змістовність (базові смисли, цінності, способи

формування мети та її досягнення тощо) якої обумовлюється досвідом її

соціальної взаємодії з іншими людьми, її приналежністю до певної спільноти,

з властивими для неї (спільноти) культурними особливостями та системою

соціальних зв’язків і відносин, й місцем, яке вона (людина) посідає в ній” [98].

Соціокультурний підхід характеризується багатомірністю, охоплює „усю

складність і реалістичність багатокольорової палітри соціального життя”

[434, с. 18], дає можливість усвідомити й пояснити механізми продукування,

підтримки й зміни людьми елементів і структур своєї життєдіяльності,

перетворення індивідуального досвіду у соціально значущу діяльність. Цей

підхід визначає соціокультурні обмеження, котрі чинять спротив сприйняттю

іншого досвіду; дозволяє зрозуміти суспільство як суперечливу єдність, „якій

притаманні складні і напружені відносини особистості, груп і суспільства в усіх

можливих їхніх комбінаціях і взаємозв’язках” [26, с. 32], складний

соціокультурний об’єкт, структура якого обумовлена історично накопиченим

соціокультурним досвідом діяльності, поведінки та взаємодії людей, і

забезпечує ретрансляцію соціального досвіду з покоління в покоління, утворює

гнучку сукупність зв’язків між людьми [98]. Тож відтак й має будуватися на

основі розумної міри саморозкриття особистості.

У дослідженні виходимо з принципів соціокультурного підходу,

сформульовані М. Лапіним [435, с. 32]:

– багатомірність людини як біосоціокультурної істоти, активної людини

(homo activus), яка здійснює соціальні дії, вступає у соціальну взаємодію;

– взаємопроникнення культури та соціальності, за умови їхньої

фундаментальної нетотожності, стверджує наявність цих двох вимірів у будь-

якій людській спільності;

– антропосоцієтальна відповідність або сумісність особистісно-

поведінкової характеристики людини та соцієтальних характеристик цього

суспільства;
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– соціокультурний баланс або рівновага між культурними та соціальними

компонентами як умова стійкості суспільства;

– симетрія та взаємооберненість соцієтальних процесів: одні процеси

забезпечують відтворення відповідних структур, інші – їхню зміну;

– незворотність еволюції соціокультурної системи як цілого, що пояснює

природу її динамізму.

Ключовим для підходу є поняття „соціокультурний простір”, який,

відповідно до трьох поглядів-підходів [за 686], розглядається як: педагогічно

цілеспрямовано організоване середовище, що оточує особистості (Л. Новікова),

результат діяльності утворювального й інтеграційного характеру [за 686];

частина середовища, де панує певний педагогічно сформований образ життя, а

взаємодія всіх учасників визначається найчастіше моделлю його ідеального

образу (при недооцінці суб’єктивної ролі особистості) [508]; динамічна мережа

взаємозв’язаних педагогічних подій, котрі утворюються зусиллями соціальних

суб’єктів різного рівня (колективних й індивідуальних), інтегрована умова

особистісного розвитку людини [240], механізмом утворення якого стає „спів-

буття” дітей і дорослих, в якому ключовим технологічним моментом є спільна

діяльність, діалог (А. Шибаєва), що базується на спільних цінностях. Як

результат – досягнення спільної мети, відкритість учасників, установлення їх

рівноправних відносин, готовність взаємозбагачення й зближення для

вирішення завдань спільної діяльності. Вчитель навчається занурюватися у

духовний світ дитини, розуміти, мотиви її соціальної поведінки [908], щоб

стати ефективним агентом змін останньої й поліпшення соціальних навичок для

зменшення негативної взаємодії між однолітками [883], виявляти терпимість,

толерантність до представників різних національностей, віросповідань [за 686],

рас [438, с. 22; 901], матеріального статку [924], активності [952] та ін.

У концепції спиратимемося на третій підхід, який вважаємо найбільш

продуктивним у сучасних умовах, адже він орієнтує на співпрацю, взаємодію,

активну позицію всіх суб’єктів задля створення рівних умов для отримання

якісної освіти й формування соціальної компетентності кожного учасника
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процесу. Доповнюємо його підходом Л. Новікової у частині яскравих, емоційно

насичених справ, значущих і для колективу, і для особистості, котрі виникають

як новації, стають традиційними. При цьому маємо спрямовувати вчителя: на

розуміння цінності для дитини тільки тих подій, які відбуваються з нею у

повсякденному житті („тисячі ниток” А. Макаренка), а для школи (особливо

сільської) й розвитку СК її учнів – налагодження і зміцнення контактів,

співпраці між школою і  громадою села, міста; на вибудовування відповідної

діяльності з огляду на пряму й опосередковану дію довкілля на засадах

соціального партнерства, знаходження і врахування у своїй соціально-

професійній діяльності чинників, що впливають на соціокультурний простір і

особистість учня, приділяючи увагу й моральному тонусу (матеріалізація ідеї

турботи про людину) [751, с. 574–575; 917], життєвому простору, умовам

повноцінного життя всього шкільного колективу [679, с. 74] у  просторово-

предметному, географічно-соціальному, людському оточенні школи.

Серед ідей концепції – опора на творчу спадщину: В. Сухомлинського,

яка віддзеркалює виховні замисли й середовищний підхід, наголошує на

важливості різноманітності активного [749, с. 84], виховного впливу соціальних

умов [749, с. 218], дієвих відносин з навколишнім природним та суспільним

середовищем [748, с. 65; 751, с. 130], зв’язку з життям [751, с. 10],

перетворювальній діяльності [749, с. 32], середовища, обстановки, створеної

самими учнями [751, с. 93], методів навчання, котрі використовує вчитель

[751, с. 10], створювання, стверджування нових відносини, і, відповідно, нового

життя, яке, „повинно вторгатися в школу, впливати на відносини між людьми”

[749, с. 67] (тип соціокультурної ситуації „школа в культурному центрі”

(А. Цирульников) [822]; А. Макаренка щодо виховання-перетворення й

виховання-соціалізації, що не протистоять, а складають два щаблі – початкову

(інтенсивну) і подальшу (екстенсивну) – успішного виховного процесу, які в

наших сучасних умовах можливі й далекосяжні, ділових відносин

„відповідальних залежностей” та особистих емоційних відносин, взаємодії

поколінь, „системи перспективних ліній” [497, с. 184], педагогічного засобу
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виховного методу на ґрунті досвіду та ін; Ш. Амонашвілі стосовно педагогіки

співробітництва, олюднення середовища, соціального досвіду гуманних

стосунків; Я. Корчака [388] відносно значення виховного середовища

(догматичне, ідейне, безтурботного споживання, зовнішнього блиску і кар’єри,

а також внутрішній спротив (п. 54, 55, 56, 57)) й закону антитези; С. Шацького

та його концепцію єдиної трудової школи – центру виховання у соціальному

середовищі, в якому перетворювальна діяльність є головним джерелом

формування когнітивної ціннісно-емоційної сфери дитини, її соціалізації [845].

У концепції враховано значення „середовища” [354; за 869] як: взаємодії

зі світом” [245, с. 4]; соціального мікросередовища  (об’єктивної соціальної

реальності як сукупності матеріальних, політичних, ідеологічних і соціально-

психологічних чинників); специфічного прояву загального соціального

середовища (макросередовища) й одного із складових елементів системи

„макросередовище – мікросередовище – особистість” [245, с. 3], серед яких –

зв’язок соціального з інформаційним [381]; соціального середовища [22], його

структури на макро- та мікрорівні (близько до соціокультурних детермінант);

взаємозв’язку „середовище-система” як постійної динаміки відношення більш

складного й високо організованого (система) до менш складно організованого

(середовище) [593, с. 246] з його обов’язковими складовими – „людина –

культура – середовище”, що актуалізує „статус” в громаді (аргументи за

Д. Фельдштейном [793] та центрованістю цієї структури на людину [508];

впливу чинників, що створює соціокультурну відмінність у середовищі [368; за

366], зокрема й зрушення у соціальній структурі для уникнення суперечностей

у взаємовідносинах, сприяння їхній самореалізації та  задоволенню потреб.

Організовуючи у післядипломному процесі соціально орієнтоване освітнє

середовище, дотримуватимемося трьох основних вимог, яким має відповідати

соціокультурне середовище відносно соціального призначення, а саме:

1) формувати соціально й особистісно значущі потреби, інтереси, запити і

забезпечувати умови для їх задоволення відповідно до соціальних і культурних

норм; 2) створювати умови для саморозвитку, самореалізації духовних і
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моральних сил особистості, соціальних спільнот; 3) забезпечувати умови

відтворення соціокультурного потенціалу [389, с. 89], розуміючи прямий

взаємозв’язок рівня освітнього середовища й умов для стабілізації в ньому осіб

із високими культурними й освітніми навичками, звичками, прораховуючи

можливі наслідки життя людини у освітньому середовищі низького рівня.

Ураховуємо, що суб’єкт із високим культурно-освітнім потенціалом або

намагається покинути це середовище, шукає контакту із середовищем більш

високого порядку, або стає замкненим у собі, сам забезпечує себе додатковою

інформацією, шукає партнерів у культурному обміні, або у випадку постійного

недодавання культурних і освітніх запитів звикає до недосконалого

середовища, приймає його як норму [869, с. 174].

До цього концептуального висновку підвели дані статистики щодо міграції

до міст, деградації частини сільського населення, особливо тієї частини, яка

опинилася в ситуації „культурна пустеля”, а також результати опитування

вчителів, директорів, школярів та їхніх батьків з дев’яти сільських районів

Запорізької області (27 навчальних закладів) у межах нашої діяльності в обласній

науково-дослідній лабораторії „Управління освітніми системами регіонів

сільської місцевості” [971] (2012 р.), які також доводять цей факт. Зокрема, на

питання „Чи хотіли б ви переїхати жити до міста?” 48,84% школярів висловили

бажання залишитися у селі, а 51,16% відповіли позитивно, при чому 23% з них

зазначили, що в місті більше перспектив для навчання та розвитку. Свою

подальшу долю із життям чи роботою у рідному селі пов’язували 8% учнів, мали

бажання, але не мали можливості поїхати до міста – 17%, не входив в життєві

плани переїзд до міста у 25%. Разом із тим, своє життя пов’язували лише

з містом – 20%; не визначилися – 30%. З відповідними почуттями школярі

дивилися у завтрашній день: 22% – із впевненістю, 37% – з оптимізмом, 13% – зі

страхом, а 28% – вагалися відповісти. Вдночас 76% батьків хотіли, щоб дитина

працювала у місті й тільки 14% – у рідному селі [870, с. 238–241].

У концепцію закладаємо думку щодо спрямування педагогічної

діяльності вчителя сільської і міської шкіл на: відкрите соціально-природне
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середовище; побудову такої діяльності з урахуванням потреб людини, історико-

соціальних традицій, соціально-економічних, соціокультурних можливостей

регіону, ментальних, етнорегіональних, поведінкових, національних,

історичних особливостей [203; 528; 529 та ін.]; соціальні виклики учіння й

виховання для їхнього сприяння „переконанню залишитися в селі, на землі, де є

про що думати, і робота тут буде такою ж повною і цікавою, як і праця в

лабораторії, як діяльність лікаря, педагога, конструктора” [752, c. 581];

застосування інтерактивного, структурно-функціонального, діяльнісного,

менталітетно-трансцендентального підходів щодо взаємодії школи з її

зовнішнім середовищем [869], методу аналізу соціокультурної ситуації [820];

урахування менталеутворювальної функції освіти [221] та селоутворювальної

функції школи (А. Цирульніков).

Концептуальною ідеєю розвитку СК є вплив інноваційного освітнього

середовища як комплексу взаємопов’язаних умов, корті забезпечують освіту

людини, формування особистості педагога з інноваційно-творчим мисленням,

його професійну компетентність (Н. Разіна), сприяють реалізації соціально-

педагогічної ініціативи й пошуку (Л. Ващенко), упровадженню інновацій,

продуктивної діяльності (О. Шапран) та ін. Ураховуючи сутнісні ознаки

інноваційного середовища [141], спрямуємо діяльність на розвиток соціально-

педагогічної ініціативи, яка є його основною джерельною базою, для

стимулювання інноваційних зміни в соціальному середовищі, соціальному

досвіді й соціальної компетентності вчителів початкової школи, розробивши

для цього структурно-функціональну модель і створивши в післядипломній

освіті групи організаційно-педагогічних умов (підрозділи 3.3 та 4.2).

3.3. Структурно-функціональна модель комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі

післядипломної педагогічної освіти

Виходячи з того, що розвиток соціальної компетентності особистості

є складним, багаторівневим процесом, на який впливають у часі різні
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соціокультурні детермінанти (підрозділ 3.1), а також особливості самого

суб’єкта, для відтворення такого процесу у післядипломній освіті вважаємо

необхідним застосувати моделювання. Зазначимо, що серед розмаїття

тлумачень цього поняття, його сутність можна сприймати як метод:

дослідження об’єктів пізнання на їх моделях [732, с. 142], опосередкованого

пізнання, в основу якого покладено заміщення дійсних об’єктів їх умовними

аналогами з побудовою моделей реально наявних предметів і явищ,

конструювання або поліпшення їхніх характеристик раціоналізації способів

їхньої побудови [732, с. 142] із збереженням основних особливостей об’єкта

дослідження, пізнання і перетворення світу [230, с. 290], а також як „уявну або

матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт

дослідження, дає нову інформацію про цей об’єкт” (В. Шилофост, В. Штоффа)

[843, с. 41; 852 с. 22]. Звідси, метою моделювання виступає дослідження

(спостереження, експеримент, проведення розрахунків, логічний аналіз із

застосуванням моделей результатів дослідження) явищ, які відбуваються

у справжніх об’єктах для приведення безсистемних знань у систему. При цьому

модель, яка є засобом виокремлення й узагальнення сторін досліджуваного

об’єкта, може характеризуватися аналізувальними та синтезуючими функціями,

завдяки яким об’єкт можна досліджувати поетапно, вивчати окремо кожний з

його елементів з подальшим об’єднанням в єдине ціле на основі

закономірностей логічного мислення отриманих даних. Саме так будемо

робити, розглядаючи моделювання як складову технології комплексного

пролонгованого розвитку соціальної компетентності, більш глибоке

проникнення в сутність об’єкта, відображення акмеологічних процесів

у курсовий і міжкурсовий періоди за допомогою ідеальних моделей для

відтворення структур, якостей, властивостей, взаємовідносин, окреслених

завданнями дослідження.

Уточнимо значення поняття „модель” (від лат. modelium – міра, зразок,

образ, спосіб), сутність якого тлумачиться, зокрема, як: 1) уявний чи умовний

образ, аналог кількості об’єкта, процесу чи явища, що відтворює у символічній
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формі їхні основні типові риси; 2) формалізована теорія, на основі якої може

бути зроблений ряд припущень; 3) символічне зображення структури, типу

поведінки й зразків взаємодії у соціальних процесах; 4) стандарт для виміру

відхилень у реальних процесах від передбачуваних; у психології – зразок для

наслідування [732, с. 143], система, дослідження якої служить засобом

одержання інформації про іншу систему [230, с. 290]. У нашій праці будемо

виходити з визначення цього поняття Г. Селевком як систематизованої форми

експерименту, певного образу, варіанту, опису освітньої технології [691, с. 12].

Розпочинаючи моделювання, вважаємо за необхідне впевнитися у

правильності нашого вибору щодо концептуальних положень, які стали

провідними ідеями дисертаційної роботи визначених під час теоретичного

аналізу наукової літератури. Зазначимо, що дослідження сутності процесу

розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у СППО

передбачає визначення його місця, значення, специфіки, структури,

закономірностей, зв’язків між складовими, рушійними силами й результату як

зміни рівня розвитку СК вчителів, їхньої підготовленості до формування СК

молодших школярів й розробки системи взаємопов’язаних заходів, нових

педагогічних моделей, котрі відповідатимуть сучасному рівню наукового

знання й  гарантуватимуть вищезазначений результат.

Отже, для розвитку СК вчителя початкової школи структурно-

функціональна модель має відтворювати безперервність освіти впродовж

життя, можливості для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

через поєднання навчання і трудової діяльності, набір

компетентностей (складових соціальної), котрі мають прояв у відповідній

діяльності вчителя, враховувати необхідність цілеспрямованого,

пролонгованого, комплексного навчання у формальній, неформальній,

інформальній освіті, зокрема в курсовий і міжкурсовий періоди, постійної

соціальної, науково-методичної підтримки під час участі слухачів у роботі

творчих груп, семінарів, вебінарів, чатів, відеочатів, отримання консультацій

(зокрема й в режимі оn-linе) з проблеми „Розвиток соціальної компетентності
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педагога і школяра”, передбачати опанування додатковими спеціальностями за

бажанням (учитель економіки в початкових класах, медіапедагог), соціально-

економічною компетентністю на курсах, тренінгах, майстер-класах

„Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами

предмету „Початки економіки”, ,„Духовно-економічне виховання молодших

школярів на основі авторського курсу „Початки економіки”: підготовка

вчителя”, медіакомпетентністю на проблемних курсах „Медіаосвіта”,

оволодіння технікою психологічної підтримки в умовах кризових явищ тощо за

рахунок поглиблення відповідної компоненти, розвантаження слухачів від

повторення інформації, отриманої у ході чергової курсової підготовки. Така

модель має також враховувати попередні рівні готовності вчителів, їхні

навчальні, соціальні потреби.

З огляду бачення змісту, структури, функцій соціальної компетентності

вчителів початкової школи, соціокультурних детермінант, організації процесу її

розвитку у СППО як цілеспрямованого організованого безперервного впливу

маємо вагомі підстави запропонувати структурно-функціональну модель

комплексного пролонгованого розвитку СК вчителя початкової школи у СППО,

визначити її ознаки, розкрити можливості оновлення зазначеного процесу, його

адаптованості до нових умов професійної підготовки вчителів початкової

школи. Модель ґрунтується на навчанні у діяльності, процедурних,

ситуативних знаннях, нелінійному викладі, високій варіативності соціально

забарвлених навчальних ситуацій, внутрішніх освітніх стимулах,

кооперативному, конкретному освітньому та інформаційно-технологічному

середовищі, інноваційному навчанні, що сприяє створенню і становленню умов

для соціального розвитку всіх учасників післядипломної процесу.

Метою навчання у післядипломній освіті є розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи, її складових компонентів, як

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, операційного,

особистісно-професійного, рефлексивного, що відіб’ється на практичній

соціально спрямованій освітній діяльності з формування СК молодшого
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школяра, збагаченні соціальною компонентою предметів інваріантної,

варіативної складових початкової школи і виховної роботи, здійсненні

міжпредметних зв’язків різних навчальних дисциплін з орієнтацією на

соціальне практичне значення у сьогоденні, підготовка до здійснення соціально

та професійно орієнтованих духовно-економічного виховання, медіаосвіти,

правової, громадянської, екологічної освіти, організації суспільно корисних

справ, виставок, ярмарків, соціальних проектів та ін., прояву громадянськості

в соціальних ситуаціях, участі у волонтерському русі, співпраці з батьками,

використанні медіаконтенту, „медіапродукту для досягнення соціально

визначеної мети” [570, с. 19], розвитку критичного, креативного мислення,

налагодженні зв’язку школи й учня із соціумом через „тисячі ниток”.

Безумовно, базовою основою такої підготовки є система науково-

методичного забезпечення, побудована на ідеях демократизації, гуманізації,

народної, інноваційної педагогіки, соціального й педагогічного досвіду

українського народу й народів світу. Такий процес виконує активну

перетворювальну функцію. Його завданнями виступають:

– розвиток соціальної свідомості вчителів, піднесення її на більш високий

рівень (за рахунок збагачення соціальним, економічним, духовним,

громадянським та ін. змістом);

– забезпечення зв’язку між навчанням і самонавчанням, соціальним,

економічним і духовним розвитком, морально-ціннісним, діяльнісно-творчим

самовиявом;

– розвиток саморозуміння особистісного, духовного потенціалу та

соціальної компетентності, вміння передбачити власний вплив на свідомість,

вчинки молодших школярів;

– стимулювання соціально спрямованого мислення як економічного,

правового та вільної творчої педагогічної думки, громадянської позиції;

– формування здатності та пробудження потреби у соціальному,

професійному саморозвиткові як умови підвищення конкурентоспроможності

в умовах ринку та реформування освіти;



217

– відпрацювання організаційних, дидактичних, комунікативних,

емпатійних, рефлексивних, прогностичних, перцептивних та експресивних

педагогічних здібностей для забезпечення можливості творчої соціально

орієнтованої співпраці, суб’єкт-суб’єктних відносин, опанування вчителем

новими соціальними ролями в освітньому процесі початкової школи й поза

ним, соціальною поведінкою в різних соціальних групах, навичками й

компетентностями професіонала ХХІ ст.;

– створення соціально орієнтованого, гуманного, комфортного

навчального середовища, вільного від упереджень, стереотипів;

– сприяння оволодінню навичками активного аналізу складних

соціальних, педагогічних явищ, досвіду, вчинків, мотивації, поведінки,

досягнень та ускладнень у ході моделювання соціальних ситуацій;

– оволодіння сучасними новітніми соціально-педагогічними технологіями

щодо формування соціальної компетентності молодших школярів.

Отже, акцентуємо на розвиткові здатності вчителя компетентно,

відповідально обирати соціально орієнтовані професійні дії для забезпечення

соціального розвитку молодшого школяра як громадянина, майбутнього

працівника, виробника, сім’янина, споживача матеріальних благ та ін.

Враховуючи те, що Україна перебуває у стані радикальних змін,

вважаємо доречним звернутися до актуальних положень Г. Гарднера [928], які

стосуються підготовки до професії саме у такий час (глобалізація,

інформатизація, домінування науки і технологій, конфлікти цивілізацій).

Будемо через їх призму розглядати процес перепідготовки, підвищення

кваліфікації, розвитку СК вчителів початкової школи у СППО, які

опосередковано відбиваються на формуванні СК учня. Цей процес передбачає:

1. Формування дисципліни мислення Г. Гарднер [928] для відновлення,

поглиблення, розширення знань учителя й опанування учнями змісту основних

і варіативних предметів, його забарвлення соціальними аспектами, актуальними

для сьогодення вчителя й школяра, розвитку вміння встановлювати соціальні

зв’язки із суспільством („тисячі ниток”) для відчуття дорослим і дитиною своєї
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необхідності, цінності для суспільства і себе особисто (педагогіка, загальна та

вікова психологія, право, економіка та ін.), участь у соціально спрямованих

професійних тренінгах, подальший соціальний розвиток та вдосконалення

соціально-професійних навичок, набуття додаткових компетенцій.

2. Тренування навичок аналізу, синтезу будь-якої інформації, зокрема

й соціально орієнтованої: здатності критично мислити, вибирати інформацію із

значного обсягу існуючої, вирізняти її соціальний зміст, систематизувати її

таким чином, щоб вона мала соціальний сенс для самої особистості й для інших

(вчитель, школярі, колеги, батьки). Це сприятиме: розвиткові вміння знаходити

нову інформацію, її критично осмислювати, упізнавати фейки; вирізненню

необхідних компетенцій і подальшому переведенню їх в існуючі

компетентності, а також підготовці до виконання завдань і тестів.

3. Самоспонукання до постійного оновлення знань, розвитку творчого,

соціального мислення, уміння визначати нову соціально орієнтовану

інформацію, ставити запитання і пропонувати свої рішення, готувати

оригінальні соціально орієнтовані проекти, виходити за рамки діючої

навчальної програми, частково замінюючи матеріал іншим, соціально

зорієнтованим (у межах дозволеного відповідними документами), а також

розвитку важливих соціальних навичок, які обов’язково включати у наявний

арсенал знань та соціально-професійних навичок, соціальної компетентності.

4. Формування ціннісного ставлення до дитини, вмінь ефективно

взаємодіяти, співпрацювати з колегами, керівниками, враховувати їхні думки та

досвід, отримувати соціальну користь для суспільства і для себе; виявляти

повагу, здатність конструктивно, з симпатією реагувати на розрізнення між

окремими людьми та групами людей; виявляти толерантність до поглядів,

відмінних від власних, розуміти інших і працювати також разом з тими, хто

відрізняється від більшості, з урахуванням їхнього досвіду, думок; сприяти

становленню школи як суспільства для соціальної справедливості.

5. Засвоєння етики соціально орієнтованої професійно-педагогічної

діяльності, формування здатності розширювати, соціально збагачувати знання,
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підтримувати базові цінності; визнавати, ефективно виконувати обов’язки

громадянина у спільноті, нації, світі, соціальні ролі у професії, родині,

суспільстві, соціальних групах, захищати свої права, права інших.

Отже, вище означені взаємозв’язані аспекти розвитку соціальної

компетентності мають комплексний вплив на ефективність соціально

орієнтованої діяльності вчителя початкової школи з формування СК учня. Тому

вони стали складовими струкутруно-функціональної моделі комплексного

пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

у СППО. Ця модель, відповідно до бачення СК як узагальнювального поняття

для набору компетенцій, компетентностей (с. 65 дис.), що відбиваються

у напрямах його діяльності (духовно-економічна, соціально-комунікативна,

полікультурна; соціально-психологічна, морально-правова, професійно-

трудова, конфліктна (конфліктологічна), політична, громадянська й МіГ, та

особливостей їхнього прояву у цій структурі) уможливлює у післядипломному

процесі налагодити роботу з розвитку СК пролонговано, поелементно,

покроково, різнорівнево й одночасно комплексно, починаючи з планових курсів

(щодо атестації), включити до навчального плану одну-дві теми щодо сутності,

структури, функцій СК, форм, методів, технології її розвитку, у поєднанні з

проблемними курсами, спецкурсами (щодо різних компетентностей), котрі

пропонуються в плані курсової підготовки (вчитель може обрати самостійно),

соціально орієнтованою педагогічною практикою, круглими столами,

дискусіями шляхом наповнення соціальною складовою кожної з тем

навчального плану курсів.

Подальше поглиблення і розширення роботи з розвитку окремих

компетентностей, що входять до вищезгаданої структури, продовжено

у міжкурсовий період на спеціально організованих проблемних курсах,

семінарах, тренінгах, творчих групах відповідно до розроблених різних програм

розвитку окремих компетентностей. З огляду на двобічність шкільного

освітнього процесу, увагу також спрямовано на формування СК молодшого

школяра (розуміння відповідно до Державного стандарту початкової загальної
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освіти) як здатності особистості продуктивно співпрацювати з різними

партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі

[632], а також на розвиток ціннісної, мотиваційної, вчинкової сфери молодшого

школяра, у відповідних компетентностям видах діяльності вчителя у практиці

освітнього процесу початкової школи. Зазначимо, що кожен вид діяльності має

свої особливості, характеристики, позначається на специфіці компонентів СК.

Так, мотиваційно-ціннісний компонент СК вчителя початкової школи

містить усвідомлення ним власної потреби і потреб суспільства у формуванні

СК учнів, упевненість в якості здобутих психологічних, педагогічних,

економічних, правових та ін. знань, розуміння соціальної складової цих знань, її

цінності, переконання у впливі цієї складової на духовно-моральну сферу

особистості дитини, прагнення до отримання, обміну інформацією соціального

змісту; ціннісне ставлення до дитини, емпатійність, урівноваженість

особистості, потребу у педагогічній творчості, безперервному оновленні знань,

опануванні для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці новими

компетентностями; прагнення до взаємодії у розв’язанні проблем, „примиренні

протилежностей” (А. Чехов), й самостійного прийняття відповідальних рішень,

отримання задоволення від добре виконаної роботи, досягнення соціально

значущих цілей у сумісній діяльності педагогічного колективу, учнів, батьків.

Когнітивний компонент включає вимоги у володінні знаннями

відповідно до набору компетентностей щодо формування СК учня, визначених

вище, знаннями інтерактивних, інноваційних технологій, принципів, методів

активного, кооперативного, креативного навчання, гуманізації освітнього

процесу, особистісно орієнтованого, компетентнісного, середовищного,

діяльнісного підходів, розвитку критичного мислення, обдарованості,

творчості, положень концепції „Освіта для соціальної справедливості”,

знаннями щодо методик різноманітних курсів за вибором, зокрема авторського

курсу „Початки економіки”, викладання правових знань, знань щодо

громадянського суспільства, політичного устрою, етичної поведінки тощо,

розуміння шляхів щодо їхнього збагачення соціальною складовою.
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Діяльнісний компонент передбачає вимоги до: здатності вчителя

вирішувати соціальні проблеми в системах „дитина–вчитель”, „дитина–

дитина”, „сім’я–дитина”, у дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ;

розвиненості вміння планувати, визначати соціальні цілі у навчальному

процесі, соціальну складову у змісті нових програм, підручників, а за їх

відсутності – збагачувати соціальним змістом матеріал уроку, спрямовувати

інтерес учнів на соціальний аспект предметів, організовувати соціально

спрямовану й соціально значущу діяльність, створювати сприятливу атмосферу

соціальної взаємодії дітей на уроці, з середовищем; застосовувати соціально

орієнтовані сучасні педагогічні технології, ефективні форми, методи, засоби

для їх соціалізації, міжпредметні зв’язки для засвоєння ними соціальних

цінностей, методи і засоби соціальної комунікації. Доцільно додати здатність

аналізувати власні медіаінформаційні потреби, знаходити інформацію у різних

джерелах, критично оцінювати її зміст, якість, а також діагностувати соціальні

досягнення учнів, виявляти соціальні причини їх неуспішності, демонструвати

гнучкість поведінки залежно від ситуації. Важливо розвивати здатність

переносити професійні знання й способи діяльності в нову соціально-

педагогічну ситуацію; уявляти, прогнозувати соціальні наслідки від

застосування певних методів впливу на діяльність, поведінку школярів;

прогнозувати розвиток міжособистісних ситуацій, інтерпретувати інформацію,

поведінку, виявляти готовність до соціальної взаємодії й прийняття рішень.

Вимогами до операційного компоненту є розвиненість умінь:

стимулювати активну позицію і творчість дитини в навчальній, соціальній

діяльності, соціально-економічному мисленні, розуміти соціально орієнтовані

економічні та духовні потреби; розкривати зміст економічних, правових та ін.

знань у доступній формі, пов’язувати їх життєвим, соціальним досвідом

дитини; підводити до вирішення завдань соціального змісту, самостійного

аналізу; підтримувати ініціативність, творче використання наявних ресурсів;

розвивати здатності до цілепрогностичної діяльності, конструктивного

вирішення професійних завдань, діагностування й організації професійної
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діяльність на діагностичній основі, вирішення завдання соціалізації, виховання

й розвитку особистості учня; методичної, комунікативної функції у вирішенні

проблем соціальної діяльності, педагогічної рефлексії.

Особистісно-професійний компонент відображає вимоги до власного

пропріуму особистості (цінності, частина свідомості, яка є характерною для

конкретної особистості і відповідає переконанням дорослої людини), семи

аспектів (за Г. Оллпортом), що виявляються на послідовних стадіях формування

особистості (відчуття свого тіла, відчуття постійної самоідентифікації,

самоповага, розширення своєї особистості, образ себе, раціональна особистість

і власні прагнення) [за 895], її соціальної відповідальності перед суспільством,

батьками, дітьми, особистісної активності, емоційної стійкості, толерантності,

вольового контролю, емпатійності, соціабельності (властивість особистості, що

характеризує міру її включеності в соціальне мікросередовище і ґрунтується на

поєднанні здібності і потреби до встановлення міжособистісних контактів) [349]

у формуванні СК молодшого школяра, упевненості у собі, адекватної самооцінки.

Рефлексивний компонент висуває вимоги до самоспонукання вчителів

щодо підвищення рівня їхньої СК, зокрема: соціально-педагогічної як

прагнення до максимального особистого внеску у здійсненні соціальних

перетворень, задоволеність системою і якістю соціальної діяльності на

шкільному рівні; соціально-технологічної через усвідомлення можливості

навчальних предметів, планування й побудови соціальної діяльності школярів

на засадах соціально орієнтованого, середовищного підходу з активним

і доцільним використанням ТЗН, ІКТ, активних форм, методів і засобів

соціального виховання і розвитку дитини, соціально-педагогічних технологій

з чіткою постановкою соціальних цілей, виявлення причинно-наслідкових

зв’язків у процесі вирішення соціальних проблем; соціально-професійних

здібностей у володінні методами соціально-педагогічного дослідження,

акумулювання, використання ефективного соціально-педагогічного досвіду,

здатностей до співпраці з учнями, їх батьками, колегами, до самоорганізації,

соціального мислення, перебудови соціальної діяльності.
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Розвиток ціннісної сфери молодшого школяра в процесі формування СК

на рівні мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителя виявляється в його

екзистенційній визначеності, пріоритеті соціальних, духовних цінностей,

відкритості, потребі в обміні соціальним досвідом, досвідом ціннісного

ставлення, глибокій упевненості в особистісних соціальних, духовних ідеалах,

толерантності до поглядів іншої людини. До когнітивного компонента входить

розуміння ієрархії цінностей людини, сутності розвитку морально-ціннісної

сфери, соціальної стійкості, особливостей процесу соціального вибору

молодшого школяра. Діяльнісний компонент на  рівні „дитина–вчитель” має

прояв в умінні вчителя навчити дитину дружити, спілкуватися з дітьми

й дорослими, виявляти толерантність до своїх однолітків, проявляти

партнерські стосунки в групі дітей, виявляти соціальну активність, уникати

соціальних конфліктів. Операційний компонент СК виявляється в умінні

знаходити й розкривати соціальний зміст знань, обирати форми, методи

організації соціальної діяльності, яка супроводжується усвідомленою учнями

чіткою постановкою соціальних цілей і досягнень, пробуджувати ціннісні

й емоційні переживання, потреби молодшого школяра в Істині, Добрі, Красі,

Соціальній справедливості, розвивати ціннісне ставлення до предметних знань,

праці людини, природних ресурсів і середовища, громадянського суспільства,

національних і європейських цінностей, прав людини, міжособистісних

стосунків, здійснювати духовну взаємодію у вирішенні соціальних ситуацій,

наближуватися до учня. Особистісно-професійний компонент СК має прояв

у впливі на розвиток пропріуму особистості молодшого школяра, формування

у нього відповідальності на основі соціального, духовно-морального, духовно-

економічного вибору, розвитку самооцінки; виявляється в умінні

демонструвати привабливий особистий приклад ствердження соціальних,

духовних цінностей у педагогічній діяльності. На рівні рефлексивного

компонента СК вчителя має прояв в осмисленні й аналізі ним власних дій щодо

розвитку ціннісної сфери молодшого школяра в процесі формування СК,

а саме: самооцінка вибору цілей, їх перетворення у конкретні завдання із
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соціальним змістом стосовно ціннісної сфери, оцінка відбору цих завдань,

а також форм, методів, видів діяльності відповідно до педагогічної ситуації,

умов навчально-виховного процесу, аналіз причин неуспіхів та їхня корекція.

Розвиток мотиваційної сфери школяра вимагає від учителя в плані

мотиваційно-ціннісного компонента його СК мати впевненість у необхідності

розвивати соціальні інтереси, потреби, мотиви дитини, у можливостях

спонукальної дії на дитину, емоційного впливу; знаходити підхід до дитини,

в якої немає друзів у класі, конструювати соціально-привабливе середовище для

учнів та їх комфортної взаємодії. Когнітивна характеристика СК вчителя

передбачає розуміння різновидів потреб егоїстичного та альтруїстичного

спрямування, зв’язку розвитку потреб з емоційною сферою, уявою, „Я-образом”,

діяльністю молодшого школяра, відмінностей зовнішньої та внутрішньої

мотивації, обізнаність в основних ознаках соціально неблагополучної дитини.

З позиції діяльнісного компонента СК вчитель має вміти: діагностувати

чинники, виявляти соціально благополучну й соціально неблагополучну дитину

в класі, застосовувати методичні прийоми, сюжетно-рольові ігри, котрі

розвивають соціальну активність й соціальні потреби дитини, сприяють

виробленню спільних рішень між дітьми, а також збагачувати соціальним

змістом навчальний матеріал задля підвищення соціальної компетентності

дитини. Щодо операційного компонента СК, то важливими є вміння

пробуджувати інтерес і самостійну активність у навчанні з огляду на соціальне

значення предметів, розвивати соціальні, розумні потреби, посилювати дію

різноспрямованих потреб та інтересів дитини в соціальній, духовній,

економічній та інших сферах її життя, зіставляти й  узгоджувати їх, стимулювати

активність у ствердженні соціальних, духовних цінностей в економічній та ін.

видах діяльності, виявляти віру в позитивні мотиви дитини і вміння їх

висловити, педагогічний оптимізм. Особистісно-професійний компонент СК на

рівні розвитку вчителем мотиваційної сфери дитини має прояв у сполученні

вимогливості до дітей з одночасною непомітною допомогою, підтримкою,

лагідністю і теплотою в спілкуванні, прояві педагогічної майстерності, в умінні
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донести суспільно значущі мотиви, їх зв’язок з особистими мотивами діяльності

школяра як необхідної умови її успішності, корисності для суспільства, в умінні

створювати умови для зростання дієвості мотивів, розвитку особистої ініціативи

дитини. На рівні рефлексивного компонента СК вчителя має прояв в осмисленні

й аналізі власних дій щодо розвитку мотиваційної сфери молодшого школяра в

процесі формування соціальної компетентності та їх корекції.

Діяльність учителя з розвитку вчинкової сфери в процесі формування СК

молодших школярів виявляється в мотиваційно-ціннісному плані як активна

життєва позиція, прагнення до суспільно корисної діяльності, втілення

альтруїстичних прагнень, налаштованість на духовну взаємодію й активну

співпрацю з дитиною, допомога у вирішенні складних соціальних проблем

у системах „дитина–сім’я”, „дитина–дитина”, введення у ближній і дальній

соціуми та взаємовідносини в них, задоволення соціальних потреб дитини

в контакті з вчителем. У когнітивному плані ця діяльність забезпечується

такими характеристиками підготовки, як ґрунтовні знання особистісно

орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, середовищного підходів,

педагогіки підтримки, інтерактивних, інноваційних технологій, методики

колективних творчих справ, різновидів моральних вчинків (за І. Бехом) [54],

можливостей соціально-економічної діяльності духовного спрямування, методу

проектів, кейс-методу, ігрових методів, методів „ситуації соціального успіху”,

виховних ситуацій, успішної соціальної адаптації, надання соціальної допомоги

дитині, знання методики діагностики складання соціального портрета

особистості дитини, методичних прийомів, які впливають на емоційне

спілкування дитини із дорослим, толерантному розподілу ролей між дітьми.

Діяльнісний компонент СК щодо розвитку вчинкової сфери має прояв

у застосуванні вчителем соціально-проективних умінь із створення ситуації

соціального успіху для дитини, здатності виявити дітей, котрі беруть

відповідальність на себе, визначати рівні соціально-вікової зрілості дітей, їх

соціальної успішності та неуспішності, організовувати й проводити соціально-

спрямовані диспути / діалоги в системах „дитина–дитина”, „дитина–діти”,
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роботу підгруп однокласників, толерантно розподіляти ролі між дітьми з ураху-

ванням групових ролей, стилів навчання, своєчасно надавати соціальну

допомогу. Операційний компонент СК стосовно розвитку вчинкової сфери

виявляється в умінні запропонувати дітям захоплюючі форми соціально

орієнтованої діяльності й створювати умови для успіху кожного вихованця

у ствердженні соціальних, духовних цінностей у різних сферах

життєдіяльності; розширювати спектр духовного самовияву в навчальній,

соціальній діяльності; допомагати дітям бачити альтернативи соціального

вибору, наслідки кожного з них, здійснювати обґрунтований соціально-

моральний та духовно-економічний вибір, відстоювати, аргументувати власну

думку на основі критичного аналізу інформації; сприяти прояву найкращих

якостей дитини в процесі освітньої діяльності, реалізації соціальних проектів,

залучати батьків до творчих справ [923; 934]. Особистісно-професійний

компонент СК відображає здатність вчителя створити комфортні соціально-

психологічні умови для самореалізації особистості учня в процесі оволодіння

ним практичними складовими освітніх галузей, соціальної діяльності. На рівні

рефлексивного компонента СК має відбуватися осмислення й аналіз власних

дій щодо розвитку вчинкової сфери учня в процесі формування СК, їх корекція.

Отже, застосовуючи структурно-функціональну модель (табл. 3.1) маємо

можливість розвивати соціальну компетентність у вчителів на різних рівнях,

етапах системі післядипломної педагогічної освіти (мотиваційно-ціннісний,

організаційно-технологічний, особистісно-професійний, рефлексивно-творчий),

що відбивають їхній розвиток компонентів.

Цю модель суттєво відрізняє орієнтування на самостійне здобуття, пошук знань

у процесі загальних форм навчання (лекції-дискусії, лекції-презентації,

проблемні, інтерактивні лекції, „відеопанорама”, „калейдоскоп ідей”, тренінги,

ділові ігри, консультації, конференції, відеоконференції, чати, відеочати,

презентація творчих робіт) і специфічних (робота в дискусійних, творчих,

предметних мікрогрупах з соціально спрямованою тематикою, психорозминки,

психотренінги, медіафоруми, медіаконференції тощо).



Таблиця 3.1
Структурно-функціональна модель комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Етапи Мотиваційно-ціннісний Організаційно-
технологічний Особистісно-професійний Рефлексивно-творчий

1 2 3 4 5

М
ет
а

Актуалізація соціально-
професійних проблем,
пробудження у вчителів
потреби у розвитку власної
соціальної компетентності та
СК молодших школярів,
ознайомлення з концепцією її
розвитку, соціокультурними
детермінантами

Оволодіння теорією
і методикою формування СК
молодших школярів

Розвиток власної СК, розкриття
потенціалу особистості
вчителя, соціальна орієнтація
системи мотивів і цінностей

Формування вміння
аналізувати стан розвиненості
власної соціальної
компетентності, сформованості
СК молодших школярів, їхніх
соціальних (асоціальних)
вчинків, соціальної
(просоціальної) поведінки

За
вд
ан
ня

Діагностика рівня розвиненості
соціальної компетентності,
мотиваційно-ціннісної сфери
вчителів; розвитку
особистісних мотивів
оволодіння технологією
формування СК молодших
школярів

Детальне ознайомлення
з концепціями, теоретичними
питаннями щодо сутності,
структури, функцій СК,
методами, формами, засобами,
умовами її розвитку

Розкриття внутрішньої
самовизначеності вчителів
(особистісна, соціально-
професійна ідентичність).
Самопізнання (мета в житті
і професії, ресурси
і можливості для її втілення,
моя місія на землі, позиція
добра, любові, свободи
і відповідальності, стійкість
у стандартних і нестандартних
ситуаціях, особистісна
включеність у професію (Я-
професійні цінності).
Налаштування на
самоспонукання подальшого
соціально-професійного
розвитку

Стимулювання творчого
ставлення до розвитку СК,
духовного самовиявлення
в професійній діяльності,
самоаналізу педагогічного
досвіду розвитку СК
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Продовження табл. 3.1
1 2 3 4 5

Ф
ор
ми

Тестування в курсовий та
міжкурсовий період,
мотиваційні бесіди.
Презентація науково-
методичних та навчально-
методичних матеріалів для
вчителя, учнів, перегляд
відеозаписів, робота
з медіаконтентом, висвітлення
можливостей змісту предметів
щодо їх збагачення соціальною
компонентою як засобу
підвищення інтересу до
навчання

Постійно діючі семінари,
творчі групи, спецкурси
з проблеми „Розвиток
соціальної компетентності
педагога і школяра”,
двотижневі проблемні курси,
триденний, тижневий тренінги
„Початки економіки”,
„Медіаосвіта”, зміст яких
зорієнтовано на розвиток
соціально-економічної
компетентності та ін.
компетентностей, МіГ, робота
над індивідуальними
дослідницькими проектами

Загальні форми (лекції-дискусії,
лекції-презентації, проблемні,
інтерактивні лекції, „відео-
панорама”, „калейдоскоп ідей”,
тренінги, ділові ігри,
консультації, конференції,
відеоконференції, чати, відеочати,
захист творчих робіт) і специ-
фічні (робота в дискусійних,
творчих, предметних мікрогрупах
з соціально спрямованою
тематикою, психорозминки,
психотренінги, медіаконференції,
медіафоруми, елементи науково-
дослідної діяльності та інші

Творчі групи, майстер-класи,
консультпункти в умовах
освітнього закладу для
філігранного відпрацювання
умінь, навичок, які сприяють
формуванню СК молодшого
школяра; конференції з обміну
досвідом, підготовка і захист
дослідницьких творчих робіт,
тестування, анкетування

М
ет
од
и

Діагностичні методи,
постановка соціальних
проблем, застосування
елементів науково-дослідної
діяльності у процесі підготовки
через призму творчості.
Дискусії з теми соціального
змісту, самоаналіз соціальної
компетентності

Активні методи розвитку
критичного, соціального
мислення вчителів, моделювання
„ситуацій успіху”, піднесення
особистісного статусу вчителів,
спонукання до активного прояву
соціального мислення, мораль-
них почуттів, моделювання
процесу формування СК
молодшого школяра, соціально
розвиненої особистості
молодшого школяра;
інноваційні, он-лайн,
медіатехнології

Метод „портфоліо”, метод
соціально-виховних ситуацій,
арт-педагогічні технології, арт-
терапія, казкотерапія,
навчально-педагогічні ігри,
методи творчого розвитку,
тренінги особистісного
зростання, методи асоціацій та
тенденцій, погляд збоку, зміна
системи цінностей, ситуативні
завдання, аутотренінг,
релаксація

Інтерактивні, проектні методи
залучення вчителів до
творчості, удосконалення
навичок духовної взаємодії
з дитиною в процесі вирішення
соціальних ситуацій. Аналіз
і самоаналіз уроків предметів
інваріантної та варіативної
складової в початковій школі,
виховних заходів
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 Продовження табл. 3.1

1 2 3 4 5

Ре
зу
ль
та
ти

Розвиненість СК на рівні
мотиваційно-ціннісного
компонента: пробудження
зацікавленості вчителів
у розвитку власної СК,
розуміння значення розвиненої
СК та прагнення до оволодіння
технологією формування СК
молодших школярів

Розвиненість СК на рівні
когнітивного, діяльнісного,
операційного й особистісного
компонентів СК:
глибоке засвоєння теорій СК,
змісту й особливостей
навчально-методичного
забезпечення, технології
формування СК. Опанування
новими соціальними ролями
партнера, дослідника,
гуманіста, медіапедагога,
вчителя економіки, волонтера
та ін., побудування
індивідуальної програми
соціально-професійного
саморозвитку, включення
в практичну діяльність щодо
реалізації поставлених завдань

Розвиненість СК на рівні
особистісного компонента:
індивідуальний стиль
соціально-педагогічної
діяльності, максимальне
використання власних
внутрішніх ресурсів і мож-
ливостей середовища для
подальшого розвитку
механізмів адаптації
саморозвитку, саморегуляції,
самореалізації

Розвиненість СК на рівні
рефлективного компонента:
вміння відстежувати,
корегувати результати процесу
розвитку власної СК,
формування СК молодшого
школяра, потреба
в самозбагаченні соціального
досвіду, вміння його
застосувати, збереження
соціального здоров’я, постійне
самоспонукання соціального
саморозвитку. Публікації
творчих розробок
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Конкурентоспроможність моделі можлива за умови швидкого реагування

на потреби суспільства, побажання вчителів, мобільності, здатності гнучко

змінюватись відповідно до запитів ринку праці, неперервного розвитку

технологій і соціокультурної ситуації. Як видно з таблиці. 3.1, на мотиваційно-

ціннісному етапі продіагностовано рівень розвитку СК вчителів

(покомпонентно) й розвиток особистісних мотивів щодо оволодіння

технологією формування соціальної компетентності молодших школярів.

На організаційно-технологічному етапі відбувалось ознайомлення із

сутністю компетентнісного, особистісно орієнтованого, середовищного,

діяльнісного та інших підходів, поглядів на сутність поняття „соціальна

компетентність”, її структуру, функції за рахунок уведення інноваційних форм,

методів навчання вчителів у курсовий період; стимулювання педагогічної

діяльності з розвитку СК в процесі міжкурсової підготовки, самоосвіти.

Особистісно-професійний етап мав на меті розкриття внутрішньої

самовизначеності вчителів, самопізнання, налаштування на самоспонуканнядля

соціально-професійного розвитку через застосування методів соціально-

виховних ситуацій, „портфоліо”, казкотерапії, арт-терапії, арт-педагогічних

технологій, методів творчого розвитку, асоціацій, тенденцій, поглядів збоку,

зміни системи цінностей, релаксації, ситуативних завдань, аутотренінгів,

навчально-педагогічних ігор, тренінгів особистісного зростання тощо.

Рефлексивно-творчий етап передбачав відстеження, рефлексію,

корегування, презентацію вчителями результатів діяльності з розвитку власної

СК та формування соціальної компетентності молодших школярів.

У діяльності було повністю виключено пасивну репродуктивну позицію

слухача, а сконцентровано увагу на інтерактивних, інноваційних методах, котрі

вимагають активної творчої діяльності вчителя навіть на лекціях, для яких

застосовуватися різні форми роботи. Активізації мислення слухачів сприяло

застосування активних методів навчання (неімітаційних та імітаційних). Серед

перших – проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням комп’ютерних,

медіа-, он-лайн технологій, семінари, тематичні дискусії, підготовка творчої
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роботи, групові, індивідуальні консультації, науково-дослідна робота; до

інших – аналіз конкретних соціальних ситуацій, ділові ігри соціального

спрямування, спеціальні тренінги з відновлення соціального, психологічного

духовного здоров’я педагогів у часи воєнних конфліктів.

У процесі апробації моделі система тестування розвиненості СК вчителів

була інструментом корегування процесу розвитку, її індивідуалізації,

диференціації у курсовий і міжкурсовий періоди. Слухачі обов’язково обирали

напрям науково-методичної проблеми щодо формування СК молодших

школярів, форми й методи її опрацювання, що посприяло їх творчому

спрямуванню відпрацювання обраної проблеми. Вони розроблювали

(фрагменти уроку, урок, виховний захід, цикл уроків за темою, виховні заходи

за бажанням) та здійснювали їх апробацію, що стало підсумковим результатом

підготовки. Вчителі обмінювалися власними здобутками, адже висвітлювали

різні аспекти проблеми формування СК молодшого школяра й, таким чином,

у процесі взаємного навчання могли показати можливість її комплексного

формування. Найкращі розробки було узагальнено й опубліковано для

поширення досвіду роботи у практиці початкової школи [798].

Третій аспект оновлення моделі торкався організаційних форм процесу

розвитку СК вчителя початкової школи у СППО. Обов’язковою для

традиційної моделі післядипломного процесу є тільки курсова підготовка,

натомість семінари, творчі групи різної тематики, пропоновані інститутами

у міжкурсовий період, учителі відвідують неохоче з різних причин. Це і нестача

власних коштів (найчастіше відрядження й заміни не оплачуються з фінансових

проблем місцевих бюджетів), небажання взагалі займатися будь-якою

діяльністю крім викладацької, відсутність реального мотивування на постійне

самоспонукання, вдосконалення педагогічної майстерності, активної роботи

у міжкурсовий період з причини формального підходу до атестації

педагогічних кадрів, про які йшлося вище. Адже розширення, набуття

додаткових компетентностей, зокрема складових СК, вимагає виявлення

постійних зусиль, цілеспрямованості, комплексності та пролонгвоаності.



232

Оновлена а структурно-функціональна модель комплексного,

пролонгованого процесу розвитку СК вчителів у СППО передбачала науково-

методичний, психологічний покроковий супровід учителів упродовж п’яти

років. Зазначимо, що із учителів, які виявили зацікавленість співпрацювати над

проблемою розвитку власної соціальної компетентності, а також – учнів було

організовано три творчі (експериментальні) групи. Крім ознайомлення на

інтерактивних лекціях, відпрацювання на практичних заняттях проблемних тем

„Соціальна компетентність вчителя початкової школи як умова упровадження

інноваційних технологій у навчально-виховному процесі ЗНЗ” (2 год

лекційних, 2 год практичних), „Соціальна компетентність педагога як умова

впровадження інноваційної технології духовно-економічного виховання

молодших школярів” (2 год лекційних, 2 год практичних), навчання на

проблемних курсах „Розвиток соціальної компетентності вчителя й учня”

(80 год) [184], опанування спецкурсом „Розвиток соціальної компетентності

вчителя початкової школи” (16, 24 год), у перші три роки запропоновано

триденний тренінг (18 год) „Духовно-економічне виховання молодших

школярів”, відкритий для всіх бажаючих, двотижневі проблемні курси,

триденний або тижневий тренінги „Початки економіки” [189] (мета – розвиток

духовно-економічної компетентності як складової соціальної), участь

у постійно діючих семінарах „Розвиток соціальної компетентності педагога

і школяра”, „Медіаосвіта”, зміст яких зорієнтовано на розвиток МіГ, соціально-

економічної, громадянської, правової, політичної та інших компетентностей. Це

позитивно вплинуло на роботу вчителів над дослідницькими проектами.

У межах науково-дослідної теми КЗ „ЗОІППО” ЗОР „Розвиток

компетентностей суб’єктів освітнього процесу в системі неперервної освіти”

(ДР № 0113U007511) та науково-дослідної теми кафедри інноваційних освітніх

технологій „Розвиток професійної компетентності педагога як суб’єкта

інноваційної освітньої діяльності”, на базі яких розроблялася тема, до

дослідження соціальної компетентності (а також комунікативної), залучено усіх

викладачів кафедри у контексті тієї складової СК, яка ними досліджувалася.
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Зокрема, це – громадянська й політична (к.іст.н., доц. С. Гузенков),

медіакомпетентність та МіГ (к.тех.н, доц. С. Іванов), правова (к.пед.н., доц.

О. Тищенко), самоосвітня, інформаційно-аналітична як складова професійної

(к.іст.н., доц. О. Кутик), загальнокультурна й мистецька (к.пед.н., доц.

Л. Кондратова), конфліктна (конфліктологічну), духовна, его-компетентність

(к.пед.н., доц. О. Хаустова), інноваційна (ст. викл. Л. Павленко), психологічна,

соціально-психологічна (к.псих.н., доц. ЗНТУ О. Черепєхіна), Стосувалося це

також працівників обласного науково-методичного центру початкової освіти та

інших підрозділів інституту щодо роботи над ключовими, предметними

компетентностями школяра.

Методи навчання обрано з урахуванням психологічних здобутків щодо

підтримки особистості в процесі навчання, закономірностей і стилів навчання

в групі, сприйняття людиною інформації, зокрема „аудіалами”, „візуалами”,

„кінестетами” та іншими (за Д. Хоні та А. Мамфордом [за 915]), п’яти видів

соціально-культурної інформації (за В. Луговим), які породжені п’ятьма

суб’єктно-об’єктними діяльнісними структурами і детермінують структури, що

фіксуються в психіці: знання (об’єктно-об’єктні), цінності (об’єктно-суб’єктні),

проекти (суб’єктно-квазіоб’єктні), консенсуси, або діалогізми (суб’єктно-

суб’єктні), художні образи (суб’єктно-квазісуб’єктні); видової структуризації

(на засадах спеціалізації та кооперації) людської психіки як інформаційного

механізму управління діяльністю: мислення (абстрактне), що опрацьовує

знання, переживання (емоційно-почуттєве), яке формує цінності, уява (творча),

що продукує проекти; товариськість (діалогічна), що забезпечує консенсуси,

діалогізми, художня уява (ідеально-ілюзорна), що творить художні образи

[473, с. 11]. Узято до уваги й типи інтелекту (абстрактний, конкретний,

соціальний, емоційний), індивідуальні особливості, групову динаміку (групові

ролі, складові, стадії розвитку, форми прояву) [618], такі структурні

компоненти особистості (за С. Рубінштейном), як її спрямованість (виявляється

в її потребах, інтересах, ідеалах, світогляді, переконаннях, домінуючих мотивах

поведінки), соціальний досвід (об’єднує знання, навички, вміння, які набуває
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людина в процесі життєдіяльності) та індивідуально-типологічні особливості

(виявляються в темпераменті, характері та здібностях людини). Важливими

стали й рольова концепція (Дж. Мід, Р. Лінтон Т. Парсонс та ін. [за 761; 918]),

трирівнева ієрархічна система соціальної ролі (перший рівень – периферійні

атрибути, наявність або відсутність яких не впливає на сприйняття ролі

оточенням, її ефективність; другий – атрибути ролі, що впливають на її

сприйняття, ефективність; третій – атрибути ролі – вирішальні для формування

ідентичності особистості), а також п’ять основних характеристик ролі людини,

як емоційність (емоційна стриманість в ситуаціях, які зазвичай

супроводжуються бурхливим проявом почуттів), спосіб отримання

(передбачуваний статус, наприклад, дорослий громадянин, вік; статус, який

треба завойовувати певними зусиллями, як-от майстерний учитель), масштаб

(жорстка обмеженість визначеним аспектом взаємодії), формалізація (взаємодія

за встановленими правилами), мотивація (її залежність від ролі), розкриття

змісту означених ролей відповідно до соціально-професійної діяльності.

У запропонованій моделі кожне практичне заняття містило такі стадії (за

К. Левіним), як: досвід, спостереження та роздуми, формування абстрактних

концепцій та узагальнень, перевірка результатів функціонування цих концепцій

у нових умовах і ситуаціях [за 915]. Навчання будувалось за принципом спіралі:

нові знання поєднувалися з уже відомими, застосувалися у професійній

діяльності і поза нею, для обміну ролями (вчитель виконує ролі викладача,

вчителя й учня), опанування новими ролями. При цьому емоційне забарвлення

навчального процесу арт-технологіями, іграми, жартами, дискусіями,

переглядом відеороликів навчального, соціального змісту, реклами, реклами

з гумором, соціальної реклами, авторських презентацій, збагачення незвичним

підходом до застосування казок, а також заохочення слухачів через відзначення

їхніх успіхів стало запорукою активізації творчого, критичного мислення,

розкриття творчого потреніату й посприяло застосуванню знань на практиці.

Для розвитку мотиваційно-ціннісного й когнітивного компонентів СК

вчителя використовувались прийоми глибокого засвоєння знань, орієнтації на
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соціальні, духовні цінності, пробудження мотивації через окреслення

можливості набуття вчителем нових компетентностей, кар’єрного зростання,

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості

широкому колу вчителів ознайомитися з педагогічним досвідом, створення

умов (інформативний і розвивальний характер занять, творча атмосфера

взаємного духовного збагачення) для вивільнення креативності, особистісних,

професійних потенціалів, результативності професійної діяльності.

Мотивувальним чинником стала орієнтація комплексної моделі на досвід

учителя, його особисті цілі, можливості самоспонукання, самореалізації,

професійні проблеми, типові та індивідуальні психологічні бар’єри навчання

(побоювання, стереотипи, упередження), потреби в негайному застосуванні

результатів набутих знань. Мотивуванню сприяли й перегляд відеороликів,

медіаконтенту з проблеми, пояснення пізнаного іншим, спостереження за

соціально-професійною ситуацією, спілкування з експертами, релаксація під

час прослуховування класичної музики, аудіокниг, перегляд спеціально

створених презентацій, а також реальна індивідуалізація навчального процесу

з огляду на конкретні цілі особистості слухача. На цьому етапі визначення

параметрів, цілей навчання, пошуку інформації провідну роль набував слухач, а

викладач лише надавав непомітну для нього допомогу й здійснював підтримку.

З метою розвитку діяльнісного, операційного й особистісно-професійного

компонентів СК у моделі передбачено відпрацьовування вміння соціально

забарвлювати знання предметів інваріантної, варіативної частини навчального

плану початкової школи, застосовувати соціально орієнтовані знання, постійно

тренувати ці навички, відшліфовуючи їх у змаганні. Спостереження за іншими

у створених ситуаціях соціального змісту, навчання інших, власне навчання

надало можливість відчути себе у різних ролях (учитель, учень, учасник ринку,

задіяний у правових, політичних, громадських та інших відносинах) сприяло

взаємному духовному збагаченню у групі, обміну професійним, соціальним

і життєвим досвідом. Такі способи посилення впевненості у собі (Дж. Порше,

Дж. Нідерер), як відповідність завдань рівню підготовки, підтримка словом,
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нагородження за досягнення, налаштування за допомогою поезій, цитат,

прикладів, забезпечення необхідними ресурсами для досягнення мети,

організація взаємопідтримки в групі [736], а також тренінги з психологічної

підтримки в умовах соціальних негараздів прислужилися для моделювання.

Покладаючи в основу післядипломного процесу досвід учителя як

джерела навчання, викладач у природних і спеціально створених ситуаціях

сприяв виявленню, використанню соціального, життєвого, педагогічного

досвіду (позитивного / негативного), зв’язку його з навчальним процесом. Це

відтворено у спрямуванні моделі на розвиток умінь учителя орієнтуватися на

соціальний досвід учнів, включати його до змісту різних предметів, конкретних

навчальних завдань з відомим багажем соціального досвіду, заохочувати до

обміну учнями соціальним досвідом стосовно змісту навчальних завдань, подій

в соціумі, використовувати його для забезпечення мотивації навчання з огляду

на соціальні потреби учня, вибору значущого у певній ситуації напряму

виховної роботи, ставитися до будь-якого досвіду як способу духовного,

соціального збагачення, знаходити час у  навчальному процесі для допомоги

школярам у засвоєнні й застосуванні набутих навичок.

Виходячи з того, що одним із тлумачень змісту поняття „соціальна

компетентність” є здатність учителя взаємодіяти з іншими, продуктивно

співпрацювати з різними партнерами у групі та команді та ін., що відповідно

залежить від позитивної навчальної атмосфери, елементами моделі процесу

розвитку СК вчителя були вміння, які могли б забезпечувати успіх цієї

діяльності, а саме: заохочувати командну роботу і співпрацю; виявляти етичну

поведінку й чесність у взаємовідносинах; давати чіткі вказівки; мати й виявляти

почуття гумору; уникати захисної поведінки; ставитися до учнів з гідністю

і повагою, визнаючи певні здібності кожного з них; ефективно використовувати

час, забезпечуючи додаткову цінність часу, проведеного на занятті,

використовувати особистісно орієнтований, індивідуальний і середовищний

підходи, налагоджувати зворотний зв’язок. Саме тому, з метою ефективного

застосування вчителем індивідуального підходу в процесі формування СК
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молодших школярів, модель передбачала спеціальні заходи з розвитку вмінь

планувати навчальні цілі з огляду на зони найближчого розвитку, індивідуальні

особливості, власний темп розвитку кожного учня, визначати їхні індивідуальні

особливості, використовувати останні для виконання навчальних завдань,

вибору форм навчання (роботи в малих групах, роботи в парах тощо),

прийняття рішень стосовно навчальних завдань на основі рекомендацій

державних навчальних програм, а також власних спостережень за дітьми та їх

оцінкою, використання спостереження для відстеження індивідуальних

зрушень у розвитку кожного учня, планування очікуваних результатів,

організації навчального середовища, залучення ресурсів соціального

середовища, спрямованого на формування СК молодшого школяра.

Модель також спрямовано на розвиток здатності створювати навчальне

середовище, вільне від упереджень і стереотипів, орієнтоване на цінності та

принципи демократії, устрій громадянського суспільства, правової держави,

залучати ресурси соціального середовища або впливати на його „оздоровлення”

на основі розуміння соціокультурної ситуації, використовувати медіаресурси,

застосовувати елементи науково-дослідної діяльності як прояву креативності й

творчості. Вчитель навчався: моделювати педагогічний процес, орієнтований на

освіту для соціальної справедливості, проектувати почуття розуміння

і пробачення у випадку інциденту, заохочувати повагу, визнання розмаїтості

у класі, способи прийняття рішень; забезпечувати право свідомого вибору учнів

у щоденному житті класу, соціальному оточенні, що створило умови для

розвитку відповідальності за здійснений вибір; враховувати внесок кожного

учня у спільні справи, зокрема й соціального змісту, стимулювати

кооперативне навчання, у процесі якого на засадах співпраці та самоуправління

учні вчаться. Відповідно модель передбачала розвиток умінь: заохочування до

спільного визначення соціальної цілі навчання, змісту групової роботи,

складання плану; моделювання, стимулювання активної участі кожного в

роботі групи, самоуправління і спілкування учнів, їхньої взаємооцінки,

конструктивного зворотного зв’язку. Усі ці вміння є компонентами моделі,
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відображені у визначеній структурі, цілях, завданнях занять у розгалуженій їх

системі з переважанням практичних, тренінгових форм роботи.

З огляду на розуміння соціальної компетентності як адекватності

й ефективності вирішення різноманітних проблемних ситуацій, з якими людина

стикається в соціумі, процес розвитку СК вчителів у СППО набув проблемного

характеру, відбувався за міждисциплінарними модулями у спільній діяльності

викладачів, слухачів за активної участі останніх. Уведення пролонгованих

форм підтримки (консультування, інформування протягом курсової підготовки

і в міжкурсовий період, а також оновлення навчальних матеріалів лекцій,

постійно діючих семінарів, творчих груп, розміщення їх на інтернет-ресурсах

інституту, зокрема ЗапоВікі, блозі кафедри, лабораторії, викладачів) на початку

навчання, в його процесі, після засвоєння матеріалу, а також самоуправління

навчанням як можливість вибору вчителями форм навчання, рівня складності

завдань є характеристикою оновленої моделі розвитку СК вчителя початкової

школи. Так само відповідно до принципу діяльності зміст навчального процесу

підпорядковувався особливостям розвитку СК, її основним видам, враховував

результати рефлексії педагогами підсумків кожного з етапів підготовки.

У моделі передбачено сприятливі умови для навчання:

– спеціальне налаштування всіх учасників післядипломного процесу за

рахунок тренінгових технологій, педагогічної релаксації, управління увагою

слухачів, використання сучасної наочності, інтернет-ресурсів, медіаконтенту,

методу асоціацій, взаємозв’язок аналізу результатів та цілей діяльності,

ставлення до помилок як до засобу можливості просування у навчанні;

– забезпечення програмно-цільової спрямованості курсової, науково-

методичної, тренінгової, творчої підготовки й самоосвіти вчителів на розвиток

соціальних, духовних цінностей, потреб, інтересів (мотиваційно-ціннісний

компонент СК), соціально-педагогічних та інших знань (відповідно до видів

діяльності з огляду на розуміння сутності соціальної компетентності), функцій,

підходів до розвитку соціальної компетентності вчителя й учня, соціального

забарвлення змісту знань (когнітивний компонент СК), необхідних умінь
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і навичок (діяльнісний, операційний компоненти СК), власного пропріуму

особистості, її соціальної активності, відповідальності, емоційної стійкості,

вольового контролю, емпатійності, соціабельності, упевненості в собі,

адекватної самооцінки (особистісний компонент СК), психічної саморегуляції,

психосексуальної грамотності, керування почуттями, самостійності, розуміння

соціальних ролей, відповідальності, вміння відчувати нюанси й розв’язувати

соціальні, проблемні ситуації (рефлексивний компонент);

– створення сприятливого морально-психологічного клімату, атмосфери

духовної взаємодії, співпраці з викладачами у післядипломному процесі;

– реалізація викладачами компетентнісного, особистісно-діяльнісного,

андрагогічного, акмеологічного, гуманістичного, середовищного,

медіаосвітнього та інших підходів і принципів у процесі курсової підготовки та

міжкурсового періоду;

– проведення колективної професійної рефлексії індивідуального

соціального досвіду соціально орієнтованої практично-виховної діяльності;

– здійснення поетапної оперативної діагностики й корекції рівня розвитку

СК вчителів (опора на праці Г. Драйден, Дж. Вос [652]).

Відпрацювання рефлексивного компонента СК, вміння здійснювати

самоконтроль результатів оцінювання відбувалося в поєднанні оцінки,

самооцінки, оцінки експерта. Рефлексія допомагала вчителю осмислити своє

навчальне пізнання, об’єктивно-закономірний характер його методів.

Своєрідністю моделі була її спрямованість на зміст, способи, особливості

діяльності вчителя, що враховано під час характеристики моделі. Визначальним

у її реалізації стала обґрунтованість науково-методичного забезпечення

розвитку СК вчителя, його діяльності з формування СК молодших школярів,

що висвітлено в наступному розділі.
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Висновки до третього розділу

Дослідження теоретичних засад розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи у СППО дало змогу зробити такі висновки.

1. Ціннісні орієнтири соціальної компетентності особистості весь час

змінюються під впливом різноманітних соціокультурних детермінант

в історичному перебігу, а соціокультурність зумовлюється соціальними

і культурними причинами, виступає детермінантою соціального розвитку.

Тлумачення поняття „детермінанта” та окреслення кола соціокультурних

детермінант залежить від досліджуваного феномена й галузі наукових розвідок,

а їх обґрунтування вимагає опертя на розуміння терміна „особистість”.

Визначений перелік соціокультурних детермінант розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи дозволяє наголосити на важливій

ролі педагогічної освіти (не зменшуючи цінності інших) у становленні

інноваційної моделі розвитку суспільства, забезпеченні його соціально

орієнтованими кваліфікованими кадрами. З іншого боку, євроінтеграція

України й відповідна модернізація вищої освіти вимагають набуття та розвитку

різноманітних компетентностей від людини упродовж життя для підвищення її

професійності, конкурентоспроможності, гнучкості, успішності в соціумі й

житті.

Натомість кадровий склад учителів початкової школи в Україні свідчить

про зростання кількості педагогів зі стажем понад 20 років та пенсіонерів (до

76%), більшість яких перебуває на стадіях професійного розвитку „збереження”

і „зниження”, що актуалізує неперервність підготовки, перепідготовки вчителя,

постійного оновлення його знань, набуття додаткових компетентностей,

подолання ним стереотипів, підвищення відповідальності за результати своєї

праці, за учня, його предметні та соціальні успіхи, а також зумовлює потребу

наукового переосмислення концептуальних засад соціально-професійного

розвитку фахівця, його соціальної компетентності в системі післядипломної

педагогічної освіти.
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2. З опертям на наукові підходи щодо професійного й соціального

розвитку особистості вчителя початкової школи, пріоритети та особливості

післядипломної педагогічної освіти, з огляду на аргументи щодо необхідності

перебудови та оновлення самої системи для підвищення її дієвості й

конкурентоспроможності через перегляд її змісту, термінів, умов, системи

переатестації тощо, авторське визначення поняття „розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти” як незворотного, складного, багатофакторного,

багаторівневого, спрямованого, закономірного системного процесу якісних

і кількісних соціально-психологічних, особистісних змін рівня соціальної

компетентності, який відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх

детермінант, рушійними силами якого є суперечності зовнішнього та

внутрішнього світу особистості між рівнем її прагнень, соціальної

активності щодо виконання певних соціальних ролей у певній соціальній групі

та реальними можливостями особистості, суспільства відносно їх реалізації;

процесу, що супроводжується закріпленням і накопиченням попередніх станів,

результатом якого є цілісне особистісне утворення, новий якісний стан, що

виступає як якісна зміна, поліпшення і перетворення її структури, розроблено

концептуальні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи у системі післядипломної педагогічної освіти.

3. Виходячи з викладених концептуальних позицій, запропоновано

структурно-функціональну модель комплексного пролонгованого розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти. Визначено лінії в розвитку соціальної компетентності

особистості як динамічного процесу (перехід можливого до дійсного, від Я-

вчорашнього – до Я-сьогоднішнього і Я-майбутнього), в основу якого покладено

абстрактні та реальні можливості, що вимагають наявності чи створення

організаційно-педагогічних умов. Це буде відображено в четвертому розділі.

Основні положення розділу викладено в публікаціях [107; 110; 111; 129;

132; 134;137; 138; 139; 140; 141; 146; 151; 163; 165; 168; 171; 180; 183; 185; 961].
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РОЗДІЛ 4

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО

ПРОЛОНГОВАНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПОМНОЇ ОСВІТИ

4.1. Експериментальна програма комплексного пролонгованого процесу

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі

післядипломної педагогічної освіти

Виходячи з результатів констатувального експерименту, проведеного

з метою виявлення реального стану розвиненості в учителів початкової школи

соціальної компетентності, можна зазначити, що:

– в умовах соціальних змін більшість учителів залишають поза увагою

соціальний саморозвиток і формування соціальної компетентності учнів;

ситуацію ускладнює віковий склад (загострення проблеми „вигорання”);

– система післядипломної педагогічної освіти, її навчальні плани та

програми не відповідають потребам учителів щодо розвитку їхньої соціальної

компетентності, не визначають нових педагогічних підходів до цього процесу;

– розроблено лише теоретичні та методологічні основи формування

соціальної компетентності вчителів, які викладають певні предмети;

– відсутнє науково-методичне забезпечення розвитку соціальної

компетентності вчителів початкової школи, яке має свої особливості.

Отже, оновлення процесу післядипломної педагогічної освіти може бути

ефективним, якщо буде керованим, комплексним, пролонгованим, науково

обґрунтованим і методично забезпеченим. Відповідно метою формувального

експерименту стали розробляння та перевірка науково-методичного

забезпечення розвитку соціальної компетнтності вчителів початкової школи

у СППО. На цьому етапі формувального експерименту поставлено завдання:

1. Розробити та експериментально перевірити ефективність структурно-

функціональної моделі комплексного пролонгованого розвитку соціальної
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компетентності вчителя початкової школи у СППО.

2. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити

ефективність організаційно-педагогічних умов, науково-методичного

забезпечення комплексного пролонгованого розвитку СК вчителя початкової

школи в системі післядипломної педагогічної освіти.

3. На основі сформульованих концептуальних засад розвитку соціальної

компетентності вчителів початкової школи у СППО розробити й упровадити в

післядипломний процес науково-технологічну систему комплексного

пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

в післядипломній освіті, яка надасть йому змогу розвивати вміння й навички

ефективної співпраці з молодшими школярами та їхніми батьками, опановувати

нові соціальні ролі, застосовувати ресурси соціокультурного середовища для

формування соціальної компетентності, ціннісної, мотиваційної та вчинкової

сфери особистості учня початкових класів.

4. Виявити та оцінити рівень розвитку соціальної компетентності вчителів

початкової школи в системі післядипломної освіти до та після навчання.

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань було підготовлено

дослідно-експериментальну програму дослідження, яка передбачала покрокове,

поетапне здійснення:

1. Розробляння теоретичних та методичних основ експериментальної

роботи: концепції, дослідної моделі комплексного пролонгованого процесу

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі

післядипломної педагогічної освіти і його науково-методичного забезпечення

в курсовий та міжкурсовий періоди, діагностичної методики дослідження.

2. Організації та експериментальної перевірки науково-методичного

забезпечення, дослідної моделі, навчально-методичного забезпечення,

технології комплексного пролонгованого процесу розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у СППО.

3. Діагностики, аналізу результатів експериментальної роботи,

узагальнення даних, формулювання висновків щодо ефективності
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запропонованих розробок.

Виходячи з результатів аналізу теоретико-методологічних основ,

концептуальних положень, соціокультурних детермінант, умов розвитку

соціальної компетентності в СППО, характеристики існуючого стану розвитку

СК учителів початкової школи, очікуваних результатів (у вигляді особливостей,

видів діяльності з формування соціальної компетентності молодших школярів,

умов, необхідних для його здійснення), а також на підставі розроблених

концептуальних засад і теоретичної моделі комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності визначено головні напрями, окреслено

особливості оновлення післядипломного педагогічного процесу щодо такого

розвитку. Ними стали:

– упровадження гнучкої (фактичної, а не декларативної) пролонгованої

соціально орієнтованої професійної освіти (у сполученні формальної,

неформальної, інформальної), комплексного застосування різноманітних форм

навчання (зокрема у форматі он-лайн тощо), які відповідають потребам,

запитам, уподобанням учителів, підвищення їхньої конкурентоспроможності

з метою забезпечення здатності до соціально орієнтованої діяльності в умовах

глобалізаційних соціальних змін, воєнної агресії, відкриття нових можливостей

міжнародної співпраці;

– реальне зближення післядипломного процесу із соціальним

середовищем на тлі співпраці суб’єктів соціокультурного простору з метою

надання якісної освіти й рівного доступу до неї, розвитку СК особистості;

– залучення до спільного вирішення проблем і створення умов для

розвитку соціальної компетентності кожної особистості;

– збагачення соціальною компонентою всіх програм, їх складових,

науково-методичного, навчально-методичного, органiзацiйного та

iнформацiйного забезпечення, безпосередньо навчального процесу;

– здійснення підвищення кваліфікації (спеціалізації, стажування) за

іншими формами післядипломної освіти, підготовка та видання посібників,

науково-навчально-методичних рекомендацій;
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– використання результатів аналізу стану розвитку СК вчителів

початкової школи та визначення перспектив і напрямів розвитку освіти,

навчальних потреб науково-педагогічних працівників СППО тощо.

Безсумнівно, цей розвиток залежить, перш за все, від її соціально

орієнтованого змісту, науково-методичного забезпечення, найважливішими

елементами якого є теоретично обґрунтована концепція та структурно-

функціональна модель. Розуміючи важливість соціальної адаптації, необхідність

якісного процесу розвитку соціальної компетентності вчителя й учня в сучасних

умовах (прогресування технологій, поява в найближчі 20 років „програмних

субститутів” (Б. Гейтс), глобалізаційні зміни, російська агресія [242] тощо), на

основі розробленого науково-методичного забезпечення визначено технологію,

за якою має відбуватися комплексне, покрокове (відповідно до структури СК)

пролонговане (упродовж п’яти років співпраці слухачів та викладачів інституту

післядипломної педагогічної освіти) філігранне відпрацювання соціальної

компетентності за напрямами діяльності вчителя.

Спираючись на власні дослідження [103; 104, с. 77], за результатами яких

основними формами підготовки педагогічних кадрів усіх спеціальностей

у СППО є підготовка за рахунок інтенсивних освітніх технологій, спецкурсів

(Н. Ясинська та інші), проблемні 2–4-тижневі курси (Н. Білик, В. Вітюк,

С. Іващенко, Л. Решетняк, Н. Устинова та ін.), міжкурсова підготовка у формі

методичної роботи на шкільному, районному (Є. Бачинська, А. Москаленко,

Н. Устинова та інші), обласному рівнях, самоосвіти педагога (Н. Білик,

В. Вітюк, Л. Решетняк та ін.), методичної й післядипломної освіти (Л. Решетняк

та ін.), масової підготовки й створення інформаційних пунктів (Т. Трачук),

підготовки в умовах традиційного навчання та навчання на основі соціально-

психологічного тренінгу (О. Лєгун), модульно-персонологічного навчання

(Н. Білик) з акцентом на єдності та наступності всіх ланок системи підготовки

кадрів, включаючи курси (Є. Бачинська та ін.), цілеспрямованої підготовки до

духовно-економічного виховання школярів (О. Варецька) тощо, стверджуємо, що

в СППО не вироблено єдиних підходів, відсутні єдині програми та зміст курсів,
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що, з одного боку, можна вважати позитивним фактом з огляду на відмінності

навчальних потреб учителів різних регіонів, автономність післядипломної освіти.

З іншого – проблема розвитку СК вчителя початкової школи взагалі не

окреслювалася. Відповідно, відсутні структурно-функціональна модель і

технологія такого розвитку, які б передбачали поетапність, покроковість,

комплексність, пролонгованість у  курсовий і міжкурсовий періоди. Отже,

основними формами розвитку СК стало поєднання формальної, неформальної,

інформальної освіти, а саме: навчання на курсах підвищення кваліфікації

вчителів та підвищення рівня їхньої соціальної компетентності в міжкурсовий

період (за бажаннями й потребами з огляду на напрями діяльності вчителя

з формування СК молодшого школяра) на проблемних курсах, постійно діючих

проблемних семінарах, заняттях творчих груп, тренінгах, у межах консультацій

на базі районних консультпунктів, максимально наближених до робочого місця

вчителя, у режимі он-лайн, чатів, у формі безперервного педагогічного

супроводу, застосування в самоосвіті та своїй педагогічній діяльності

матеріалів, розміщених у спеціально створеному інформаційному банку з теми

на інтернет-порталі ЗапоВікі, блогах творчих груп, кафедри інноваційних

освітніх технологій, науково-дослідної лабораторії „Управління освітніми

системами регіонів сільської місцевості”, блогах викладачів кафедри.

Усі ці складові післядипломного процесу сприяли досягненню

ефективного комплексного впливу на розвиток компонентів соціальної

компетентності: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного,

операційного, особистісного й рефлексивного. Серед переваг цього комплексу

заходів назвемо те, що вчителі фактично якісно розширили свої компетентності

(відповідно до видів діяльності), а також набули нових (учитель, який викладає

курси за вибором „Початки економіки”, „Медіаосвіта” „Інформатика

в початковій школі”, вчитель-психолог, який підтримує в часи воєнної агресії,

та ін.) з мінімальним відривом від навчального процесу початкової школи.

Зазначена науково-технологічна система комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в
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післядипломній педагогічній освіті мала за мету:

1. Сформувати позитивне ставлення до проблеми розвитку СК у вчителів,

які взяли участь у формувальному експерименті.

2. Сприяти підвищенню рівня компетентностей, якими володіє вчитель,

набуттю нових, збагаченню їх соціальною компонентою; розвитку складових

СК вчителя початкової ланки як мотиваційно-ціннісного, когнітивного,

діяльнісного, операційного, особистісного й рефлексивного щодо формування

СК школярів на основі розробленого науково-методичного забезпечення.

3. Сприяти опануванню вчителем нових ролей, способів успішної взаємодії

в різних соціальних групах, уміннями створювати позитивне соціально

спрямоване навчальне середовище, налагоджувати ефективну співпрацю батьків

з учителем, школою, застосовувати ресурси соціокультурного, медіа та іншого

середовища для створення умов рівного доступу до якісної освіти, соціальної

взаємодії, формування СК молодшого школяра.

Відповідно до визначеної мети було здійснено такі поетапні дії:

– ознайомлення із сутністю поняття „соціальна компетентність”,

структурою, особливостями, функціями, соціокультурними чинниками

й умовами її розвитку, напрямами діяльності вчителя (відповідно до визначеної

структури), шляхами збагачення навчально-виховного процесу початкової

школи соціальною складовою, формами, засобами методами формування

й відстеження рівня сформованості СК молодших школярів;

– упровадження в процес післядипломної педагогічної освіти методів,

форм, засобів покрокового навчання, стимулювання й самоспонукання

діяльності вчителя з формування соціальної компетентності учня початкових

класів в умовах суспільних, інформаційних змін, воєнної агресії;

– уведення таких інноваційних засобів, як медіаконтент, соціально-

психологічний тренінг для вчителів (в умовах соціальних негараздів),

„проективні соціальні знахідки”, „індивідуальні прийоми соціальної взаємодії

та співробітництва”, „колективні соціальні міні-дослідження”, „захист

соціальних ідей”, „колективне напрацювання засобів формування СК,
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соціального взаємозбагачення”, „колективне моделювання процесу формування

СК молодшого школяра в мінливих умовах кризи”, „соціально спрямована

ділова гра”, „соціальні проекти”, „волонтерство”, „соціально-педагогічні

ситуації успіху”, елементи науково-дослідної діяльності під час курсової

та міжкурсової підготовки з метою самоспонукання до саморозвитку

й пробудження в них зацікавленості щодо збагачення соціального, духовного

світу особистості дитини в процесі формування її соціальної компетентності;

– апробування дослідно-експериментального навчально-методичного

забезпечення, спрямованого на організацію вчителями початкової ланки

ефективного успішного процесу формування СК молодшого школяра;

– науково-педагогічний супровід учителів у міжкурсовий період у

неформальній, інформальній освіті, спонукання й підтримка в самоосвіті;

– вивчення результатів розвитку соціальної компетентності вчителів.

Розроблену концепцію, структурно-функціональну модель комплексного

пролонгованого розвитку СК вчителів початкової школи у  СППО покладено

в основу науково-методичного забезпечення такого розвитку (рис. 4.1).

Перш за все, зазначимо, що термін „науково-методичне забезпечення”

дослідники розглядають з позиції трьох складових: як „забезпечення”, „наукове

забезпечення”, „методичне забезпечення” [374; 656].

Забезпечення гарантує оптимальне функціонування навчального процесу

на всіх його етапах. Під науковим забезпеченням розуміють теоретичні основи

забезпечення навчального процесу засобами загальної педагогіки, дидактики,

методики, теорії управління, психології, соціології та дотримання галузевих

вимог. Це нормативно-правові акти в галузі освіти і науки, навчальні плани

та програми, науково-методична, навчально-методична, навчальна

література, наукове обґрунтування наочності, технічних засобів навчання,

інформаційно-комп’ютерного забезпечення навчального процесу. У свою

чергу, методичне забезпечення спрямоване на практичну реалізацію вимог



Рис. 4.1. Науково-методичне забезпечення комплексного пролонгованого розвитку СК вчителя початкової школи
(ПШ) у системі післядипломної педагогічної освіти (СППО)

Мета: науково-методичне забезпечення комплексного пролонгованого процесу розвитку СК вчителя початкової школи у СППО
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наукового забезпечення, що охоплює всі аспекти – від теорії розробки до

практичних методик підготовки навчальних матеріалів для конкретного

навчального закладу [374; 656].

Відповідно, основними компонентами науково-методичного забезпечення

є такі стандарти освітньої діяльності, як: сукупність мінімальних вимог до

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного

забезпечення освітнього процесу ВНЗ і наукової установи, освітньо-професійні

(освітньо-наукові) програми [297], підручники, навчальні посібники й програми

з усіх дисциплін, курсів за вибором, спецкурсів, тренінгів, видів практик,

інструктивно-методичні матеріали, контрольні завдання до практичних,

семінарських занять, індивідуальні завдання для самостійної роботи, матеріали

поточного та підсумкового контролю, методичні матеріали: для самостійного

опрацювання фахової літератури, написання курсових, творчих робіт/проектів.

Цей перелік може бути доповнений (спрощений) рішеннями кафедри,

факультету, ВНЗ або з ініціативи самого викладача [291, с. 1] з огляду на

оновлені принципи діяльності, основні права та обов’язки ВНЗ, зокрема

автономії й самоврядування відповідно до нового Закону „Про вищу освіту

України” [297].

Стосовно СППО – це ліцензовані матеріали, до складу яких входять

навально-методичні комплекси. Останні містять програмний зміст

(пояснювальна записка, мета, завдання, вимоги до слухачів, очікувані

результати, матеріально-технічне забезпечення, робочий навчальний та

навчально-тематичний плани, зміст програми із зазначенням кількості годин

і списку літератури), робочу навчальну програму до курсу лекцій, практичних

занять (із зазначенням теми, мети, питань для обговорення, літератури, завдань

для самостійної, практичної роботи, запитань для самоконтролю, тезаурус),

мультимедійне навчальне забезпечення (посібники, відеоматеріали,

презентації). У цьому науково-методичному забезпеченні всі складники (мета,

завдання, наукова концепція, діагностувальний апарат, зміст, методи, форми,

засоби, умови й кінцевий результат) спрямовано на розвиток СК вчителів
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початкової школи, удосконалення вмінь формувати соціальну компетентність

молодшого школяра на основі творчого переосмислення соціальної значущості

предметних знань, умінь і навичок, їх збагачення соціальною компонентною,

соціального спрямування навчальної й позанавчальної діяльності, фактичного

їхнього зв’язку із соціальним середовищем та щоденним життям учня.

З метою здійснення комплексного пролонгованого процесу розвитку СК

вчителів створено науково-методичне забезпечення із соціально

орієнтованованою змістовою єдністю всіх складників. Перші три з них

(складники 1–3) стосуються науково-методичного забезпечення курсового

періоду. Це розроблення навчально-методичного забезпечення комплексного

пролонгованого процесу розвитку СК на основі наукової концепції, попередня

підготовка викладачів інститутів СППО, реалізація вищезазначеної концепції

на етапі курсової підготовки. Міжкурсовий період (складники 4–6) передбачає

науково-педагогічний супровід учителів у розвитку їхньої СК, закріплення

теоретичних знань у практичній діяльності через навчання на проблемних

курсах, спецкурсах, участь у семінарах, тренінгах, творчих групах,

консультування в районному консультпункті (очно, очно-заочно й он-лайн),

самоосвіту шляхом опанування інформацією з інформаційного банку інституту

чи кафедри, самостійну роботу вичтелів. Зупинимося більш детально.

Складник 1 – „Розробляння і наукове обґрунтування навчально-

методичного забезпечення комплексного пролонгованого процесу розвитку СК

вчителя початкової школи”. Відбору нових тем для ліцензійних планів сприяло

дослідження освітніх потреб учителів у процесі проведення пропедевтичних

проблемних обласних семінарів, починаючи з 2008 р. З’ясувалося, що, крім

питань теорії і методики викладання навчальних предметів, учителів цікавлять

проблеми соціального вибору, діяльності в соціальному середовищі сільської

школи, соціалізації, соціальної адаптації молодшого школяра тощо. Більшість

педагогів, які були учасниками вищезазначених постійно діючих обласних

семінарів, становили їх основу, виявили бажання здійснювати подальший

розвиток власної соціальної компетентності з огляду на розуміння важливості
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проблеми, пробудження мотивації подальшого професійного саморозвитку.

Так, природним шляхом утворилася творча (експериментальна) група

„Розвиток соціальної компетентності педагога та школяра”, яка мала на меті

розробляння проблеми розвитку соціальної компетентності вчителів

(формування СК учнів) початкової школи (тематику дворічних занять подано в

додатку Л. 7) на основі створеного навчально-методичного забезпечення.

Узагальнені результати відображено в обґрунтованій концепції, для

реалізації якої розроблено науково-технологічну систему комплексного

пролонгованого розвитку СК, підготовлено й проліцензовано програми курсів

та науково-методичні комплекси підвищення кваліфікації вчителів початкової

школи, тематику обласних семінарів, дотичних до теми (додаток Л),

триденного тренінгу „Професійний і духовний розвиток педагога на основі

його соціального досвіду” (додаток Л. 1), а також безпосередньо щодо розвитку

СК (Додаток Л. 2). Зазначимо, що в програмах професійних курсів учителів

початкової школи передбачено такі лекційні й практичні заняття: „Соціальна

компетентність педагогів як умова впровадження інноваційних освітніх

технологій у навчальний процес ЗНЗ”, „Актуалізація соціального досвіду

педагога в процесі оволодіння інноваційними освітніми технологіями”,

„Соціальна компетентність педагога як умова впровадження інноваційної

технології духовно-економічного виховання молодших школярів”, а також

запропоновано спецкурс „Розвиток соціальної компетентності вчителя

початкової школи й учня” (16 та 24 год). На допомогу вчителю підготовлено

методичні рекомендації, посібники, в яких висвітлено способи, методи й засоби

збагачення соціальною складовою предметів початкової школи, зокрема:

„Формування соціальної компетентності молодшого школяра засобами

предметів початкової школи”, „Пріоритетність СППО у розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи” [106; 119; 140; 183] тощо.

З огляду на категорію слухачів (усі мають вищу освіту й педагогічний

стаж не менше ніж п’ять років), а також на обмежену кількість літератури для

їхньої підготовки в СППО, викладачі розробляють самостійно навчально-
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методичне забезпечення. У таких умовах недоречно нехтувати вже існуючими

джерелами, які частково висвітлюють окреслену проблему (один з напрямів

діяльності з формування СК молодших школярів). Тому нашу увагу

привернули науково-методичний посібник „Феномен сільської школи в

освітньому просторі України” [121], програми (очна та дистанційна форми) і

навчальний посібник „Духовно-економічне виховання молодших школярів на

основі авторського курсу „Початки економіки” [128; 172; 173], навчально-

методичні посібники для вчителя „Початки економіки” (1–4 класи) [125; 130;

161; 176] та навчальні – для учнів [239; 285; 153; 154; 155] (подовжено термін

дії грифів МОН України). Зміст останніх доопрацьовано з урахуванням теми

дослідження. Це також регіональний курс „Екологія рідного краю” [115; 116; 

117]. Слухачі мали оволодіти теорією та навчитися застосовувати її для

формування соціальної компетентності молодших школряів. Авторський

погляд щодо акцентуації на соціальній складовій, формах, методах і засобах її

висвітлення викладено в методичних рекомендаціях щодо формування СК

молодшого школяра засобами нашого курсу „Початки економіки”. Виявився

корисним колективний науково-методичний посібник „Управління освітою

сільської місцевості” [151], в якому висвітлено соціокультурні проблеми

сільської школи. За період роботи створено банк медіаресурсів, науково-

методичних матеріалів (презентації, зміст лекцій, практичних занять,

відеофільми) стосовно компетентнісного підходу, розвитку СК, напрямів

діяльності вчителя щодо її формування в молодших школярів. Банк  постійно

поповнювся й оновлювався. Усі зібрані матеріали лягли в основу віртуальної

он-лайн бібліотеки. Підготовлено навчально-методичні матеріали тренінгу для

викладачів СППО та проблемних семінарів для вчителя з урахуванням їхніх

пропозицій, розроблено критеріально-рівневий інструментарій оцінювання

показників розвитку СК учителів початкової школи (по 2–3 методики для

дослідження стану кожного із шести компонентів соціальної компетентності).

Безперечно, розвиток СК школярів залежить від особистісної та

професійної підготовки вчителя й, відповідно, підготовки викладачів СППО.
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Саме тому складник 2 передбачав таку попередню підготовку [165], адже вона

є невід’ємною в навчанні й науково-педагогічному супроводі вчителів. Як

зазначалося вище, КЗ „ЗОІППО” ЗОР працює над проблемною темою щодо

компетентнісного підходу. Передусім, для глибшого ознайомлення із

зазначеною проблемою викладачі відвідали лекції, низку кафедральних

семінарів „Технологія розвитку соціальної компетентності вчителів початкової

школи” та тренінг „Соціальна компетентність молодшого школяра: підготовка

вчителя” для всіх викладачів, які працюють із цією категорією слухачів.

Розробляння вищезазначених заходів зумовлено об’єктивною необхідністю

постійного оновлення знань викладачів СППО для надання якісних освітніх

послуг відповідно до потреб і запитів учителів, школи, суспільства. Також

розроблено тематику творчих робіт для слухачів.

Змістова частина семінарів і тренінгу обов’язково містила теоретичну та

практичну частини. Теоретична (інтерактивні лекції, лекції-презентації щодо

концепції, технології, методики розвитку СК вчителів) висвітлювала питання

сутності компетентнісного підходу як нової парадигми освіти, гуманістичної

спрямованості розвитку СК вчителів початкової ланки, гуманної педагогіки в

контексті реалізації завдань формування СК молодшого школяра, її складових,

сутності, напрямів діяльності (психологічний, конфліктологічний, правовий,

духовно-економічний, МіГ, політичний, громадянський, мистецький,

самоосвітній, інформаційно-аналітичної тощо), системи роботи вчителя із

соціальної адаптації першокласників, захисту прав і гідності дитини як основи

просоціальної та профілактики асоціальної [567] поведінки дитини, ролі СК

молодшого школяра в подоланні проблем самоорганізації особистості,

вирішення питання згуртування учнівського, батьківського колективів. Виявлено

неабияку зацікавленість питаннями розвитку соціального, емоційного інтелекту,

критичного мислення й критичного ставлення до реклами, навчально-

методичного забезпечення діяльності вчителя з формування СК учня.

Викладачі СППО розглянули сутність, види реклами, засоби впливу

реклами на соціалізацію особистості, висловили своє схвалення щодо
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необхідності розвитку критичного ставлення до рекламного медіапродукту як

складової СК вчителя початкової школи. Вони наголосили на важливості

розуміння соціальної реклами як засобу захисту від неправдивої інформації,

розвитку СК вчителя й учня, їхніх морально-духовних якостей.

На практичних заняттях викладачі мали змогу оволодіти різноманітними

методиками розвитку, дослідження соціальної компетентності, зокрема

О. Лопатіної та М. Скребцової „Добрі казки”, дослідно-експериментальної

роботи з розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи й учня,

методикою проведення практичних занять з учителями щодо такого розвитку,

критичного аналізу медіапродукту, піар-технологій у роботі соціально

компетентного педагога тощо. Педагоги вишу розвинули й удосконалили свої

вміння й навички під час виконання творчих самостійних робіт та їх

презентації, опанували методику збагачення соціальною компетентою

програмного змісту предметів початкової школи й, відповідно, змогли

обговорити питання щодо методики практичних занять із зазначеної проблеми.

Новий погляд вони відкрили на соціальне партнерство в контексті

розвитку сучасного навчального закладу, на застосування середовищного,

ресурсного підходу після ознайомлення зі здобутками науково-дослідницької

лабораторії „Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості”,

відповідно до завдань якої розроблялася й упроваджувалася наша тема, а також

презентації досвіду роботи Малої гуманітарної академії м. Запоріжжя.

Кожний з викладачів у контексті розвитку СК на основі здобутків і під

супроводом кваліфіковано розробив свій напрям діяльності вчителя з

формування певного виду компетентності як складової соціальної для

безперервної педагогічної підтримки слухачів у післядипломному процесі та

формування всебічного уявлення щодо сутності категорії СК. Викладачі мали

можливість відвідати лекції колег, уроки або виховні заходи вчителів

початкової школи з подальшим обговоренням.

На завершення підготовчої роботи було проведено міжкафедральний

круглий стіл „Від соціально компетентного викладача  – до соціально
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компетентного вчителя”, на якому викладачі СППО презентували розроблені

напрями діяльності, обмінялися думками щодо проблеми розвитку СК, а також

було підготовлено навчально-методичні матеріали для вчителя.

Складник 3 створено з метою втілення в курсовий період концепції

комплексного пролонгованого розвитку СК вчителів початкової школи

у СППО. Для її реалізації було передбачено відстеження рівня цього розвитку

вчителів, їх ознайомлення з темами (як зазначено вище, відповідно до

ліцензійного плану щодо кваліфікаційної категорії вчителів) у програмі

курсової підготовки, передовим педагогічним досвідом, авторськими

розробками з проблеми. Передбачено також педагогічну практику,

консультування на робочому місці, дискусії (круглі столи), вибір теми

й подальше виконання вчителями творчих дослідних робіт. Поруч із

запропонованою тематикою творчих робіт слухачі мали можливість обрати

тему самостійно – відповідно до власних уподобань, попередньої проблемної

теми, яку вважали за потрібне дослідити глибше. Зокрема, досить цікавими

виявилися такі актуальні теми, як, наприклад, „Формування соціально-

економічної компетентності молодшого школяра засобами англійської мови”,

„Розвиток зв’язного мовлення як необхідна умова формування СК учня

початкових класів” тощо.

До цього складника також увійшли спецкурс (16 та 24 години) „Розвиток

СК вчителя й учня”, однойменні двотижневі проблемні курси (80 год) [184].

Їхні навчально-тематичні плани та навчальні програми відображають зміст

теоретичних і практичних питань з трьох тем, вимоги до слухачів, добірку

джерел, питання для обговорення, завдання для самостійної роботи.

Підготовлено також навчально-методичні матеріали для вчителя (підрозділ 4.4).

Перейдемо до висвітлення міжкурсового періоду, зміст якого охоплює

складники 4, 5, 6. Отже, складник 4 моделі передбачав науково-педагогічний

супровід вчителів у міжкурсовий період для подальшого розвитку їхньої СК,

обов’язковими компонентами якого стали семінари на базі НВК „Мрія”

м. Запоріжжя „Майстерність педагога у впровадженні інноваційних освітніх
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технологій як умова розвитку творчої обдарованості школяра” (2010 р.,

додаток Л) та триденний тренінг „Професійний і духовний розвиток педагога

на основі його соціального досвіду” (2011 р., додаток Л. 1), дотичні до питання,

проблемний обласний семінар „Розвиток соціальної компетентності педагога

і школяра” у 2012–2013 рр. (Додаток Л. 2). На практичних заняттях, розглянуто

й закріплено такі питання: компетентнісний підход як нова парадигма освіти;

гуманістична сутність розвитку СК вчителя як основи формування СК школяра;

самоорганізація особистості; систематизація роботи із соціальної адаптації

першокласників; розвиток соціального інтелекту як запоруки ефективної

міжособистісної взаємодії; структура СК, яка зумовлює діяльність вчителя

в різних напрямах (психологічний, правовий, медіа, громадянський,

політичний, духовно-економічний, конфліктологічний, мистецький,

самоосвітній тощо); формування ціннісного ставлення до свого соціального

„Я”; соціальна компетентність учителя у формуванні просоціальної,

профілактики асоціальної поведінки дитини, вирішення проблеми захисту

дитини від насильства й зловживань, згуртуванні учнівського й батьківського

колективів; застосування інноваційних технологій для розвитку СК

(медіаосвіта, технологія особистісно орієнтованого виховання й навчання,

духовно-економічного виховання молодших школярів, педагогічної підтримки,

створення ситуації успіху, колективного творчого виховання у формуванні СК

учня, розвитку критичного мислення для формування критичного ставлення до

рекламного медіапродукту, розпізнавання функцій реклами, розуміння

важливості соціальної реклами тощо, освітні (педагогічні) технології освоєння

інформації в освіті за п’ятьма видами навчання, арт-педагогічні, піар- тощо).

Виходячи з розуміння СК як узагальнювального поняття, яке об’єднує

інші компетентності, маємо підстави для паралельного використання другого

видання авторського комплексу (перше докладно описане раніше [103]),

навчально-методичного забезпечення технології післядипломної підготовки

вчителя й навчання учня „Духовно-економічне виховання молодших школярів”

[109; 125; 128; 130; 153; 154; 155; 161; 176; 177; 178; 285] для розвитку духовно-
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економічної компетентності як складової СК вчителів початкової школи. Це

відбувалося в межах тренінгу (18 год) або двотижневих курсів (80 год)

„Початки економіки” (ДЕВ) [127; 173]. За результатами цих форм навчання

вчителі здобули додаткову спеціальність „Вчитель економіки в початкових

класах”. Це  – перший шлях, коли підготовка слухачів відбувається без змін

змісту існуючого курсу.

Другий шлях орієнтував на розвиток духовно-економічної й інших

складових СК при певному доопрацюванні (підрозділ 4.4). Тому зміст і,

відповідно, навчально-методичний супровід двотижневих курсів (80 год),

тренінгу (40 год) „Формування соціальної компетентності молодших школярів

засобами курсу „Початки економіки” (ДЕВ) [189] зорієнтовано на розвиток усіх

складових соціальної компетентності, що надало їм соціального забарвлення.

Зазначимо, що вибір курсів залежав суто від учителя (бажань, потреб,

необхідності, розуміння важливості соціально-професійного розвитку тощо).

Безумовно, враховано важливість співпраці школи з родиною, ДНЗ [102;

113]. Тому в складнику 4 віддзеркалено забезпечення педагогічної діяльності

вчителів програмою психолого-педагогічної просвіти батьків щодо формування

СК молодших школярів. Як виявилося надалі, це стало досить серйозним

внеском у підтримку морально-психологічного стану як самих учителів, так і

всіх батьків і дітей, зокрема біженців з Донецька та Луганська (є в кожній

області; у Запорізькій, зокрема, на 01.02.2015 р. офіційно зареєстровано

75 тисяч осіб), адже країна перебуває в стані війни, й освіта має відповідати на

військову агресію [242]. У програмі співпраці – висвітлення досвіду виховання

в родинах і залучення батьків до формування СК учнів через їхнє мотивування,

створення методичного супроводу такої співпраці, тематики батьківських

зборів „Розвиток соціальної компетентності батьків”, з’ясування ставлення й

залучення до шкільного освітнього процесу, процесу формування соціальної

компетентності учнів, урахування побажань щодо його покращення.

Найбільшим внеском, на наш погляд, у контексті розуміння СК у 

дослідженні, є пропагування та відповідне створення віртуальних щоденників
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для збереження соціального й духовного здоров’я дитини, обов’язковою

умовою яких є відкритість доступу тільки до успіхів власної дитини (це

унеможливлює обговорення успіхів окремих дітей на загалі батьків, учнів, що

сприяє толерантному ставленню до соціального здоров’я дітей, надає

можливості покращення результатів навчання тощо), висвітлення важливості

діяльнісних знань, соціального розвитку, в якому знання (а не бали) є тільки

засобом, а не самоціллю. У разі неможливості (проблеми доступу батьків до

інтернет-ресурсів) – толерантне висвітлювання успіхів тільки в особистому

спілкуванні з батьками дитини й пояснення соціальних аспектів знань тощо.

Однак проблемою виявилося з’ясування нахилів дітей до певного виду

діяльності відповідно до розвиненості виду інтелекту, що також не

досліджується або досліджується дуже рідко. Тому вчителі самі спостерігали

й налаштовували батьків на спостереження за дітьми для визначення цього,

планували подальшу побудову спільної стратегії щодо соціального розвитку

кожної дитини, надавали консультації батькам з проблеми формування СК.

Для підвищення рівня СК слухачам у міжкурсовий період запропоновано

розглянути навчальні соціально-педагогічні ситуації, підготовлені викладачами,

які наближують учителя до реальних умов школи, змоделювати й презентувати

на шляхи їх вирішення, а також створити власні навчальні ситуації соціального

спрямування для подальшого обговорення. Саме ця проблема відбилася в темі

дискусії. Наведемо приклади питань для обговорення: „Стереотипи поведінки

вчителя: позитиви й негативи”, „Чи варто відмовитися від купівлі російських

товарів в умовах воєнної агресії?”, „Інформаційна війна: пошуки правди” тощо.

Щодо комплексу організаційно-педагогічних умов та технологій розвитку СК

вчителя у СППО, то це питання буде висвітлено в підрозділах 4.2 та 4.3.

Окремої уваги заслуговують відвідування уроків, майстер-класів, творчих

зустрічей, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, що, безумовно,

відобразилося в моделюванні власного педагогічного досвіду з формування СК

молодших школярів. Підсиленням роботи в міжкурсовий період стали

консультації на робочому місці, у консультпунктах, он-лайн тощо.
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Складник 5 передбачав закріплювання теоретичних знань у практичній

діяльності, відпрацювання навичок застосування форм, методів, засобів

формування СК учня, створення відповідних умов. Маємо відзначити, що

вчителі виявляли творчий підхід у плануванні, проведенні уроків, позакласних

заходів, наповненні соціальною компонентою змісту предметів інваріантної,

варіативної складових, використанні набутих діяльнісних знань, навчально-

методичного комплексу, медіаконтенту, створенні соціальної реклами,

спростовуванні фейків російських ЗМІ на основі критичного осмислення,

добору фактів тощо, створенні ситуацій успіху у вирішенні проблеми

соціального вибору дітей на рівні „учень – учень”, „учень – вчитель”, „учень –

батьки”; вчителя – на рівні „вчитель – батьки”, „батьки – батьки”, відборі

методичних підходів до планування змісту, тематики батьківських зборів.

Зокрема, відпрацьовуючи мовні навички на уроці англійської мови, вчитель

англійської мови в початкових класах О. Лосєва (Мелітопольська ЗОШ

І ступеня № 3) виявила творчий підхід в інтеграції таких предметів, як

англійська мова й економіка для формування СК молодшого школяра.

Результатом такої підготовки стало розроблення педагогом програми для

4 класу загальноосвітньої школи „Економіка + English”, спрямованої на

розвиток соціальної компетентності, зокрема її складових (економічної,

комунікативної, предметної), і створення основи для подальшого вивчення

економіки, англійської мови в середній школі, умов для усвідомлення учнями

практичного застосування іноземної мови, економічних знань у повсякденному

житті. Важливим було й рішення щодо більш глибокого вивчення зазначеного

питання під час підготовки.

Учитель початкових класів ЗНВК № 20 м. Запоріжжя О. Окселенко

ґрунтовно дослідила теорію і методику розробки учнівських проектів

соціально-екологічного змісту, створила курс „Дивовижне поруч”, метою якого

є надати учням можливість відкрити себе для природи та природу в собі,

вчитися дивитись і бачити, слухати та чути, торкатися й відчувати природу

навколо себе [799, с. 83–134]. Один раз на тиждень упродовж навчального року
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діти під час прогулянок у групі подовженого дня, екскурсій спостерігали за

певним об’єктом живої чи неживої природи. Своєю інформацією вони ділилися

на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва тощо. Така діяльність

відбувається в три етапи: сприйняття (15 хв), спілкування (20 хв), творчість

(35 хв) під час проведення занять у групі подовженого дня. Заслуговує

схвалення залучення батьків до цього процесу, адже виховання, насамперед,

відбувається в родині за допомогою школи. Відтак, занурення в цю діяльність

педагог розпочала з учнями першого класу, коли природним шляхом

починають формуватися основи індивідуальної, парної та групової роботи,

культури спілкування. Дотримуючись дидактичних вимог, проектну діяльність

учитель здійснювала в три етапи (наслідувально-виконавчий, розвивальний та

творчий). Учитель досконало оволоділа теорією та методикою проектної

діяльності в початковій школі. Як результат – інтерес до проектування досяг

високого рівня, що було зумовлено пізнавальним та особистісним розвитком,

сформованістю загальнонавчальних умінь, навичок соціального партнерства в

молодших школярів. Серед низки соціально-еколоігчних проектів візничимо

„Родове дерево” з висаджуванням дерев учнями класу на острові Хортиця,

„Моя квітка на шкільній клумбі” (розведення квітів з насіння й розсади,

вирощених самостійно й придбаних за кошти від збирання макулатури), „День

врятованого дерева” (збереження дерев, збирання макулатури й використання

зібраних коштів на купівлю книжок молодшим друзям, виготовлення

валентинок та збирання Великодних кошиків для бійців), „Осіннє листя” (в

основі – проблема „Осіннє листя – це користь чи шкода?”), „Домівки для

птахів” (залучення дітьми громади мікрорайону школи для збору вторинних

ресурсів, призначених для виготовлення шпаківень) тощо.

Учитель В. Чередниченко (Верхньокриничанська ЗОШ І–ІІ ступенів

Василівського району Запорізької області) презентувала результати власного

дослідження щодо соціалізації молодших школярів з фізичними й розумовими

вадами в умовах сільської школи, О. Гончарова (Одеська ЗОШ № 18) –

розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів як основи
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формування соціальної компетентності.

Вчитель Криворізької СШ І-ІІІ ступенів № 74 Н. Іванова, зіткнувшись з

проблемою відсутності якісного навчально-методичного забезпечення

викладання курсу „Основи споживчих знань”, розробила навчально-

методичний посібник для вчителя „Перші творчі сходинки формування

споживчої компетентності (як складової соціальної) молодших школярів”

(2 клас). Він містить 17 розгорнутих конспектів уроків, які вона презентувала

на занятті творчої групи в режимі он-лайн.

Зауважимо, що найкращі з робіт у подальшому було видано [799].

Особливо маємо наголосити на успіхові (за відгуками батьків)

налагоджування співпраці з родинами на основі здобутих учителями в курсовий

та міжкурсовий період знань, умінь, компетентностей; зростанні мотивації

дітей до навчання, мотивації соціального єднання родин зі школою з огляду на

просвітницьку діяльність соціального характеру вчителя, в якій не останню

роль відіграло толерантне, шанобливе ставлення до учнів як до особистостей,

до їх успішності, що, відповідно, вплинуло на міжособистісні відносини на

рівнях „учень – учень”, „учень – вчитель”, „вчитель – батьки”, „батьки –

батьки”, „учень – батьки”; зміні методичних підходів до планування змісту

й тематики батьківських зборів тощо. При узагальненні думок батьків слухачі

відзначили дієвість застосування навчально-методичного комплексу для

формування СК молодшого школяра і на уроках економіки (у класах, де

викладається предмет „Початки економіки”), і в контексті предметів

інваріантної та варіативної складових навчального плану початкової школи,

індивідуальних консультацій соціального (крім навчального) характеру,

зростання задоволеності батьків [208] співпрацею зі школою.

Отримані на заняттях творчої групи знання та практичні навички

з моделювання (спільна розробка моделі формування СК в мінливих умовах

кризи [185; 186]), моніторингових досліджень, застосування методик

визначення рівня соціальної компетентності стали надійним інструментарієм

педагога в постійному контролюванні процесу формування СК молодшого
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школяра для його оперативної корекції й досягнення успіху. Підготовчим до

наступного складника став тренінг „Інноваційні підходи у формуванні

самоосвітньої компетентності учасників навчально-виховного процесу”.

Дієвими виявилися індивідуальні та групові коучинги особистісного розвитку,

розвитку СК.

У змісті складника 6 вчителям надано можливість попрацювати

самостійно, усвідомити все те, що вони отримали впродовж п’ятирічного

періоду. Тому вони при узагальненні власного досвіду, яким хотіли поділитися

з колегами, підготували (за власним вибором) відкриті уроки (фрагменти),

виховні, святкові заходи, фрагменти вистав, проблемні ситуації, відеоролики

реклами та антиреклами, фейки та антифейки, ролики соціальної реклами для

обговорення, презентації щодо результативності діяльності формування СК

молодших школярів. Усі ці надбання вчителів можна вважати своєрідним

звітом щодо навчання в співпраці та показником якості роботи викладачів

СППО, доцільності обраних ними форм, методів, технологій.

Показниками результативності також стали спільні й індивідуальні

методичні роботи щодо напрямів діяльності, формування складових СК учнів,

підготовлені учасниками трьох творчих груп із Запорізької, Дніпропетровської,

Одеської областей („Ігрові технології як засіб формування СК молодших

школярів з особливими потребами” (О. Хрикіна), „Проектні технології як засіб

розвитку СК молодшого школяра” (І. Тимофєєва), „Соціально орієнтовані ігри

і завдання на уроках рідної мови як засіб формування СК учнів початкової

школи” (С. Леонтьєва), „Формування СК молодших школярів засобами

медіаосвіти” (О. Драчова), „Духовне збагачення особистості в навчально-

виховній діяльності” (Н. Єна), „Діяльнісний підхід у формуванні СК

молодшого школяра” (В. Панкевич), „Розвиток соціально-комунікативної

компетентності молодших школярів із ЗПР” (Ю. Чукіна) та ін.

Можна стверджувати про дієвість науково-методичного забезпечення

розвитку СК вчителів початкової школи, його моделі, доцільність її

покрокового комплексного пролонгованого упровадження (у курсовий та
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міжкурсовий періоди) завдяки створеним організаційно-педагогічним умовам,

які розглянемо в наступному підрозділі.

4.2. Організаційно-педагогічні умови комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі

післядипломної педагогічної освіти

Для якісного розкриття проблеми необхідним є визначення

організаційно-педагогічних умов, які впливають на розвиток СК вчителя

початкової школи в СППО. З’ясуємо розуміння поняття „організаційно-

педагогічні умови” й визначимо їх у контексті теми дослідження. Згідно з

С. Ожеговим, слово „умови” має чотири значення, серед яких прийнятним

є таке: „правила, встановлені в якій-небудь сфері життя, діяльності; обставина,

від якої що-небудь залежить” [566, с. 826], у психолого-педагогічній літературі,

крім розуміння умови як обставини, обстановки, додається, що вкрай важливо,

ще й середовище [9, с. 39 та ін.]

У цьому контексті вважаємо доречним зауважити про різний погляд

науковців на тлумачення й класифікацію умов, а також згадати одну з них за

сферою впливу, за Ю. Бабанським. Це зовнішні (природно-географічні,

суспільні, виробничі, культурні, середовища мікрорайону) і внутрішні

(навчально-матеріальні, шкільно-гігієнічні, морально-психологічні, естетичні)

[595], які певною мірою мають прояв у педагогічних, організаційних,

організаційно-педагогічних та інших умовах. Педагогічні джерела висвітлюють

різноманіття умов, які залежать від різних чинників, зокрема мети, завдань,

предмета досліджень (дидактичні, психолого-педагогічні, організаційно-

педагогічні, соціально-педагогічні тощо), вимог суспільства до освіти, а також

галузі впроваджуваних заходів тощо. Спільний погляд знаходимо в А. Литвина

[450, с. 14]. Саме з позиції взаємодії зовнішніх (соціального оточення) і

внутрішніх (особистісних) умов будемо говорити про позитивний розвиток СК.

Поняття „організаційно-педагогічні умови” вимагає висвітлення двох

смислових аспектів: організаційні й педагогічні умови. Щодо організації, то її
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розуміють як внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємодії більших чи

менших частин системи, зумовлених її моделлю; її сутність визначається

сукупністю процесів, дій, що приводять до утворення, удосконалення взаємодії

між її складовими, підсистемами [523], а феномен, який забезпечує регулярне

відтворення й нормальне виконання певної діяльності, гарантує збереження

сенсу, цілісності, повноти цієї діяльності та її продуктивності [450, с. 214].

Наголосимо на відсутності єдиного погляду науковців на педагогічні

умови й тлумаченні їх як обставини, спеціально створюваної дослідником для

ефективного досягнення поставленої мети, сукупності педагогічних заходів для

здійснення певного педагогічного процесу [53, с. 35], необхідних і достатніх

обставин, за яких НВП забезпечує їх ефективний розвиток у процесі навчання

(з позиції компетентнісного підходу) [347, с. 170], поєднання взаємопов’язаних

і взаємозумовлених чинників цілеспрямованого процесу формування

інформаційної компетентності з базою існуючих можливостей університетської

системи освіти [486, с. 90], сукупності: об’єктивних можливостей змісту, форм,

методів і матеріально-просторового середовища, спрямованої на виконання

поставлених у педагогіці завдань [550, с. 14]; взаємопов’язаних чинників,

необхідних для цілеспрямованого процесу формування професійної [79, с. 37],

комунікативної компетентності [832]; зовнішніх об’єктів і внутрішніх обставин,

що визначають існування, функціонування й розвиток, ефективне вирішення

поставленої проблеми [674, с. 55]. Підкреслимо останнє визначення Л. Савою.

Щодо поняття „організаційно-педагогічні умови”, то його сутність

дослідники розглядають як сукупність об’єктивних можливостей для

цілеспрямованого відбору, конструювання елементів змісту й організаційних форм

навчання, а також моніторингу та корегування складових педагогічної системи для

досягнення дидактичних цілей [699, c. 55]; конкретно-наукову групу умов, яку

використовують у педагогічній теорії для наукового обґрунтування процесуального

аспекту досліджуваного об’єкта педагогічної системи з метою визначення

сукупності таких можливостей (заходів впливу), які забезпечать його ефективне

функціонування й розвиток [696], сукупність спеціально спроектованих
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можливостей (обставин) змісту, форм, методів навчально-виховного процесу, що

забезпечують ефективне управління функціонуванням і розвитком процесуального

аспекту освітньої системи і якість навчання (професійної підготовки) [326]. До речі,

Н. Іпполітова [326] тлумачить також і сутність соціально-педагогічних умов, що

цілком слушно можна розглядати як соціокультурні детермінанти, які висвітлено

в підрозділі 3.1. Виходячи із цього, у визначенні організаційно-педагогічних умов

ми будемо також враховувати й соціально-педагогічну діяльність щодо створення

освітньо-виховного, соціально орієнтованого середовища.

Стосовно післядипломного педагогічного процесу в контексті

компетентнісного підходу умовами розвитку, зокрема професійної

компетентності вчителів-філологів у СППО, Ю. Картава називає сукупність

об’єктивних, стійких обставин, що виявляються як вимоги освітнього

середовища, які визначають хід і специфіку перебігу досліджуваного процесу,

напрям на досягнення оптимально можливих результатів індивідуалізації

навчання слухачів з урахуванням їхніх соціальних і моральних якостей [352].

У свою чергу, В. Саюк організаційно-педагогічними умовами називає ті

обставини, які сприяють ефективному розвитку професійної компетентності

вчителів географії [687, с. 12]. Таким чином, основу поняття становлять такі

категорії, як: обставини, чинники, середовище, сукупність можливостей, від

яких залежить існування, функціонування, розвиток, ефективність

педагогічного процесу – організаційного й педагогічного змісту.

Небезпідставно О. Галкіна окреслює в організаційно-педагогічних умовах

три рівні управління освітньою системою (навчальним закладом), які

в проектуванні до СППО можна подати так: інституційний (забезпечення

керівником організаційних умов для взаємодії закладу післядипломної освіти із

соціумом, його пристосування до змін на ринку освітніх послуг,

функціонування, цілісності й розвитку); управлінський (керівник забезпечує

організаційно-педагогічні умови для реалізації професійної діяльності

викладачів і діяльності слухачів відповідно до визначених педагогічних цілей);

технологічний (викладач забезпечує педагогічні умови для реалізації
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ефективної навчальної діяльності слухачів) [214, с. 138–139].

Ураховуючи прояв синергетичної закономірності [401], А. Зубко

[323, с. 16] називає дві групи організаційно-педагогічних умов удосконалення

навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Це умови, що забезпечують процес навчання, перша з яких вужча група

(високий рівень професіоналізму тих, хто навчає; готовність тих, хто

навчається, до навчальної діяльності; повнота інформаційного забезпечення

процесу навчання) й умови, що забезпечують удосконалення навчального

процесу в конкретному закладі підвищення кваліфікації (матеріально-технічне

і програмно-методичне забезпечення; удосконалення роботи з персоналом

закладу). Зазначимо, що ці умови віддзеркалені в змісті складників (рис. 4.2).

Однак, відзначаючи роль людини в управлінні відкритою системою, науковець,

на наш погляд [141; 171], недостатньої уваги приділяє запровадженню

інновацій і створенню інноваційного середовища у СППО, урахуванню

місцевих, регіональних умов та іншим соціокультурним чинникам, а також

особистісному – потребам учителя, взаємодії суб’єктів освітнього процесу.

Отже, спираючись на праці О. Галкіної [214, с. 138–139], А. Зубка

[323, с. 16], Ю. Картави [352], О. Романовської [662, с. 58], Л. Сущенко

[754, с. 14; 755, с. 113] та інших науковців, розвиваючи їх погляди на

організаційно- педагогічні умови, переосмислюючи щодо розвитку СК вчителя

початкової школи у СППО, об’єднуємо їх у три групи, ефективність яких має

прояв у комплексності та взаємодії (див. рис. 4.2).

Охарактеризуємо кожну з визначених умов. Безперечно, запорукою

успішного, ефективного післядипломного процесу – роботи з дорослими,

вчителями, переважна кількість яких має вищу освіту й практичний досвід

роботи, є наявність висококваліфікованих, майстерних, інтелектуально

лабільних науково-педагогічних кадрів, які володіють різноманітними

компетентностями, інноваційними, інформаційними, медіатехнологіями,

з розвиненими морально-духовними особистісними якостями, виконують
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• програмно-цільове забезпечення позитивної мотивації
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Рис. 4.2. Комплекс груп організаційно-педагогічних умов розвитку СК

вчителя початкової школи в СППО

роботу на високому рівні, прагнуть саморозвитку, самовизначення,

самовдосконалення в постійно змінюваному соціальному середовищі, гнучко,

відкрито реагують на соціальне замовлення освіти, навчальні, соціальні запити

й потреби слухачів, впливають на розвиток світогляду та соціокультурного

сприйняття вчителів. Слід відзначити, що розвиток цих якостей, здібностей як
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запоруки конкурентоспроможності викладача є актуальним, про що йдеться

в державних документах [297; 637 та ін.]. Саме тому наголошуємо на такій першій

групі  умов, котрі забезпечують розвиток СК учасників ППО, як процес (варто

зазначити, що вона перегукується із змістом складника 2 науково-методичного

забезпечення розвитку СК вчителя початкової школи у СППО (підрозділ 4.1).

Тому адміністрація, науково-педагогічні працівники в КЗ „ЗОІППО” ЗОР

гнучко реагують на інновації в освіті, постійно самовдосконалюються. Це

підтверджують дані стосовно складу викладачів інституту, які здійснюють

підготовку вчителів, зокрема й початкової школи. За останні п’ять років

спостерігається загальна тенденція підвищення викладачами рівня кваліфікації

шляхом захисту докторських (4), кандидатських (11) дисертацій, здобуття

вченого звання доцента (11), професора (2), здобуття магістерської освіти із

спеціальності „Педагогіка вищої школи” (12), участі в тренінгах, освітніх

 виставках, проходження курсів чи стажування. В інституті 26 здобувачів,

з яких 16 – працівники інституту. Серед викладчів, які здійснювали супровід

експериментальних груп, 90% мають науковий ступінь кандидата наук і вчене

звання доцента. Освітня політика керівництва інституту, розуміння

необхідності підвищення конкурентоспроможності, соціальної спрямованості

системи загалом і кожного працівника зокрема [637], саме інноваційне

середовище закладу є мотивувальними чинниками подальшого вдосконалення

педагогічної майстерності, професійної й соціальної компетентності викладачів

[167; 171]. Підтвердженням цього факту є, з одного боку, швидке реагування на

зміни щодо вимог до науково-педагогічних працівників – організація навчання

викладачів інституту іноземних мов для того, щоб відповідати

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (на рівні не нижче В2).

З іншого боку, готовність і мотивація слухачів до постійного розвитку

й саморозвитку в навчальній діяльності курсового й міжкурсового періодів (на

якому акцентувалося), серед важелів яких не останнє місце посідає заробітна

плата. Підсилення висновку маємо в аналітичній доповіді Національного

інституту стратегічних досліджень [578], в якій вказано, що заробітна плата
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працівників середньої освіти в Україні є суттєво меншою, ніж у середньому по

всіх видах економічної діяльності і, разом із Ізраїлем, найнижчою в світі

(близько 3300 грн на кінець 2012 р., 3534 грн на кінець 2014 р., у регіонах –

значно менша, крім м. Києва, Дніпропетровської та Донецької областей; для

порівняння: у Польщі – 800, у Туреччині – 1000 доларів, у Німеччині – більше

ніж 2500 євро тощо за наявності досить високих вимог), а в умовах зростання

інфляції, воєнного стану (на початок 2015 р.) ці показники стали більш

критичними, адже більша частина коштів, що мали б витрачатися на систему

освіти, іде на підтримання поточного стану, а не на розвиток. Незважаючи на

низьке матеріальне забезпечення, учителі, якими рухає любов до дітей,

а бідність не зупиняє, виявляють самовідданість, бажання й розуміння

необхідності вдосконалення знань, майстерності. При цьому вони відчувають

труднощі, пов’язані з освоєнням нових знань („Ця ж ваша наука складна, а ми

практики”, „Краще ви нам щось практичне презентуйте” тощо), часто

виявляють небажання й пасивність, відсутність власної позиції, безпринципне

та некритичне наслідування будь-якого зразка тощо. Свого часу суттєво

вплинула атмосфера несвободи й примусу з боку влади, що негативно

позначилося на оцінці фактичного стану власних знань, професійних досягнень

(неадекватна самооцінка), школи (у якій працюють учителі) й освіти загалом.

Однак не вважаємо основним і єдиним тільки підвищення рівня

загальноосвітніх і професійних знань учителя. Набувають актуальності їх

дієвість, розвиток загальнолюдської культури, морально-духовних цінностей як

основи розвитку СК, соціальної активності, відповідальності.

Ще одним із чинників, на якому доречно зупинитися, є фемінізація освіти

(більше ніж 98% учителів початкової школи – жінки), наслідками якої

є неадекватний вплив особистості вчителя на формування життєвих, духовно-

моральних цінностей і ціннісних орієнтацій школярів (особливо хлопців, адже

вони перебувають постійно під впливом жінок, засвоюють таку фемінізовану

рольову модель як домінуючу, тож формується й відповідний побутовий склад

мислення) в освітньому процесі школи. Підтвердження спостережень
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і міркувань знаходимо у В. Вакуленко [100, с. 40]. Саме тому роботу

спрямовано на розуміння вчителями гендерної соціалізації, соціальної,

рольової, гендерної ідентичності [581, с. 133], мотивування через пробудження

внутрішніх джерел мотивації, вищі соціальні мотиви як намагання принести

користь суспільству в поєднанні з мотивами особистої зацікавленості,

самоствердження, успіху, орієнтування на процес творчої діяльності в системі

життєвих, соціальних виборів і поведінкових стратегій, самомотивації до

пізнання та самого процесу здобування знань, посилення їх зовнішніми

мотивами, пов’язаними між собою, що доповнюють один одного, зокрема,

розвиток СК вчителя як громадянина, небайдужого учасника подій у державі,

його людських, морально-духовних якостей, людини, яка має з розумінням

ставитися до реалій сьогодення, сумлінно виконувати свої обов’язки, соціальні

ролі (підрозділ 3.1), бути готовим до постійного розвитку.

Щодо медіаінформаційного забезпечення (тобто забезпечення

медіаінформаційними ресурсами), то, з огляду на тлумачення поняття

„медіаресурси” (теле/радіопрограми, ефір, wap- і web-сайти провайдера,

рекламні матеріали, газети, журнали, будь-який інший мадіапростір (ЗМІ) [206;

972]), класифікацію медіа (телебачення, кінематограф [781], радіо, відеоігри,

інтернет-газети, журнали) [за 521] та інформаційних ресурсів (Information

resources) як документів, масивів документів в інформаційних системах

(архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах тощо), котрі

можуть бути державними та недержавними [299], будемо говорити про нього

з позицій педагогічного процесу, результатом якого має бути

медіаінформаційна грамотність.

За визначенням ЮНЕСКО, МіГ (медіаінформаціяна грамотність) – це

основні характеристики (знання, навички та вміння), що дають змогу

громадянам ефективно взаємодіяти з медіа й іншими інформаційними

службами та розвивати критичне мислення, навички навчання упродовж усього

життя для спілкування й реалізації активної громадянської позиції [599, c. 15].

Зазначимо, що КЗ „ЗОІППО” ЗОР відповідно до наявних ресурсів, які весь час
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поповнюються (розбудова єдиного інформаційного освітнього простору

області, упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес регіону,

розвиток віртуальних педагогічних спільнот, запровадження електронної освіти

та розробляння електронного освітнього контенту) забезпечує слухачів

потрібним у цьому питанні, однак саме по собі медіаінформаційне забезпечення

не задовольняє очікування в повному обсязі. Більше того, ми не можемо не

зважати на медіаінформаційне середовище поза межами інституту, яке по-

різному впливає на викладачів, учителів, учнів.

Саме тому вважаємо за необхідне створення другої групи організаційно-

педагогічних умов, що полягає в матеріально-технічному та програмно-

методичному забезпеченні розвитку СК вчителів у курсовий і міжкурсовий

періоди, наданні можливості викладачам постійного оновлення знань

і розширення компетентностей на базі власного інституту та в інших закладах

(за вибором), неперервності процесу соціального розвитку; створенні

інноваційного середовища з урахуванням особливостей регіону та програмно-

цільовому забезпеченні позитивної мотивації учасників післядипломного

педагогічного процесу. Саме ця умова перегукується зі складниками 2, 3 моделі

(див. рис. 4.1). Додамо стосовно матеріально-технічного й програмно-

методичного забезпечення.

За останні п’ять років матеріально-технічна база інституту суттєво

покращилася. Зокрема, професійний розвиток педагогічних працівників

і слухачів курсів забезпечено фондом бібліотеки (6878 одиниць), який весь час

поповнюється. Проблема полягає в тому, що це переважно видання, які

зберігаються в кількості 1–2 примірники, саме тому викладачі створюють

навчально-методичне забезпечення післядипломного процесу. За останні два

роки видано сім монографій; збільшилася кількість комп’ютерних робочих

місць до 172 як на кафедрах для роботи співробітників інституту, так

і в комп’ютерних класах для роботи слухачів (усі підключено до Інтернету,

доступ до якого є постійним). Освітній портал інституту представлено

30 сайтами: спостерігається тенденція щодо їх збільшення, особливо в період
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підготовки та проходження всеукраїнських виставок „Сучасні заклади освіти”,

„Інноватика в сучасній освіті”. Ці сайти продовжують роботу й після закриття

виставок. Наявним є редакційно-видавничий центр, який випускає інститутську

газету.

Щодо програмно-методичного забезпечення, то в інституті розроблено

27 предметних курсів, 21 модуль для дистанційного навчання. З приводу

впровадження інформаційних і медіатехнологій зазначимо, що викладачами

кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ „ЗОІППО” ЗОР

уведено різноманітні курси для педагогів і викладачів (Додаток Л. 3), серед

яких у контексті нашої теми назвемо курси „Веб 2” (І. Сокол) та тренінги

„Тренери з ІКТ” (Л. Чернікова), „Медіаосвіта” (С. Іванов) для всіх категорій

педагогів, розробляння й упровадження останнього в співпраці було розпочато

на кафедрі інноваційних освітніх технологій, де працює дисертант (2009–

2011 рр.). Таким чином, залучення як викладачів, так і слухачів до оволодіння

інформаційними, медіатехнологіями, використання медіаконтенту

в педагогічному процесі СППО та освітніх закладів, створення й постійне

поповнення банку педагогічних інновацій, які упроваджуються, зокрема в семи

експериментальних областях, сприяє утворенню інноваційного середовища

(підрозділ 4.2) з урахуванням особливостей регіону [180].

Не зменшуючи значення розроблених та упроваджених колегами курсів

і тренінгів, можемо стверджувати, що навчатися на них мають можливість

і вчителі початкової школи (за бажанням), і тільки один – „Інформатика

в початковій школі” (О. Нікулочкіна, С. Іванісова) 100% стосується категорії

„вчителі початкової школи”. Однак їхній зміст не висвітлює аспекту саме нашої

проблеми, не забезпечує пролонгований процес соціального розвитку. З огляду

на це, у зміст курсів, спецкурсів, тематику творчої групи „Розвиток СК вчителя

й учня” (додаток Л. 4, Л. 5, Л. 6, Л. 7) включено зміст, форми й засоби

медіаосвіти (англ. media education від лат. media – засоби) (складники 2, 3, 4,

підрозділ 4.1), уточнивши її сутність як „професійно орієнтованої медіаосвіти”

(Г. Онкович) і складової педагогічної освіти, застосовуючи їх як педагогічну
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технологію, засіб розвитку СК вчителя [133; 146; 162], а також інформаційні

технології в початковій школі, інноваційні освітні й виховні технології,

розкривши їх особливості, соціальну спрямованість (підрозділ 4.3).

Відповідно до такого принципу СППО, як неперервність, котра охоплює

два етапи (курсовий і міжкурсовий), що повторюються поступово, циклічно й

пролонговано, відбувається позитивна зміна людських і професійних якостей

учителя, розвиток його компетентностей, зокрема й СК, який є процесом

нескінченним. Така неперервність є запорукою вирішення суперечностей між

потребами соціуму в соціально компетентних фахівцях і станом розвитку СК

вчителів, який має прояв у декларуванні ними розуміння актуальності

проблеми, наявності знань, умінь, навичок, однак фактичному незастосуванні

в діяльності й опікуванні, передусім, предметних компетентностей.

Самі по собі створені організаційні умови нічого не варті, якщо залишити

поза увагою програмно-цільове забезпечення позитивної мотивації учасників

післядипломного процесу. Це стає актуальним з огляду на результати

констатувального експерименту й аналізу вікового складу вчительських кадрів.

Зростання частки вчителів, педагогічний стаж яких понад 15–20 років,

і пенсіонерів до 76%, з одного боку, є позитивним фактом, що свідчить

переважно про набуття досвіду й майстерності, а з іншого – про зниження

мобільності на ринку праці, вплив усталених стереотипів, можливе емоційне

вигорання прояв поведінки вичікування, інертність.

Безумовно, суттєвою мотивацією до професійного зростання має бути

гідна оплата праці, відродження довіри до вчителя й поваги до його праці як на

рівні держави (створення належних умов для роботи шкіл, учителів, надання

вчителю свободи й права вибору освітніх програм, підручників, методик тощо,

більше повноважень для творчої самореалізації, зменшення паперової роботи та

збільшення часу на безпосередню педагогічну діяльність), так і на рівні родин

учнів (безперервне зростання СК і педагогічної майстерності, соціальна

орієнтація на дитину, сприйняття й повага її як особистості, духовна взаємодія

учасників освітнього процесу тощо), запобігання використанню вчительства як
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засобу збереження влади, нав’язування провладних політичних поглядів,

забезпечення підвищення соціального статусу для формування майбутнього

держави, виховання соціально компетентних громадян, що дбатимуть про

процвітання країни. Близькість поглядів знаходимо в Л. Гриневич [241].

Об’єктивно, що не всі серед вищеназваних умов може забезпечити

СППО, частина з них – компетенція держави. Однак надати інструментарій для

досягення успіху, розробити програмно-цільове забезпечення позитивної

мотивації післядипломного педагогічного процесу під силу системі

післядипломної педагогічної освіти.

Зауважимо, що на сьогодні не вироблено єдиного визначення понять

„мотив” і „мотивація”. С. Гончаренко тлумачить мотив як спонукальну причину

дій і вчинків людини (те, що штовхає до дії) [230, с. 217], Н. Бордовська,

В. Радул та ін. – як психічне явище, яке стає спонуканням до дії; свідома

причина, яка лежить в основі дій та вчинків особистості; те, що,

відображуючись у свідомості людини, що спрямовує її на задоволення певної

потреби [84, с. 184]; одне з фундаментальних понять психології для опису

й аналізу сфери спонукання суб’єкта до діяльності, предметний зміст потреби

[732, с. 146]. Щодо соціального мотиву, сутність якого важлива для

дослідження, то його розуміють як усвідомлене спонукання, яке є властивістю

особистості до діяльності, що виникає при вищій формі відображення потреб

(їхньому усвідомлені) [732, с. 146].

Водночас мотивацію визначають як систему мотивів або стимулів, яка

підштовхує людину до конкретних форм діяльності чи поведінки [230, с. 217],

спонукання до діяльності людини, пов’язане із задоволенням певних потреб;

сукупність внутрішніх психологічних умов, що спричиняють і спрямовують

людські дії та вчинки й керують ними; процес дії мотиву: поєднання стійких

мотивів за наявності панівного, що виражає, уособлює спрямованість

особистості, ціннісні орієнтації, які визначають її діяльність [732, с. 146],

результат внутрішніх прагнень людини, її інтересів, усвідомлення необхідності

вивчення предмета; міра, до якої обираються поставлені цілі, та зусилля, що
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докладаються для їх досягнення (Х. Браун) [879, с. 34]. При цьому до мотивів

належать потреби та інстинкти, потяги й емоції, установки, принципи та ідеали

[732, с. 146], які можуть мати кількісні (сильні й слабкі) та якісні (внутрішні й

зовнішні мотиви) характеристики [84, с. 185]. Безперечно, чим сильніша

мотивація, тим вищою є результативність діяльності [912], що свого часу

підтверджено законом Йєркса-Додсона [84, с. 185]. Більше того, мотивація

людини зрідка реалізується в поведінці сама по собі, без зв’язку із ситуацією та

іншими людьми, культурою. Для нас вкрай важливим є висновок А. Маслоу,

що розуміння першопричини формування психологічного оточення, якою є

поточна мета організму в конкретній обстановці, – єдиний шлях усвідомлення

того, як географічне (морфологічна поверхня. – Прим. наша) стає

психологічним оточенням, досягається в інтегрованій або дезінтегрованій

діяльності. Саме можливість досягнення певної реальної мети є важливим

аспектом мотивації (Дж. Дьюї, 1939; Е. Торндайк, 1940) [за 516, с. 55], у

процесі формування котрої задіяні внутрішні спонукання людини й зовнішні

умови, що сприяють досягненню результату.

У контексті діяльності з розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи в післядипломному процесі можна говорити як про

зовнішню, так про внутрішню мотивацію. Зокрема, внутрішня мотивація

вчителя зумовлена як позитивними, так і негативними детермінантами: тривога,

страх, допитливість, суб’єктивне задоволення, набуття досвіду, самоповага,

власне процес розвитку особистості, отримання знань, бажання знати, розуміти,

діяти, уникнути „інтелектуальної спустошеності” (А. Маслоу) [516], відпочити

від хатньої роботи (особливо актуально для вчителів сільських шкіл) тощо.

Така діяльність має значення для самого вчителя і не потребує винагороди –

вона сама і є винагородою як відчуття корисності, компетентності,

самовизначеності, успішності. Саме тому вчитель зацікавлений новинками

методичної та іншої літератури, навчанням на різноманітних проблемних

курсах, участі у тренінгах, семінарах, творчих групах, виявляє активність

у житті та педагогічній діяльності. Такі випадки щодо слухачів дуже часто
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спостерігали у власній діяльності викладача СППО. Натомість зовнішня

мотивація орієнтована на отримання (уникнення покарання) зовнішньої

винагороди, визнання найчастіше поза межами діяльності. Це (як негативна, так

і позитивна) матеріальна (іменна стипендія, отримання/позбавлення звання,

премії, підвищення/зниження категорії) та моральна винагороди (страх невдачі,

визнання/невизнання за певні досягнення/проступки адміністрацією, колегами,

отримання відзнаки/покарання; бажання саморозвитку шляхом вступу

й навчання в магістратурі, аспірантурі, захисту кандидатської дисертації,

„гідний вигляд” перед батьками дітей, колегами, мешканцями). Додатковою

соціальною мотивацією для соціально-професійного розвитку вчителів в

умовах перетворень і  змін в освіті є прагнення підвищити власну

конкурентоспроможність з огляду на зниження народжуваності й, відповідно,

зменшення кількості дітей, які йдуть до школи.

Варто уточнити розуміння терміна „програмно-цільове забезпечення”, яке

містить загальні поняття „програма” та „ціль”. Зазначимо, що програму (від

грецької – оголошення, розпорядження) розглядають „як зміст і план

діяльності; виклад основних завдань і цілей діяльності індивідів, соціальних

груп, організацій; короткий виклад змісту навчання за визначеним предметом

тощо” [732, с. 198], а цілі – як елементи поведінки й свідомої діяльності

людини, що характеризують передбачення в мисленні результату діяльності

та шляхи його реалізації за допомогою відповідних засобів, спосіб інтеграції

різних дій людини в деяку послідовність або систему [732, с. 291]. Програмно-

цільове забезпечення дає можливість з огляду на результати аналізу розвитку

СК вчителів початкової школи подолати виявлену невідповідність між дійсним

станом і цілями її розвитку через здійснення комплексу дій відповідно до

визначених етапів реалізації комплексної програми, детермінант, умов, засобів,

технологій, ресурсного забезпечення. Саме тому говоримо про третю групу

умов розвитку СК вчителів початкової школи у СППО, яка полягає в:

– пробудженні мотивації, урахуванні соціального, професійного

розвитку й досвіду слухачів, соціальних і професійних потреб, мотивів щодо
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розвитку власної СК, формування СК учня відповідно до змін соціального

середовища;

– оволодінні слухачами технологіями освоєння соціальної інформації за

видами навчання, соціально орієнтованими знаннями, навичками соціального,

професійного самовдосконалення в курсовому і міжкурсовому періодах;

– розвитку здатності до соціально спрямованої інноваційної діяльності,

набуття й розширення соціального досвіду педагогічної діяльності

в інноваційному середовищі, способами соціального збагачення предметних

знань, технологією формування СК молодшого школяра;

– застосуванні методів, засобів, технологій соціального розвитку

(відповідно до стилю навчання, індивідуальних потреб);

– створенні психологічних комфортних умов роботи на основі духовної

взаємодії, соціального партнерства, співтворчості;

– створенні комфортного сприятливого рефлексивного середовища для

забезпечення саморозвитку; пролонгованості процесу розвитку СК.

Зупинимося конкретніше на цій групі умов. Для системи післядипломної

педагогічної освіти характерні гнучкість та її спрямованість на навчальні

потреби кожного вчителя, що відображається в планах роботи інституту.

У процесі мотивування враховано їхні два основні типи залежно від завдань,

які воно вирішує, і знання спонукальних мотивів. Перший – зовнішній вплив,

який викликає до дії визначені мотиви. Останні, у свою чергу, спонукають до

здійснення визначеної дії й уможливлюють бажаний результат. Другий тип 

спрямований на формування мотиваційної структури особистості, вимагає

більшої концентрації зусиль, знань і здібностей для його втілення. Найчастіше

він не пов’язаний з конкретними діями, результатами, має виховну мету.

Розуміючи значення їхнього комплексного впливу, здійснювали мотивування

саме з цієї позиції. Зокрема, забезпечення стимулювання вчителів до розвитку

соціальної компетентності у СППО відбувалося з урахуванням таких мотивів,

як: меркантильні, професійно-ціннісні, пізнавальні, спонукальні, соціальні,

а також пробудження самоспонукання до саморозвитку. Зауважимо, що
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в більшості випадків, з огляду на склад слухачів, які переважно мають вищу

категорію, мотивування матеріальною вигодою дуже слабке. Навіть спонукання

до отримання звання „старший учитель”, „учитель-методист” не завжди

спрацьовує, адже більшість – учителів увійшли у професійний вік

„заспокоєння”. Перешкодою є значний обсяг різноманітних супровідних

матеріалів з описом успіхів педагога. Трапляються випадки, коли вчитель не

бажає підвищувати категорію, щоб уникнути відповідальності, і не завжди

якісно працює („Навіщо це потрібно?!”, „Буду отримувати трохи менше –

відповідно й менше вимог” тощо). Необхідні на державному рівні зміни щодо

самої системи атестації (передбачено Проектом Концепції розвитку освіти

[637]).

У післядипломному процесі, враховуючи спільність інтересів учасників

творчих груп, застосовуючи різні засоби, форми, методи (зокрема, професійне

спілкування з колегами, викладачами, науковцями, демонстрація прикладів

збагачення змісту навчальних дисциплін соціальною компонентою,

упровадження соціально орієнтованих спецкурсів тощо):

– розкривали важливість підвищення професіоналізму вчителів різними

шляхами, зокрема самоосвітою, для підвищення конкурентоспроможності на

ринку праці (професійно-ціннісні мотиви);

– доводили цінність самих знань заради їхнього застосування в житті

й соціумі, акцентуючи на соціальній успішності, яка не завжди досягається

тільки за рахунок набутих знань; пробуджували їхні пізнавальні інтереси,

створюючи при цьому мажорні умови для отримання ними задоволення від

самого процесу пізнання нового і його результатів (пізнавальні);

– акцентували на зростанні вимог як до професіоналів, з огляду на

глобальні світові зміни, зміни в освіті, соціокультурному середовищі, так і до

членів суспільства, важливості набуття навичок не тільки виживання,

а й розвитку; знайомили з думками професіоналів, влаштовували зустрічі

з відомими науковцями тощо (спонукальні);

– спонукали їх до підвищення соціального статусу (не тільки вчитель,
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котрий дає знання, а й учитель-порадник, учитель-співрозмовник, вчитель –

автор навчальних видань тощо), оволодіння новими соціальними ролями

(медіапедагог, знавець економіки, права, людина, що може подати

психологічну підтримку, організувати або брати участь у волонерському русі

тощо), здобуваючи при цьому соціальне визнання, повернення суспільного

вчительського авторитету, який за останні роки знизився з певних причин на

державному рівні (соціальні).

Досліджуючи навчальні й соціальні потреби, здійснено підбор для

кожного слухача – учасника творчої групи системи стимулів, що виступали

певними подразниками, спостерігали за їхньою ефективністю. Закцентовані на

толерантному ставленні до дитини та пробудженні в неї мотивації до навчання,

соціального розвитку через пізнавальну, практичну, соціальну активність,

зокрема й цитуванням учителям думки В. Сухомлинського (книга „Серце

віддаю дітям”) щодо постійного самонагадування про те, що ґрунт, на якому

будується їхня педагогічна майстерність, – у самій дитині, в її ставленні до

знань і до самого вчителя. Це і бажання вчитися, натхнення, готовність до

подолання труднощів. Учитель має весь час збагачувати цей ґрунт, без якого

немає школи (пробудження самоспонукання й саморозвитку).

Діяльність була спрямована на оволодіння слухачами високими

(інформаційно чутливими, отже, високоефективними) освітніми

(педагогічними) технологіями освоєння соціально-культурної, освітньої

інформації (за В. Луговим) [473, с. 12] за такими п’ятьма видами навчання, як:

пізнавально-наукове (емпіричне та теоретичне) навчання – для засвоєння

емпірико-фактологічних і теоретико-концептуальних знань; ціннісно-виховне

(колективне та індивідуальне) навчання – для формування колективізованих

й індивідуалізованих цінностей; проектно-практичне (репродуктивне та

продуктивне) навчання – для опанування нормативно-стандартизованих

й інноваційно-творчих проектів; навчальне (практичне та духовне)

спілкування – для вироблення практичних і духовних консенсусів; художнє

(виконавче та творче) навчання – для освоєння відтворювально-виконавчих
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і оригінально-творчих художніх образів.

У післядипломному процесі створено умови й продемонстровано шляхи

соціального, професійного самовдосконалення, оволодіння навичками

соціального забарвлення й наповнення змісту навчальних предметів соціальною

компонентою (підрозділ 4.4), що наближує навчальні знання до сучасного

життя дитини, її потреб, підвищує зацікавленість навчальним процесом, адже

сприяє розширенню репертуару соціальних ролей (я – вчитель, учениця, я –

мама, тато, бабуся, я – син, дочка та ін., я – грамотний споживач, громадянин

своєї країни, волонтер – помічник армії, людей, які потребують допомоги та

ін.). Оволодіння вчителями соціально орієнтованими знаннями, отримання від

цього позитивного результату в навчальній діяльності учнів, спілкуванні

з батьками стало запорукою їхнього самоспонукання до оволодіння навичками

соціального, професійного самовдосконалення в курсовому і міжкурсовому

періодах у формальній, неформальній та інформальній освіті.

З огляду на таку характеристику соціальної компетентності, як уміння

адаптуватися до нових умов, адекватно реагувати на суспільні зміни й

відповідно діяти, доречним виявилося висвітлення змістових зв’язків та

сутності, ознак, видів інновацій, інноваційної діяльності, інноваційних

технологій, які використано для розвитку здатності вчителя до інноваційної

діяльності, розширення соціального досвіду педагогічної діяльності

в інноваційному соціальному середовищі, оволодіння способами соціального

збагачення предметних знань, технологією формування СК молодшого

школяра для досягнення успіху в соціально орієнтованій професійній

діяльності, житті. Методи, засоби, технології соціального розвитку обирали,

враховуючи індивідуальні потреби, роль у групі (організатор, лідер,

виконавець, спостерігач тощо), стиль навчання (аудіали, візуали, кінестети), з

допомогою різних способів об’єднання слухачів у групи.

Ураховуючи психологічне навантаження вчителя, яке додатково

ускладнюється соціальною ситуацією в державі, під час занять, спілкування,

однією із цілей було створення психологічно комфортних умов роботи на
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основі духовної взаємодії, соціального партнерства, співтворчості. Для цього

в процесі викладу матеріалу пропонували хвилинки соціальних роздумів, паузи

психологічної релаксації (перегляд підготовлених презентацій, відеороликів,

що сприяло психологічному, емоційному розслабленню, відкриттю душевних,

духовних особливостей). У самих презентаціях використовували асоціативні

фото, часто з гумором, що, в комплексі з пробудженням емоційної сфери,

сприяло засвоєнню складних наукових тем. Спонукання вчителів щодо

створення ними такого самого продукту виявилося успішним: слухачі розкрили

свій творчий потенціал, продемонтрували розуміння досліджуваної теми й 

усвідомили користь від виробленого медіапродукту як на заняттях творчої

групи, так і безпосередньо в навчальній та позанавчальній діяльності,

формуванні СК молодших школярів. Задоволення соціально-професійної

потреби вчителів у психологічній підтримці, а також набутті ними соціально-

психологічної компетентності, навичок психологічної самопідтримки (у

багатьох учителів хтось із рідних перебуває в зоні антитерористичної операції;

є родини, у яких поранені чи загиблі), підтримки дітей, їхніх батьків в умовах

кризових явищ забезпечувалося проведенням зустрічей із кризовим

психологом – к. психол. наук, доцентом Запорізького національного технічного

університету О. Черепєхіною. Зокрема, на одному із занять науковець розповіла

про психологічну кризу, ознайомила вчителів із трьома її типами (кризи

розвитку, травматичні кризи й кризи втрати), які мають різні причини, чотирма

послідовними стадіями (Дж. Каплан), комплексами симптомів горя (за

О. Крукович), ознаками наближення кризи, її невирішення, можливостями

психолога в розв’язанні термінових і тривалих життєво важливих проблем, а

також новими напрямами психологічної практики, що виникли у відповідь на

потреби нормалізації психічного стану людей, які зазнали впливу техногенних і

природних катастроф (за О. Крукович, В.Ромек). Слухачі обговорили поради

психолога щодо змін, інструкцію мирному населенню в період інформаційної

війни, акцентуючи на тому, що будь-яка війна скінчится, а отже, треба завжди

залишатися людиною. На практичному занятті викладач запропонувала
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обміркувати проблемне питання стосовно того, що дає психотерапія,

ознайомитися зі стратегіями конструктивного зняття стресу, як релаксація,

баланс бажань і можливостей, самоконтроль, організація власного часу,

взаємовідносини з людьми, допомога й підтримка, рефлексотерапія при стресі,

харчування, фізичні вправи. Серед способів допомоги й самодопомоги в кризі,

ситуації стресу, боротьби з негативними емоціями науковець порадила

використовувати прийоми „Виговорюйтеся”, „Напишіть ліста”, „Зробіть собі

подарунок”, „Допоможіть іншому”, „Розчиніть сум уві сні” тощо. Для

позбавлення звичних стресових реакцій, спокійного сприймання ситуацій, які

зазвичай викликають стрес, слухачі виконували вправу „Повітряні кульки”, дещо

з технік релаксації (стискання пальців у кулак та їх розслаблення в поєднанні з

дихальними вправами; техніки самомасажу тощо), візуалізації (емоційної

напруги), самонавіювання (психоенергетична парасолька, неприємна ситуація з

колегою тощо). Це стало додатковою мотивацією для саморозвитку вчителів.

Таким способом утворилося рефлексивне середовище. Зворотний зв’язок

із слухачами підтвердив якісні зрушення в розвитку СК після засвоєння ними

масиву інформації, отриманої на заняттях і в процесі самоосвіти через он-лайн-

бібліотеки, чати, відеочати, відеоконференції тощо, опанування методичними

матеріалами, підготовленими викладачами до кожного заняття, застосування

набутих навичок у практиці педагогічної й соціальної діяльності. Усе це

забезпечило комплексність та пролонгованість процесу розвитку СК. Неабияку

роль у цьому відіграли педагогічні технології, дослідженню яких приділено

увагу в підрозділі 4.3.

4.3. Педагогічні технології комплексного пролонгованого розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи

Визначальну роль у розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи у СППО відіграють „педагогічні технології” (Дж. Саллі) як

„сукупність засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів

навчання і виховання, які дають можливість успішно реалізовувати освітні цілі;
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з дидактичної точки зору – як опрацювання прикладних методик, які описують

реалізацію педагогічної системи за її окремими елементами” [230, с. 350]. При

цьому педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій

у навчально-виховному процесі за наявності певних умов [257, с. 52].

Виходимо з того, що технологія розвитку СК вчителя початкової школи

відображає модель педагогічного процесу (підрозділ 4.3) у СППО, об’єднує

зміст, форми, методи, засоби, а також технології, які використовуються в інших

галузях і мають чітко визначену мету, як-от: медійні, інформаційні тощо.

Зазначимо, що серед педагогічних технологій, на які ми спиралися

в післядипломному процесі, є більш поширені в підготовці вчителя початкової

школи (відповідно, в освіті молодшого школяра) і такі, що мають певну

специфіку, зокрема професійно орієнтована медіаосвіта, авторська технологія

підготовки вчителів початкових класів до духовно-економічного виховання

молодших школярів, арт-технології, середовищний підхід, соціально-виховні

технології для соціалізації (Г. Селевко).

Більше того, саме поняття „технологія” щодо педагогіки вважаємо

доречним використовувати й у контексті його історичного значення науки про

майстерність (грец. techne – мистецтво, logos – слово, вчення) [257, с. 41].

З огляду на це, упроваджуючи в післядипломний процес і пояснюючи вчителям

сутність, структуру тощо будь-якої технології, звертали увагу, передусім, на

педагогічну майстерність вчителя (за І. Зязюном, Т. Сущенко, П. Щербанєм та

ін.) [600; 759; 855], її структуру, розвиток певних складових, зокрема

й гуманістичну спрямованість (актуалізація оволодіння гуманною педагогікою

Ш. Амонашвілі), а також на соціальність педагогічних технологій, адже їх

вихідним і кінцевим результатом є людина зі однією чи декількома зміненими

властивостями як параметрами змін.

Розглянемо педагогічні технології, які використано в моделі. До першої

групи зараховано особистісно орієнтоване, проблемне виховання й навчання,

ігрові, інтерактивні технології, метод проектів, технології: розвитку критичного

мислення; групової діяльності; „створення ситуації успіху”, розвивальне
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навчання тощо, спрямовані на розвиток СК. Зупинимося на деяких з них.

Отже, ґрунтуючись на отриманих раніше вчителями знаннях щодо

ключових дефініцій теорії особистісно орієнтованого навчання й виховання,

таких як особистість, особистісний підхід, особистісно орієнтовані: освіта,

навчання, освітнє середовище, технологія навчання, акцентовано увагу на

соціальній складовій такого навчання, яке, за О. Пєхотою, „враховує

індивідуальні задатки, здібності, можливості і досвід учасників навчального

процесу шляхом прилучення до людської цивілізації і включення в діалог,

використовує передові педагогічні технології” як для оволодіння кожним з них

певною сумою предметних знань і умінь, навичок, але, для розвитку

особистості” [609, с. 54]. Для застосування цього підходу у СППО враховано

психолого-педагогічні основи такого процесу, як виявлення індивідуальності,

унікальності, неповторності кожної особистості через анкетування, тестування,

співбесіди, спостереження, отримання знань про соціально-побутові умови

вчителів, склад їх родин, соціокультурні умови тощо. Це уможливило

в спеціально створеному розвивальному особистісно орієнтованому освітньому

середовищі ефективно актуалізувати теоретичні знання щодо відмінності

традиційного та особистісно орієнтованого процесу навчання, їх позитивних

і негативних аспектів, акцентуації на соціальній складовій останнього, залучити

соціально-професійний досвід кожного з учителів для соціального

самовизначення, самоспонукання, розвитку, самореалізації, а також

застосування цієї технології у практиці формування СК молодшого школяра.

Для упровадження в навчальний процес технології розвитку СК вчителя

початкової школи наголосимо на важливості медіаосвіти як технології [863].

Варто зазначити, що, відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від

27.07.2011 р. № 886 щодо проекту „Науково-методичні засади впровадження

вітчизняної моделі медіаосвіти у навчально-виховному процесі

загальноосвітніх навчальних закладів”, до списку 87 базових загальноосвітніх

закладів України було включено і ЗНЗ Запорізької області, а також

Комунальний заклад „ЗОІППО” Запорізької обласної ради. Саме тому першим
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кроком, який було здійснено для опанування учасниками творчих груп

медійних технологій, стало доопрацювання змісту лекційних та практичних

занять щодо інноваційних освітніх технологій, зокрема в темі „Соціальна

компетентність педагога як умова впровадження інноваційних освітніх

технологій”. На проблемних курсах „Початки економіки”, крім ознайомлення

з правилами створення рекламних текстів, вимогами, законодавчою базою

щодо реклами, необхідністю критичного ставлення до інформації, увагу було

зосереджено на змісті, значенні, функціях соціальної реклами [136; 144; 162;

946]. На практичних заняттях учителі мали змогу аналізувати рекламний

медіапродукт, добирати в Інтернеті або створювати власні ролики соціальної

реклами, що сприяло розвиткові їхньої СК та МіГ.

Підготовка й проведення спеціальних семінарів для вчителів

експериментальних шкіл з проблем медіаосвіти, слухачів творчих груп (очно,

он-лайн) у співпраці з керівником проекту – к. тех. н., доцентом С. Івановим

[325, с. 116] сприяла налагодженню роботи з вивчення теоретичної бази

проблеми та забезпеченню вільного доступу педагогів до необхідної

інформаційної бази, ознайомленню з досвідом медіаосвіти в сучасному

освітньому просторі, підготовці та проведенню установчих шкільних

конференцій „Медіаосвіта – вимога часу”, педагогічних читань за працями

О. Федорова, спеціальних семінарів з проблем медіаосвіти, організації роботи

шкільних теоретичних семінарів тощо. Розроблена та упроваджена програма

двотижневих курсів „Основи медіаосвіти” (для вчителів базових

експериментальних шкіл, зокрема й початкової школи) передбачала опанування

темами лекційних і практичних занять, які стосувалися соціальної реклами

(„Категорійно-понятійний апарат медіаосвіти”, „Психологічні аспекти

медіасприйняття”, „Теорія впливу медіа. Маніпулятивні можливості медіа”,

„Роль медіа у формуванні інформаційної картини світу”, „Профілактика

сучасних маніпулятивних технологій мас-медіа”), а також розвитку соціальної

компетентності („Адаптація учнівської молоді до соціально-економічних умов

суспільства”). Практичний етап містив створення презентацій, конспектів,



287
проведення інтегрованих уроків тощо з використанням соціальної реклами.

Результативність запровадження медіаосвіти й розвитку МіГ можна

прослідкувати за такими подіями. Так, у межах міжнародного медіафестивалю

для школярів „Москва–Запоріжжя” 2011–2012 [146; 325, с. 117], який тривав

понад три місяці, вчителі та учні базових шкіл Запорізької області після

навчання на майстер-класах мали можливість розробити власні медіапроекти

соціальної реклами. Зупинимось на деяких роботах. Перша – у номінації

„Аудіовізуальний твір” – соціальний рекламний ролик антиалкогольної

спрямованості „Sweet party” (2012 р.), створений учнями різного віку під

керівництвом учителів Запорізького колегіуму № 98 (короткометражний фільм

соціального спрямування). Це пародія на рекламу алкогольного напою

„Мартіні”, яка нагадувала батькам, що діти копіюють доросле життя, не

помічаючи, що в ньому є багато недоліків, а також закликала рекламодавців

вдумливо підходити до змісту реклами, яку вони створюють: „Ми граємо з тим,

що ви рекламуєте”. Цей ролик було визнано одним з актуальних і професійних

[630]. Друга робота – анімаційний фільм „Пригоди Колобка в „Дивосвіті”, який

створили школярі Малобілозерської естетичної гімназії „Дивосвіт”, пропагує

важливість життя дітей у повній щасливій родині, стверджує загальнолюдські

цінності. Загалом за підсумками медіафестивалю в номінації „Краща соціальна

реклама” було представлено 17 робіт. Кращими визнано: творчий проект

з художньо-естетичного виховання „Світ життєтворчості” (КЗ „Хортицький

національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр”); „Надії

й проблеми ХХІ сторіччя” (Енергодарський НВК № 5); „Мода на чистоту”

(школа „ЕйдоС”); „Крик про допомогу” (Семенівська ЗОШ, Мелітопольський

район); „Батьки у відповіді за майбутнє своїх дітей” (КЗ „Дніпрорудненська СГ

„Світоч”). Зазначимо, що з більшістю здобутків учителі онайомилися на курсах,

заняттях творчих груп. Крім цього, у межах ІІІ Міжнародного освітнього

форуму „Особистість в  єдиному освітньому просторі” (Запоріжжя, 2012 р.) в

одній із секцій обговорювали питання щодо медіаосвіти, ролі реклами,

соціальної реклами в розвитку СК, у тому числі й критичного ставлення до
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інформації, розвитку СК засобами медіаосвіти [781], предмета „Початки

економіки” (авт. к. пед. н., доцент О. Варецька). Таким чином, можна

стверджувати, що медіаосвітні технології, зокрема й соціальна реклама, яка

акцентує на болючих проблемах суспільства, його духовно-моральних

цінностях, сприяють розвитку СК вчителя й, відповідно, СК молодшого

школяра, а СППО стає опорною для цього процесу.

Для упровадження в навчальний процес технології розвитку СК вчителя

початкової школи наголосимо на важливості оволодіння технологією

критичного мислення [134], певні ознаки якої можна знайти серед технологій

переліку у визначених завданнях. Зокрема, як зазначалося вище, медіаосвітою

у СППО  (про яку також згадувалося у підрозділі 4.1) – передбачено

формування здатності до активного, усвідомленого засвоєння медійного змісту,

розвиток критичного мислення стосовно ЗМІ, набуття практичних навичок

у виявленні неправдивих повідомлень і спотворень інформації, вироблення

стійкого імунітету до маніпулятивного впливу мас-медіа, збагачення

соціального досвіду в практиці спілкування з медіапродукцією, розвиток

навичок застосування в навчальному процесі медіатехнологій та

медіапродуктів, що, відповідно, впливає на розвиток СК. Більш

конкретизованими є завдання щодо вироблення критичного ставлення до

рекламного медіапродукту, усвідомлення важливості соціальної реклами як

чинника розвитку СК особистості й набуття умінь і навичок створення

рекламного медіапродукту, опанування методів розвитку здатності до творчого

самовиразу за допомогою медіазасобів, адже проникнення медіа в усі сфери

діяльності надає вчителеві нові можливості для міжкультурної взаємодії,

використання сили їх впливу на засвоєння знань, розвиток СК [136; 144].

У курсовому та міжкурсовому періодах відбувалося спонукання вчителів

спиратися на власний соціальний життєвий досвід, а також на знання, навички,

отримані у післядипломному процесі, щодо медіаосвіти, її засобів;

застосовувати критичне мислення щодо будь-якої інформації. Зокрема, слухачі,

після оволодіння теоретичним матеріалом у процесі дискусії дійшли висновку,
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що захопленість ЗМІ сенсаційністю, жорстокістю, агресією, синдромом

„пожовтіння” сприяє занепаду духовної культури, формуванню маргінальних

моделей поведінки тощо. Перенасиченість ефіру рекламою, яка виступає

могутнім засобом маніпуляції, найбільше впливає на дітей, які не можуть

адекватно оцінювати зміст інформації і є незахищеною медіааудиторію.

Для подання допомоги учням у розвитку їхнього критичного мислення й

набутті ними медіакомпетентності, у першу чергу, вчителі мають оволодіти,

насамперед, теорією і практичними навичками МіГ. З огляду на те, що

медіаосвіта як окремий шкільний предмет та інтеграційні курси запроваджено в

незначній кількості шкіл, а в повсякденній практиці вчитель активно

використовує засоби медіаосвіти (телебачення, газети, радіо, журнали, Інтернет

тощо), він має навчитися використовувати такий дієвий інструментарій за

рахунок міжпредметних зв’язків у навчальній і виховній діяльності, передусім,

опанувавши технології розвитку критичного мислення, яке (за Д. Халперн)

є „протиотрутою проти контролю над думками” [806, с. 25], допомагає впізнати

пропаганду й не стати її жертвою, проаналізувати помилкові підстави

в аргументації, побачити явний обман, визначити надійність джерела,

обміркувати кожне завдання чи рішення.

На заняттях курсів, творчих груп після ознайомлення з науковими

здобутками, зокрема, E. E. Елісейрі, Г. Онкович, A. Сілверблета, О. Федорова та

ін. (додаток М.1) вчителі дійшли висновку про нерозривний зв’язок розвитку

критичного, творчого мислення й медіакомпетентності щодо системи медіа

загалом і медіатекстів зокрема. Підсилив цей ефект перегляд відеоролика

„Експеримент – тиждень лише російського ТБ” [275]. У ньому йдеться про

експеримент Г. Штейнгарта, американського письменника, який ізольовано

тиждень дивився лише три російські канали, записуючи наприкінці кожної

доби свої спостереження в щоденник. Уже на третій день він помітив, що всі

російські ведучі виглядають дуже правдоподібно, а їхні голоси мають

гіпнотизуючий ефект. На п’ятий день він викликав до себе психолога, на

шостий – із самого ранку почав пити алкоголь, на сьомий – порівняв своє
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бачення, зокрема щодо подій в України та США, з баченням своїх друзів, які

дивилися українські й світові канали, окрім російських. Результати були

вражаючими, що підтверджує суттєвий вплив медіаінформації на свідомість

людини.

На лекційних заняттях акцентували на важливості факту появи наукових

досліджень, які стосуються посилення елементу критичності аналізу

медіатекстів у різних сферах, формування критичного оцінювання та ставлення

до інформації, зокрема й дитини, захисту від негативних інформаційних

впливів у  професійній діяльності вчителя, ролі реклами та соціальної

інформації у формуванні сучасного способу життя, управлінні поведінкою

споживачів, соціалізації дітей, які могли прислужитися вчителям при

дослідженні теми. Уваги слухачів привертали до такого факту: в американських

кваліфікаційних стандартах для вищої освіти щодо інформаційної грамотності

[134; 136] критичне ставлення до інформації визначено як складову

інформаційної компетентності. Саме тому в післядипломному процесі ми

ознайомили вчителів із базовою моделлю організації технології критичного

мислення: „виклик – осмислення – роздум”. За приклад наведемо

обмірковування тези: „Чи важливим є критичне ставлення до рекламного

медіапродукту як складової СК” з акцентуацією на цих етапах.

Так, на етапі „виклику” відбулася актуалізація наявних знань і уявлень

щодо реклами, рекламного медіапродукту. Метод мозкового штурму,

позитивне середовище духовної взаємодії допомогли узагальнити всі думки

й сформулювати правильну відповідь. Учителі розмірковували над тим, що

в умовах ринкових відносин більшість засобів масової інформації та

комунікації в Україні стали приватними, їхня господарська діяльність

непідконтрольна суспільству. Водночас значна частина ЗМІ залежить від

державних дотацій, перебуває під контролем виконавчої влади, політичних

угруповань, економічних спонсорів більше, ніж від аудиторії. Крім того,

спільну увагу викладача й слухачів також зосереджували на питаннях мотивації

до розвитку критичного мислення, дій під час виникнення проблеми



291
(оцінювання проблеми, систематизація ідей, спостереження, пошук інформації,

її критичне осмислення, уникнення емоцій і включення „холодного” розуму),

розвитку уміння ставити запитання, переконувати, використовуючи пояснення

та аргумент, і, відповідно, приймати рішення в різноманітних ситуаціях.

Слухачі відзначали важливість соціальної реклами, яка залучає людей до

актуальних соціальних питань, і комерційної, що допомагає орієнтуватись на

ринку товарів та послуг, а також стимулює зміни в політиці, економіці,

культурі, побуті, урізноманітнює соціальну реальність. Однак, реклама сприяє

й стереотипізації мислення, поведінки, нав’язуванню моделей, стандартів

життя, створенню штучних потреб, поширенню небездоганних естетичних

смаків, формуванню комплексу меншовартості, асоціальної поведінки й

маніпулює свідомістю людей. Учителі наголошували на появі

рекламозалежності й відповідному формуванні системи цінностей, орієнтованої

виключно на споживання (у групі ризику – діти).

На цьому етапі звертали увагу слухачів на те, як вони в освітньому

процесі початкової школи можуть створити ситуацію виклику, зокрема вдалим

формулюванням питань (Чи потрібна заборона реклами? Для чого потрібна

реклама? Чи корисною є реклама? Чи завжди реклама правдива? Звідки люди

дізнаються про нові товари, послуги, події? Кому вигідна реклама? тощо),

залученням до обговорення побаченого, демонстрацією певних властивостей

предмета з використанням медіазасобів, власних „родзинок” для мотивування

й включення учнів в активну навчальну діяльність.

На стадії осмислення (реалізації сенсу) вчителі залучалися до роботи

з новою інформацією, її систематизації, зіставлення з раніше відомою,

формулювання питань про рекламу й рекламний медіапродукт, обміркування

природи, походження реклами, рекламного продукту, формування власної

позиції. Наголошували на тому, що на цьому етапі вчителі вже можуть

відслідкувати ступінь розуміння матеріалу учнями. Поштовхом до дії стала

інформація про кількість активних споживачів масової інформації.

Залучення слухачів до аналітичної діяльності на матеріалах наукових
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статей, посібників та інших ресурсів сприяло обґрунтуванню висновку про

втрату ЗМІ ознаки суспільного форуму, адже фактично вони подають вибірково

інформацію, уникаючи всього різноманіття суспільних поглядів, позицій і,

таким чином, створюють викривлений агресивний інформаційний ринок,

перенасичений сенсацією, рекламою тощо. Водночас звичка безапеляційної

довіри людей, становлення яких відбувалося в період СРСР, спричинило

й надалі призводить до різноманітних негативних ситуацій. Нове ж покоління,

свідомість якого з народження формували ЗМІ, особливо діти до 8 років, не

можуть критично ставитися до медіапродукту, довіряють рекламі, хочуть

придбати рекомендований у ній товар і вимагають цього від дорослих. Було

також наведено думки деяких західних дослідників про те, що діти сьогодні

визначають близько половини всіх сімейних покупок, і доросла людина також

не завжди може захистити себе від агресивного впливу медіа. Саме тому

щоденне споживання різноманітної інформації, використання ЗМІ в сучасному

освітньому процесі орієнтує й на розвиток критичного ставлення до інформації,

рекламного медіапродукту [136].

Підсиленням роздумів, ключовим переконанням у важливості його

розвитку в молодших школярів з метою формування в них соціальної

компетентності стало повідомлення щодо критичного мислення як стрижневого

компонента освіти США та Канади (триває більше ніж півстоліття),

пріоритетності завдання у вихованні покоління, здатного мислити критично

в соціальному, економічному аспектах (такі громадяни є більш активними), а

також невідповідності діяльності школи з розвитку навичок критичного

мислення (Стернберг), які в більшості не відповідають реальним соціальним

вимогам, не мають перспективи (поведінка, проблема вибору в певних

побутових та суспільних ситуаціях, у ставленні до політичних лідерів, подій

тощо), необхідності спрямування освіти на розвиток в учнів критичного

мислення щодо ЗМІ.

Відзначивши, що поняття „реклама” і, відповідно, критичне ставлення до

неї є специфічним і не розглядається в програмі початкової школи (деякі з
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предметів, такі як „Технології”, „Мистецтво”, – торкаються), вчителі визнали

необхідність самомедіаосвіти, розглянули вимоги до неї, викладені в Концепції

впровадження медіаосвіти в Україні [382], яка також акцентує на розвитку

китичного мислення тощо. Додатково щодо дефініції „критичне мислення”

слухачам презентовано наукову інформацію (підготовлені матеріали заняття та

його хід подано в додатку М. 1); висвітлено рівні критичного мислення [744], а

саме: емпіричний – критична перевірка фактів; теоретичний – критична

перевірка теорій; метатеоретичний – критична перевірка норм і цінностей;

окреслено важливість критичного ставлення до інформації. На прикладі

інформації зі сторінки Інтернету, обраної слухачами, було перевірено

покроковий опис критичного оцінювання інформації (за К. Арсеньєвим) [21],

тобто визначено „авторитетність” її джерела (за виробленими критеріями

авторитетності); проаналізовано „тіло” інформаційного повідомлення

(інформація може бути фактологічна, оцінна, нормативна тощо); визначено

„програму дій”, закладену в тексті (до яких учинків спонукає інформація і як ці

дії співвідносяться із законами етики). Слухачами зроблено висновок щодо

критичного сприйняття інформації, його мети захисту людини, який збігається

з думками науковця [20]. Учителі побачили, що саме критичне ставлення до

інформації, зокрема й рекламного медіапродукту, сприятиме виробленню

медіаімунітету, розвитку СК особистості (розпочинати цю роботу треба

якомога раніше). Отже, на етапі роздумів (рефлексії) слухачі закріпили нові

знання, перебудували (доповнили) первинні уявлення. Відбулося привласнення

нового знання, формування власного аргументованого уявлення про рекламу,

рекламний медіапродукт, необхідність розвитку критичного ставлення до них,

розширення соціального досвіду. На власному досвіді вчителі відчули користь

від застосування технології критичного мислення, зокрема медіаосвіти як

засобу для опанування молодшими школярами різних способів інтегрування

інформації, уміння висловлювати й аргументувати власну думку на основі

осмислення різного досвіду, ідей і уявлень, побудову, за можливістю, логічних

умовиводів і відповідно формування СК.
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У процесі практичного заняття запропоновано слухачам застосувати

технологію критичного мислення щодо соціальної реклами (розширений

виклад заняття подано в додатку М. 2). Відкриттям для вчителів стало

ставлення до соціальної реклами як до „агента соціалізації” [562, с. 9], визнання

„рекламної соціалізації одним із мезофакторів („мезо” – „середній, проміжний”)

„засобом соціального впливу на соціальні групи з метою зміни їх соціально

значущих характеристик і параметрів: становище в соціальному просторі

(статуси), соціальні ролі, стереотипи, цінності” [792], соціалізації людини (що

збігається з нашою думкую, наведеною під час висвітлення соціокультурних

детермінант у підрозділі 3.1). Слухачі відзначили наявний зв’язок соціальної

реклами й соціальної компетентності особистості, усвідомили механізми

виховного впливу соціальної реклами на інтелект, почуття, ціннісні орієнтації й

важливість вищезазначеного з огляду на те, що поняття „соціальна реклама”

є специфічним і його не внесено до програми підготовки вчителів початкової

школи у ВНЗ, зокрема й економічної. Вони усвідомили роль СППО в

надолуженні цієї прогалини, що відбувається шляхом збагачення змісту

курсової підготовки вчителів початкової школи, проблемних курсів „Духовно-

економічне виховання молодших школярів на основі авторського курсу

„Початки економіки”, введення окремого курсу з медіаосвіти, інтеграції

медіаосвітніх технологій до вже існуючої системи освітнього процесу [572],

приділення уваги в курсовому і міжкурсовому періодах. Зазначимо, що

розширений виклад лекційних і практичних занять (додатки М.1, М.2) є

зразком, за яким відбувалися заняття з інших тем на засіданнях проблемних

семінарів, творчих груп, у період курсової підготовки вчителів

експериментальної групи.

Наступною технологією, теоретичними основами якої оволоділи слухачі,

став середовищний підхід (згадано в підрозділі 3.2). Для їхнього мотивування

відбулося ознайомлення з результатами власного соціально-педагогічного

дослідження (спільного з колегами) у складі науково-дослідної лабораторії

„Управління освітніми системами регіонів сільської місцевості” [129; 132; 870;
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871], яке проходило на базі 27 навчальних закладів 9 районів Запорізької

області у 2010–2011 рр. (Бердянський, Гуляйпільський, Михайлівський,

Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Чернігівський,

Якимівський). У ньому брали участь працівники районних відділів освіти,

районних методичних кабінетів, директори шкіл, учителі, учні та батьки

(усього 1231 особа). Відповідно до отриманих результатів, 34,5% керівників

навчальних закладів не визначили тип соціокультурної ситуації, в якій

функціонують заклади освіти, котрі вони очолюють. При цьому 68 % учнів, які

брали участь в опитуванні, вважають, що молоді „ніде себе діти”, а керівники

шкіл (жоден керівник – респондент дослідження) не змогли ідентифікувати

проблеми, які можуть бути вирішені засобами освіти, тобто вони не вирізняють

соціально-педагогічні функції навчальних закладів на селі. Крім цього,

управлінські стратегії, яких дотримуються керівники закладів освіти, не сповна

є адекватними типу соціокультурної ситуації, в якій функціонує заклад освіти, а

стратегіями управління, спрямованими на зовнішні перетворення, виконання

соціокультурних функцій, котрі відсутні в зовнішньому середовищі, не

користуються. Більшість закладів освіти сільської місцевості пасивно існують –

як матеріал для використання територіальною районною системою чи

споживацьки ставляться до соціального середовища. Відповідне ставлення

й у вчителів. Переконані, що застовування середовищного підходу не лише в

управлінській діяльності шкіл регіонів сільської місцевості (А. Цирульніков), а

й в освітньому процесі шкіл учителями початкової школи є інноваційним,

корисним та ефективним для розвитку їхньої соціальної компетентності та її

формування в учнів.

Розмірковування над тезою В. Ястребової про можливість тимчасовості

такого стану, „коли не відбувається позитивних змін у соціокультурному

середовищі, занепад все одно настане, але тільки дещо пізніше” [870, с. 29;

871], дало підстави для невтішного висновку щодо ймовірного зникнення як

сільської школи, так і, відповідно, села, а також дієвості перетворювального

характеру діяльності закладів освіти сільської місцевості тільки за умови
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здійснення ними перетворювальної функції щодо зовнішнього

соціокультурного середовища. З огляду на власний життєвий та педагогічний

досвід, усвідомлення становища школи, у якій вони працюють, учителі

акцентували на важливості створення фактичного, а не задекларованого (що на

сьогодні існує) рівного доступу школярів до якісної освіти, умов для розвитку

СК, адже значна кількість дітей не бажає переїжджати до міста (за даними

наших опитувань, 48,84%) [971]. Серед причин  переїзду – більше перспектив

для навчання та розвитку (23%), особисте (4%). Аргументом на користь

переосмислення ролі соціокультурних, а також етнорегіональних чинників

в організації й розвитку освіти стало ознайомлення з працями А. Цирульникова

[821; 822], адже етноси й народності приходять до різних історичних підсумків,

формують різний духовно-енергетичний і культурно-освітній потенціал.

Слухачам (майже половина їх – зі шкіл сільської місцевості) було

поставлено проблемне завдання: вони мали визначити, в якій соціокультурній

ситуації перебуває школа, у котрій вони працюють, за допомогою методу

аналізу соціокультурної ситуації (за А. Цирульниковим) [137; 821; 822],

відповідно до якого тип соціокультурної ситуації визначається як комбінація

двох основних параметрів: локальної культурно-історичної традиції (КІТ) та

рівня розвитку сучасного соціокультурного фону (СКФ). Як ми вже

наголошували раніше, стратегію управлінської діяльності директора,

здійснення тих чи інших функцій освітнього закладу обирають залежно від

типу соціокультурної ситуації. Однак, учитель, який володіє цим методом,

може вдало його застосовувати не тільки в сільській, а й у міській місцевості,

таким чином, принести велику користь для своєї школи, класу та, відповідно,

себе (доки школа працює – село живе, а вчитель має роботу).

Отже, відповідно до чотирьох основних типів соціокультурної ситуації

залежно від розвиненості (+) або відсутності (-) цих основних параметрів (КІТ,

СКФ), стратегія та функції можуть бути такими.

1. У ситуації „школа в культурному центрі” основні соціокультурні

функції виконує середовище, культурно-історичні традиції (КІТ(+)) та сучасний
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соціокультурний фон (СКФ(+)) розвинені, тому обирають управлінську

стратегію поглиблення якості освітніх послуг за рахунок залучення ресурсів

громади, що забезпечує узгодження освітньої системи з оточенням. Освітній

заклад може виконувати адаптивні та обслуговувальні функції, школа

спирається в освітніх програмах на середовище, а також обслуговує систему

вищого порядку – районну освітню систему.

2. Ситуація „вогнище культури в минулому (КІТ(+), СКФ(-))” характерна

для сільських поселень, які були великими в минулому й зберігають культурно-

історичні традиції, але сучасний соціокультурний фон є зубожілим, середовище

освітнього закладу деконструктивне. У такій ситуації можливі дві управлінські

стратегії: спрямованість на збереження культурно-історичної традиції або зміна

соціокультурного фону на основі територіальних програм та використання

мережних форм взаємодії суб’єктів соціокультурного простору. Освітній заклад

може виконувати адаптивні функції, але при цьому вирішення проблем

деструктуризації оточення не відбувається, спостерігається тільки деяке

уповільнення культурної та духовної деградації. Змінити соціокультурний фон

можна, якщо школа разом із соціальними структурами виконує функції не

тільки підтримки, а й перетворення існуючого оточення.

3. У ситуації „потенційне вогнище культури” (КІТ(-), СКФ(+)) традиції

практично відсутні, але сучасний соціокультурний фон є високим, що

притаманно поселенням нового типу, селам, які відроджуються. За таких умов

управління забезпечує здійснення освітнім закладом функцій зміцнення

громади, а школа, завдяки відкритості інноваційним впливам оточення,

здійснює перетворювальні інноваційні функції.

4. Для ситуації „культурна пустеля” (КІТ(-), СКФ(-)) характерна

відсутністю як соціальної традиції, так і сучасного соціокультурного фону, що

закладає можливість також двох варіантів стратегії управлінської діяльності: а)

створення освітньо-виховних комплексів, які перебирають соціокультурні

функції, котрі відсутні в зовнішньому середовищі; б) управління спрямована на

створення культурно-освітньої спільноти та перетворення соціокультурної
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ситуації [821; 822; 869; 871]. Навчальні заклади можуть здійснювати

„поглинання” елементів довкілля, включаючи, наприклад, до структури школи

дитячі заклади освіти або малокомплектні початкові школи, але при цьому тип

соціокультурної ситуації не змінюється. Більш результативними будуть дії

освітнього закладу, спрямовані на перетворення соціокультурної ситуації через

створення культурно-освітньої спільноти.

Слухачам було запропоновано для обговорення ряд моделей закладів

освіти сільської місцевості, адекватних певному типові соціокультурної

ситуації (додаток М. 3, табл. М. 3), наведено приклади таких шкіл у Запорізькій

та інших областях України й Росії [871, с. 139–230], досліджено особливості

діяльності, ресурсне забезпечення, потенційні заходи щодо взаємовигідного

соціального партнерства, репертуар можливостей педагогічного колективу

навчального закладу щодо формування СК школярів, зокрема й молодших. На

основі отриманих знань учителі набули можливість дати відповідь на

проблемне запитання, поставлене на початку заняття, обміркувати свої власні

кроки щодо покращення становища школи в соціокультурній ситуації, в якій

вона опинилася, обговорити думки з колегами для пошуку оптимальних рішень

і вироблення пропозицій директорам шкіл.

Наступним кроком стало проведення проблемного семінару на базі Малої

гуманітарної академії м. Запоріжжя (для інших творчих груп – відеочат),

ознайомлення з досвідом закладу (з яким координували роботу) щодо взаємодії

із соціокультурним середовищем, установлення партнерських відносин як

громадсько-активної школи, яка досить яскраво демонструє успішність

застосування середовищного підходу, методу проектів, зокрема й соціальних.

Слухачі дійшли висновку про важливість, ефективність цього підходу як для

сільських, так і міських шкіл, відзначили його актуальність у світлі змін

в освіті, надання (у перспективі) громадам більшої самостійності в задоволенні

їхніх освітніх потреб, запропонували своє бачення щодо діяльності вчителів для

досягнення позитивного результату як усвідомлення управлінської стратегії,

прорахування власних кроків для її реалізації, дослідження можливостей
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власного класу для встановлення партнерських відносин, визначення реальних

(з якими школа має постійні зв’язки та програми, угоди взаємодії) та

потенційних (з якими школа не має постійних зв’язків, але адміністрація

вважає, що за належної організації роботи з ними можна буде успішно

співпрацювати) партнерів школи, класу (постійних, тимчасових та

короткочасних), відповідь на запитання „Що я і мій клас можуть

запропонувати? Що можуть запропонувати батьки?”

У груповій роботі за допомогою мозкового штурму вчителі визначили

необхідні умови для встановлення партнерських відносин: наявність загальної

проблеми, у розв’язанні якої зацікавлені школа та потенційний партнер;

установлення зв’язків із майбутнім партнером у вигляді неформальних

партнерських відносин; наявність довіри один до одного; підтримка іміджу

кожного з партнерів; проведення спільних заходів, про які повідомляють усім

мешканцям села (району); благодійних акцій, повідомлення про успішність

співпраці партнерів через засоби інформації тощо. Слухачі усвідомили

важливість розуміння ними соціокультурної ситуації та застосування у власній

школі середовищного підходу для розвитку соціальної компетентності власної

й молодших школярів.

Відповідно до запропонованого наступного завдання вчителі визначили

й проаналізували проблеми при встановленні партнерських відносин, серед

яких брак інформації про потенційних партнерів та невміння доводити до

партнера думку про необхідність співробітництва, зацікавлювати його

у встановленні партнерських відносин зі школою.

Подальшим кроком стало окреслення шляхів, механізмів вирішення

вищезазначених проблем, зокрема для отримання й збереження такої

інформації: участь у розробленні питань анкетування, проведенні

соціологічного дослідження, складанні банку даних про організації, родини, які

можуть співпрацювати з фондом, розробленні плану заходів, які будуть

взаємокорисними для партнерів. Їх проведення дость змогу об’єднати партнерів

школи у громадському шкільному фонді, зокрема через таку інноваційну
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форму, як фандрейзинг (технологія залучення та акумулювання коштів із

різних джерел для фінансування конкретних програм, проектів; від спонсорства

відрізняється спрямованістю на конкретний вид діяльності) тощо.

Слухачі мали можливість ознайомитися з моделями соціального

партнерства в сільській місцевості (популяційно-екологічна модель, модель

залежності від ресурсів, модель раціональної випадковості, модель операційних

витрат, інституційна модель) [820; 823], методикою визначення способів

соціального партнерства закладу освіти з громадою. Отже, опанування

вчителями, зокрема початкової школи, методом соціокультурної ситуації

надало їм надійний інструмент у розумінні подій, які відбуваються

в соціокультурному середовищі, сприяє розвитку їхньої СК.

Варто також відзначити дієвість технології „Духовно-економічне

виховання молодших школярів на основі авторського курсу „Початки

економіки”, що доклано подано в попередніх працях [104; 106; 107; 113; 114;

128]. У цьому випадку слухачі дізналися про її розширення в контексті

ноосферної освіти, основу якої становить ноосферна економіка як економіка

суспільного інтелекту, освітня економіка (за Є. Сабуровим та А. Суббетто)

[673; 745; 746], від запровадження якої виграють усі чи майже всі. Ґрунтується

вона, по-перше, на таких концептуальних основах, як текст, компетенція, успіх,

що дало можливість усвідомити відповідні до них завдання, які стоять перед

учителем: 1) показати, що таке успіх, дати відчути його, локалізувавши

завдання й продемонструвавши критерії успіху; необхідність гри, в якій

є виграш; 2) спонукати спрагу компетенцій, яка може впливати тільки із спраги

успіху в грі. При цьому компетенції розуміють не як володіння інформацією,

але умінням побудувати аргументацію. Для цього слід навчити способів

здобувати потрібну інформацію в загальному інформаційному полі й оцінювати

її значущість для досягнення успіху, застосовуючи критичне мислення. Базові

компетенції, які забезпечують „рівні можливості” для успіху в житті,

досягаються різноманіттям освітніх ігор, що, у свою чергу, підвищує

значущість таких педагогічних технологій, як ігрові [51] (докладніше це
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досліджено раніше [101; 104, с. 135]).

Підсиленням застосування останніх є розуміння важливості ігрової

діяльності як основної поруч з навчальною (співвідношення в різні роки різне)

для молодшого школяра, її дієвості з огляду на емоційне забарвлення, яке

сприяє кращому засвоєнню інформації, суспільного досвіду, набуттю

компетентностей, удосконаленню самокерування поведінкою, що актуалізує

необхідність опанування такими технологіями вчителем, а також деформації

освітніх цілей дошкільної освіти, яка сьогодні зосередилася на освітніх, а не

виховних процесах. У результаті – дошкільник, який іде до 1 класу, вже не

бажає вчитися, дуже часто він є невихованим, у більшості випадків

спостерігається низький рівень сформованості соціальних навичок взаємодії

в групі, самообслуговування, правил поведінки в різних вікових, соціальних

групах, невміння і небажання виконувати різні соціальні ролі, зокрема в грі,

тощо. Третє завдання, яке стоїть перед учителем, – навчити читати й розуміти

різноманітні тексти, інформація з яких може стати предметом висловлювання

в порядку комунікативної дії, сприяти досягненню порозуміння, відповідно,

успіху в житті, бізнесі, соціумі. Це може відбутися тільки за умови оволодіння

спільною для людей мовою. Таким чином, актуалізується важливість

навчальних технологій для формування СК, зокрема технології кооперативного

навчання як основи діяльності, побудованої на співпраці в малих групах, де всі

слухачі (учні) працюють над завданням. У післядипломному процесі

використовували навчально-педагогічні ігри (докладніше про це див.

[101, с. 29]) як „практичну групову вправу з вироблення оптимальних рішень,

застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють

реальну обстановку чи психолого-педагогічну ситуацію на заняттях у школі та

в міжособистісних стосунках” [854, с. 28], з урахуванням їх специфічних ознак

(поетапність; моделювання умов, наближення до реальних, які є імітацією

педагогічної діяльності; наявність складних, конфліктних ситуацій; обов’язкова

спільна діяльність учасників гри; опис психолого-педагогічної ситуації й

об’єкта ігрового імітаційного моделювання; контроль за ігровим часом;



302
розроблена система оцінювання; правила проведення гри; елементи змагання)

[101, с. 29], значущості у формуванні міжпредметних знань, можливості

застосування останніх одразу в соціально-педагогічній ситуації для розвитку

соціально-професійних умінь, соціально-педагогічного мислення,

відповідального ставлення до процесу опанування знань. Зазначимо, що

відповідно до форми та виду роботи (практична, тренінгова тощо), поставлених

завдань проводили ділові (імітація соціально-педагогічної діяльності щодо

управління педагогічним процесом), рольові (імітаційна форма активного

навчання, яка є простішою, ніж ділова, але більш ефективною при вирішуванні

соціально-педагогічних ситуацій), дидактичні ігри (творча форма навчання й

розвитку вчителів); аналізували конкретні соціально-педагогічні та соціально-

психологічні ситуації (допомагають дослідити певну проблему, оцінити її та

обрати рішення), інциденти (допомагають раціонально використовувати

інформацію, наближену до реальних умов роботи); вирішували педагогічні

завдання, соціальні навчально-виховні проблеми (творча діяльність), мозковий

штурм (вироблення оптимального рішення), ігрове проектування (розробляння

рекомендацій, планів і заходів освітнього характеру) тощо.

Наведемо приклад гри для запобігання емоційному вигоранню,

визначення наявних стереотипів поведінки, мислення „Я – вдома, я – в школі”,

або „Удома я ніколи….”, „У школі я ніколи….”, у якій вчителі у своїх

конспектах, розділивши аркуш навпіл, складали два списки визначень, якостей,

рис, відносин, асоціацій (якомога більше) з назвою гри. Висловлювання

аналізували за напрямами: схожість, несхожість, протилежність рис, спільні

якості, які виявляються в різних ситуаціях; відсутність спільних рис; відповіді

на запитання „Який список було складати легше, який вийшов об’ємніше?”,

„Ваше ставлення до того, що в характеристиках є суттєві відмінності?” тощо.

Обговорення у формі навчально-педагогічної гри як дискусія (публічний спір з

метою формування нових знань і переконань, поглиблення розуміння нових

теоретичних положень, подолання хибних суджень, корекції й уточнення

звичайних понять, розвитку вміння кожного педагога правильно та логічно



303
викладати свої думки, поєднувати власну думку з педагогічною теорією,

аналізувати й порівнювати різні погляди, вміння знаходити докази та

підкріплювати свої висновки [759, с. 29]) та спілкування, невимушені, дружні

стосунки між учасниками творчих груп дали їм змогу подивитися на своє

ставлення до ситуації, що склалася, обміркувати шляхи й способи запобігання

подальшому емоційному вигоранню. Близьким за сутністю є метод

„Т-таблиця”, який використовували на практичних заняттях творчих груп для

виявлення позитивних і негативних дій та явищ, зокрема у формуванні СК

молодшого школяра.

Для активного розвитку СК вчителя, зміни його ролі з традиційної (як

зазначалося на с. 177 дис.) на роль учителя-дослідника, який творчо підходить

до виховного процесу, вміє відстежувати сформованість СК молодшого

школяра, „гуманіста”, „партнера” тощо, чим діяльність учителя наближується

до діяльності менеджера, ураховуючи дієвість андрагогічних принципів, стилів

навчання дорослих за Д. Хоні та А. Мамфордом, положень Г. Гарднера (с. 217

дис.), правил роботи з групою, характерних рис, властивих дорослим у

навчанні, що відстежено у власній роботі зі слухачами, а саме: дорослі вчаться,

коли відчувають потребу, мають бажання, умотивовані на досягнення певних

життєвих цілей, прагнуть до якнайшвидшого застосування результатів

навчання на практиці; отримана навчальна інформація для них є практичною та

реалістичною, ґрунтується на власному соціальному досвіді, а вчителі самі

практично виконують певні завдання, усвідомлюючи себе самостійною,

самоорганізованою особистістю, ми застосовували рольові ігри. Слухачі були

забезпечені необхідними технічними засобами й наочністю, робочі місця

розташовано так, щоб кожній з груп було видно інші.

На початку гри спільно із слухачами визначали регламент, пропонували

їм наукові, методичні джерела, проводили діагностування щодо визначення

їхньої природної схильності до певної ролі в групі, розподіляли останніх по

групах. За результатами діагностування ведучий (викладач) об’єднував

учасників у групи: „організатори”, „ерудити”, „опоненти”, „рецензенти”,
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„оцінювачі”. Відповідно до завдань ролі, „організатори” підготували

аудиторію, виготовили таблички, заклики, підсумковий документ, що розкрив

сутність форм і методів активного навчання (ознайомлення з ним наприкінці

гри); „ерудити” підготували повідомлення щодо форм і методів активного

навчання, можливості їхнього застосування у процесі формування СК

молодших школярів; „опоненти” після глибокого дослідження теми висловили

принципові заперечення, поставили гострі питання „ерудитам”; „рецензенти”

на підставі всебічного розгляду представленого матеріалу внесли конкретні

пропозиції щодо розкриття тем; „оцінювачі” оцінили зміст, науково-практичну

цінність повідомлень, ефект наочності, практичну цінність діяльності всіх

учасників гри, науково-практичну цінність підсумкового документа. Таким

чином, учителі на власному досвіді відчули важливість правильного

розподілення ролей у групах для отримання ефективного результату в певній

діяльності. Використання близького за задумом методу „Шести капелюхів”

сприяло розвитку вміння вчителів подавати інформацію відповідно до

запропонованої ролі (капелюха).

Упровадження технік креативності, таких як мозковий штурм

(постановка проблеми, генерація ідей, їх групування, відбір, оцінка, підсумок),

метод синектики (удосконалений метод мозкового штурму), видів аналогій

(пряма, символічна, фантастична, особиста – емпатія), техніки модерації,

складання ментальних карт дало можливість оперативного, нетривіального

вирішення вчителями певних проблем на основі творчої активності,

налагодження відносин у групі (звичка до сумісної роботи, втрата страху

критики, уникнення образ від несприйняття пропозиції) сприяло зниженню

інерції мислення, розвитку вміння бачити завдання в різних аспектах і СК

вчителя.

На етапі опрацювання вчителями теоретичних питань щодо СК для

розвитку навичок розуміння й усвідомлення інформації під час першого

читання тексту ефективним виявився метод „Insert”, а для розвитку вміння

структурування та узагальнення інформації – технологія „Кластери”.
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Застосовуючи технологію кооперативного навчання, дотримувалися

основних її елементів, таких як: позитивна взаємозалежність (цілі, заохочення,

ресурси, ролі); особиста відповідальність (оцінювання кожного іншими

членами групи); особистісна заохочувальна взаємодія (когнітивна діяльність,

соціальні навички, вербальний і невербальний взаємозв’язок, мотивація);

соціальні навички (знати інших, спілкування, підтримка, конструктивне

вирішення конфліктів); групова обробка результатів. Така технологія

віддзеркалює деякі із соціокультурних детермінант розвитку СК вчителя

початкової школи. Було наголошено на розумінні вчителем своєї ролі

у запровадженні кооперативного навчання. Спільно слухачі виконали завдання

щодо корегування принципів кооперативного навчання з огляду на формування

соціальної компетентності молодшого школяра, а саме необхідність: чітко

визначати соціальні цілі уроку, обґрунтовано, з огляду на стилі навчання та

групові ролі, приймати рішення щодо об’єднання учнів у групи (формальні,

неформальні, базові) до початку уроку, пояснювати важливість навчання

виконувати різні ролі в групі для суспільного й особистого успіху; чітко

пояснювати завдання, акцентуючи на його соціальному спрямуванні,

відстежувати ефективність не тільки навчальної роботи груп, а й соціальні

успіхи, випадки подолання певних неузгодженостей, стереотипів, а також

застосовувати стратегію втручання за необхідністю; адекватно оцінювати не

тільки й не стільки предметні досягнення, скільки соціальні.

З огляду на вищезазначене, актуалізується важливість такої технології, як

„Освіта для соціальної справедливості”. Так, на лекційному занятті слухачі

ознайомилися з принципами цієї технології, зокрема: усе починається з класних

кімнат і поширюється на громаду; це для кожного, а не лише для певних груп;

обов’язкове застосування інтегрованого підходу в щоденній практиці;

відсутність універсальних рецептів створення навчальних програм;

використання звичайних методів навчання; створення навчального середовища,

вільного від упереджень і стереотипів. Слухачі дійшли висновку, що спочатку

треба навчитися досліджувати себе, приймати рішення з цієї позиції.
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У контексті набуття правової компетентності як складової соціальної

важливим стало опрацювання в групах рекомендацій щодо припинення

дискримінаційної поведінки, зокрема уникнення її ігнорування; пояснення та

залучення в міру виникнення інциденту; відкидання страху від можливої

напруги чи конфлікту; дослідження власних ставлень, стереотипів та очікувань;

проектування почуття розуміння й пробачення у випадку інциденту.

У зв’язку із цим виникло розуміння та сприймання школи як професійної

спільноти вчителів і учнів, які навчаються разом і де кожний є вчителем.

Застосовуючи методику мозкового штурму, досліджено ознаки ефективної

школи. Зокрема, спільним завданням були названі спільні цінності, постановка

чітких цілей, позиція керівництва; відзначений клімат, що впливає на навчання

(участь, обов’язки учнів, фізичне оточення, визнання та стимули, позитивна

поведінка учнів, участь і підтримка громади); наголошено на навчанні,

навчальних програмах, соціальній складовій, колегіальності й розвитку

вчителів, великих соціальних очікуваннях і частому контролі. Слухачі в цій

технології побачили ознаки середовищного підходу, додаткові аргументи щодо

підтримання змін та інновацій (забезпечують переваги, винагороди; є морально

привабливими; мають сенс; інші люди погоджуються; зміни допомагають

уникнути покарання) і переконалися в необхідності їх застосування.

З огляду на застосування технології критичного мислення,

середовищного підходу та сприймання школи як професійної спільноти,

підвищення в майбутньому ролі громади в розвитку школи, актуальності

набули такі піар-технології, як зв’язки, стосунки з громадськістю, суспільні

зв’язки, суспільні відносини, суспільна взаємодія; технології створення

та впровадження при суспільно-економічних і політичних системах конкуренції

образу об’єкта (ідеї, товару, послуги, персоналії, організації – фірми, бренду)

у ціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення цього образу як

ідеального й необхідного в житті; управління громадською думкою,

вибудовування відносин суспільства та державних органів або комерційних

структур, у тому числі для об’єктивного осмислення соціальних, політичних чи
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економічних процесів (у широкому розумінні). На лекції слухачів ознайомлено

з такими видами піар-технологій, як пабліситі (за допомогою контактів на ТБ,

радіо, в Інтернеті, пресі та з видавцями з метою опублікування матеріалів

і новин про організацію); усні повідомлення (повідомлення перед соціальними

групами, прес-конференції, резервування й планування важливих місць

виступу, підготовка текстів промов для співробітників та їх тренінг

ораторського мистецтва); складання репортажів, текстів до буклетів, прес-

релізів, рекламних статей, а також інших технічних матеріалів та описів

продукції; видавнича робота; поширення з максимальною ефективністю

друкованих, відео- і фотоматеріалів середовища різних груп громадськості;

спеціалізовані заходи за поданням компанії, її послуг або товарів (виставки, дні

„відкритих дверей”, покази нової продукції тощо); іміджева реклама;

консалтингові та аналітичні технології. Після опрацювання представлених

видів піар-технологій, їх особливостей, проекції на галузь освіти слухачі

знайшли багато спільного з такою технологією, як медіаосвіта. Під час дискусії

вони дійшли висновку про необхідність позбавлення такого хибного

стереотипу, як самовихваляння, і необхідності розвитку навичок

самопрезентації, презентації своїх успіхів, успіхів своєї школи та громади. На

практичному занятті слухачі вчилися складати прес-релізи, власні резюме,

рекламні оголошення щодо подій у школі, громаді тощо. Найкращим

показником отриманих знань і навичок стала презентація своїх здобутків

у контексті розвитку певного напряму теми щодо СК (виступи-презентації

слухачів О. Окселенко, О. Лосєвої, а також підготовка до друку за нашою

редакцією методичних знахідок слухачів творчої групи „Формування

соціальної компетентності молодшого школяра”) [799].

Дієвім для розвитку вміння вирішувати певні проблеми, бути гнучким у

міжособистісних відносинах виявився метод „IДEAЛ” (створення варіантів

алгоритмів дій); для пробудження особистісного потенціалу тих, хто

навчається, спонукання їх до самостійної навчально-пізнавальної діяльності,

застосування вміння продуктивного використання всіх можливих ресурсів для
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досягнення поставлених цілей та реалізації завдань, самостійного здійснення,

коригування, контролювання своєї діяльності поруч з тренінгом [104; 105]) –

коучинг [258] (з англ. coaching – навчання, тренування). Зауважимо, що

останнім десятиріччям він набуває значення як засіб навчання та впровадження

змін, панівна тенденція (Е. Парслоу, Oxford School of Coaching and Mentoring),

адже відображає зміни, що відбуваються в сучасних організаціях, не вимагає

великих витрат, допомагає розкривати й повніше використовувати здібності

людей, різні методи, які відповідають особливостям учасників, є більш гнучкою

формою, ніж групові тренінги, може навчити того, чого не навчать процедурні

керівництва, передбачає успіх [588-590]. У контексті дослідження більш

відповідним є визначення коучингу як системи реалізації спільного

соціального, особистісного та творчого потенціалу учасників процесу розвитку

з метою отримання максимально можливого ефективного результату [672], яку

(систему) органічно „вписано” в структуру різноманітних форм організації

навчальних занять, різноманітних видів взаємодії суб’єктів післядипломного

педагогічного процесу. Зазначимо, що перевагу такому виду навчання саме

в післядипломній освіті (у різних її формах) надають науковці в професійному

навчанні [87, с. 24] з огляду на те, що останнє не містить такого напряму

професіоналізації й поки що не може бути широко реалізовано системою

освіти.

У післядипломному процесі використано очний, заочний, особистий,

груповий кар’єрний коучинг (кар’єрне консультування) як оцінку соціально-

професійних можливостей, набору компетенцій, консультування з кар’єрного

планування, вибір шляху розвитку соціальної компетентності, супровід

у пошуку шляхів досягнення успіху, реалізації ідеї тощо з дотриманням таких

чотирьох базових етапів, як: постановка мети; перевірка реального стану речей;

вибудовування шляхів досягнення мети; досягнення (етап волі). Модель

коучингу з успіхом може бути використана в системах взаємодії „вчитель –

учень”, „учитель – батьки” (за бажанням останніх), „учитель – учителі” (на

методоб’єднаннях, шкільних семінарах тощо), але для цього має бути
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встановлена коучингова взаємодія шляхом удосконалення вміння слухати та

генерувати продуктивний зворотний зв’язок. При цьому акцент було зроблено

на рівнях слухання (поверховий, конверсивний, активний, глибинний), які по-

різному корисні для коучингу, зокрема, поверховий – непридатний, оскільки

людина тільки прагне створити вигляд слухача, а насправді зосереджена на

інших питаннях [737] (з цієї позиції будемо висвітлювати кожний з етапів).

Доведено, що таке слухання навряд чи дасть змогу досягти поставлених цілей,

адже учні в навчальній та позанавчальній діяльності не оволодіють певною

інформацією. Конверсивне слухання також є малопридатним для коучингу,

оскільки відбувається слухання, обмірковування й висловлювання з приводу

почутого. Щодо навчальної та іншої шкільної діяльності, то таке слухання є

доречним під час консультування, наставництва, при цьому особистісний

потенціал учня задіяний не повністю. Активне слухання, яке є необхідною

умовою процесу коучингу, вимагає більших зусиль слухачів для слухання

й усвідомлення інформації, передбачає довільне зосереджування уваги на темі,

предметі спілкування, активне прагнення зрозуміти співрозмовника, однак

створює умови для отримання найбільш повної інформації про події, які

відбулися. Щодо шкільної освіти, то активне слухання виявляє ступінь

змістовності, якості й обсягу засвоєного матеріалу учнем і дає надійний

інструментарій учителеві для корекції проблемних питань та створення умов

для самостійного (у співпраці) опрацювання й засвоєння інформації.

Під час глибинного слухання відбувається розуміння сутності сказаного

(або невисловленого) завдяки тому, що людина перебуває в специфічному стані

свідомості. Відзначено важливість цього етапу, адже він сприяє кращому

розумінню особистості учня, його ціннісної, мотиваційної сфери, суттєво

підвищує ефективність діяльності вчителя, особливо у виховній, соціально-

педагогічній діяльності. Приділили увагу й зворотному зв’язку, який дає

можливість оцінити процес і результат, виявити помилки та шляхи їх

подолання власними чи залученими ресурсами (є схожість із ресурсним

підходом), визначити власну зацікавленість, віднайти ресурси для зміни
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поведінки. Для підсилення ефекту ми використовували (і пропонували

вчителям використовувати у НВП початкової школи) як інструмент „Казки для

коучингу” М. Паркін (буде висвітлено в наступному підрозділі) [590].

Отже, у змісті коучингу для індивідуальної роботи з учителями щодо

розвитку їхньої СК були передбачені такі сфери їх діяльності [590, с. 58)], як:

бачення й постановка цілей, визначення потреб, бажань, створення ясного образу

майбутнього, напряму діяльності, постановка окремих короткотермінових і

довготермінових цілей у їхньому досягненні („Чого бажаєте досягти?”); аналіз

поточної ситуації („Що відбувається, які виникли проблеми?”); вирішення

проблем, визнання їх існування, реальна оцінка їх складності, визначення

пріоритетів, напрацювання реалістичних варіантів дій, плану діяльності,

виявлення обмежень, розгляд доречності чи недоречності певних дій і визначення

того, чому треба навчатися, вирішити певну проблему („Що потрібно зробити?,

Як ви збираєтеся досягти цього?”); рейфремінг і творчість, висування нових ідей,

латеральне (розрив імовірної послідовності мислення й отримання рішення

з іншого боку) чи творче мислення, сприйняття проблем в іншому, позитивному

аспекті і знаходження шляхів реалізації нових ідей („Подивимося на це по-

іншому”); відповідальність та повноваження, визначення, що можна

контролювати, а що ні, розвиток упевненості в собі, прийняття відповідальності за

власні дії та виявлення ефективних чи обмежувальних переконань („Ви це

можете”); успіх та самооцінка, реалізація планів та контроль, уміння помічати

й винагороджувати успіх, адекватна самооцінка й упевненість у собі, особливо

в складних ситуаціях („Я стверджую, що ви це можете?”).

Безумовно, актуальним є в будь-якій діяльності оволодіння методом

розробки кваліметричних моделей [185; 186]. Саме тому на циклі практичних

занять слухачі працювали над розробкою такої моделі щодо СК молодшого

школяра, у якій було визначено чинники й критерії першого та другого

порядку, обґрунтовано сутність поняття „СК молодшого школяра” як

системного, полікомпонентного утворення, що демонструє науково

обґрунтований склад вимог до знань, умінь та навичок учня початкової школи,
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які приводять до здатності останнього продуктивно співпрацювати з різними

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі та функції в колективі, в

умовах мінливого соціального середовища. Визначено структурні компоненти

СК молодшого школяра як ціннісно-мотиваційний, особистісно-діяльнісний та

рефлексивно-результативний чинники, кожен з яких, у свою чергу, поділяється

на критерії першого та другого порядку, зроблено висновок щодо важливості

формування СК молодших школярів як ключової компетентності, важливу роль

у цьому має відігравати вчитель, що, у свою чергу вимагає від нього високого

рівня розвитку власної соціальної компетентності.

Загальним висновком слухачів, до якого також долучаємось, став такий:

перелік технологій невичерпний, проте головне, щоб вони відповідали

соціальній, навчальній ситуації, а вчитель (викладач СППО) був майстерним

у їх запровадженні. Додамо, що кожна із застосованих технологій сприяла

забезпеченню організаційно-педагогічних умов розвитку соціальної

компетентності вчителів початкової школи у СППО. Крім цього, суттєвим

підсиленням будь-якої технології слухачі визнали наявність її навчально-

методичного забезпечення. Саме це й буде розглянуто в наступному підрозділі.

4.4. Навчально-методичне забезпечення комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі

післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методичне забезпечення набуває особливого значення для

самої СППО, для якої централізовано не розроблено жодного посібника й

програми. Це ускладнює процес, адже викладачі мають самостійно створювати

лекції, думати, як їх презентувати специфічній групі „учнів”, які мають вищу

освіту, проте це надає можливість гнучкого, швидкого реагування на соціальні

та навчальні потреби вчителів, зміни й виклики соціуму.

З огляду на рис. 4.1 (с. 249 дис.), навчально-методичне забезпечення

розвитку СК вчителів і формування її в молодших школярів включало в себе

проліцензовані програми курсів, спецкурсів, тренінгів та науково-методичні
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комплекси, навчально-методичні матеріали проблемних семінарів, творчих

груп, навчально- та науково-методичні посібники, монографії, конспекти,

матеріали й презентації лекцій та практичних занять, відео- та медіаматеріал,

діагностичний інструментарій. Зауважимо, що під час створення навчально-

методичних комплексів (програм та навчально-тематичних планів спецкурсу

й курсів тощо) було враховано результати констатувального експерименту, які

засвідчили низький рівень знань учителів (45,2 % в КГ та 46,1 % в ЕГ) щодо

теорії та технології формування СК учнів початкової школи (когнітивний

компонент), відсутність бажання долати труднощі, пов’язані з опануванням

тем, які (на їхню думку) не стосуються предметів початкової школи, тому й

досить далекі від практичного застосування, а також нестача навчальної,

методичної літератури відповідного змісту. Тому навчально-методичне

забезпечення створювали, щоб надати вчителю надійний інструментарій для

формування соціальної компетентності молодших школярів.

Отже, у спецкурсі „Розвиток соціальної компетентності вчителя

початкової школи й учня” (16 та 24 год; складник 3), розрахованому на

16 аудиторних годин, у темі 1 „Соціальна компетентність: теоретичні підходи”

(5 год) слухачі на інтерактивній лекції (2 год) ознайомилися з поглядами на

сутність поняття „соціальна компетентність”, її структурою, функціями.

Практичне заняття (1 год) дало можливість з’ясувати соціокультурні

детермінанти розвитку СК й отриману інформацію використати в подальшому

на семінарському занятті (1 год) щодо дослідження соціальних ролей учителя

й практичному (1 год) – щодо соціальних ролей дитини віком 6–11 років.

Друга тема (5 год) „Соціальна компетентність: концепція” містила

лекцію-презентацію „Концептуальні основи формування соціальної

компетентності молодших школярів” (2 год). На семінарському занятті слухачі

обговорили напрями діяльності вчителя щодо формування соціальної

компетентності молодших школярів відповідно до її структури (1 год). На

практичних заняттях учителі з’ясували шляхи визначення, формування

соціальних потреб молодших школярів (1 год), шляхи, методи, засоби
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наповнення соціальною компонентою змісту навчальних предметів

інваріантної, варіативної складових програм початкової школи (1 год).

Третя тема (5 год) передбачала дві оглядові лекції-презентації (по 1 год)

і практичні заняття (3 год). Вона була присвячена методам, засобам та умовам

формування соціальної компетентності молодших школярів.

Обов’язковою складовою було вхідне й вихідне діагностування (1 год) на

початку й наприкінці спецкурсу (або в загальних тестах курсів) для відстеження

зрушень рівня соціальної компетентності вчителів початкової школи і його

подальшого корегування.

У змісті однойменного спецкурсу, розрахованого на 24 аудиторних

години за наявності також трьох тем, передбачено більшу кількість годин на

практичні й семінарські заняття. Зокрема, у другій темі (8 год) для

семінарського заняття „Напрями діяльності вчителя щодо формування

соціальної компетентності молодших школярів” – 2 год, для практичних занять

„Соціальне наповнення змісту навчальних предметів інваріантної та варіативної

складової програми початкової школи” – 3 год. У третій темі на практичні

заняття „Методи й засоби формування соціальної компетентності молодших

школярів” та „Умови формування соціальної компетентності молодших

школярів” години також збільшено (по 4). Збалансування  кількості годин на

практичну складову дає змогу різнобічніше показати значення розвитку СК та

можливості предметів інваріантної й варіативної частин за умови

цілеспрямованого впливу, досягти (у подальшому) більшого ефекту у

формуванні соціальної компетентності молодших школярів.

Опитування вчителів початкової школи виявило необхідність створення

й упровадження повноцінних двотижневих курсів „Розвиток соціальної

компетентності вчителя початкової школи й учня” (за очною та дистанційною

формами, з наданням консультацій у режимі он-лайн і можливістю

користування матеріалами віртуальної методичної бібліотеки), що, у свою

чергу, створило умови для обрання слухачами найкомфортніших форм

навчання відповідно до особистого соціально-економічного становища,
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уподобань, нахилів, потреб тощо.

Отже, навчальний план двотижневих проблемних курсів „Розвиток

соціальної компетентності вчителя початкової школи й учня” [184] (80 год)

передбачав 32 лекційні та 48 – практичних годин, розподілених у чотири

модулі. Відповідно до плану першого модуля „Соціально-гуманітарна

підготовка” (8 год, з них – 6 лекційних і 2 практичні) у темі 1.1 „Філософія

освіти” слухачам на лекціях розкрито погляди щодо філософського осмислення

проблеми СК особистості, тлумачення нормативно-правового забезпечення

соціального захисту дитинства (саме це перегукується з опануванням учителем

нових соціальних ролей). Дослідження таких різних категорій безпеки, як

економічна, соціальна, інформаційна, духовна, екологічна, культурна,

політична тощо, розроблених ООН (ПРООН), тісний зв’язок між ними

в реальному житті, зв’язок з компетентностями, їх проектування в діяльності

вчителя були предметом практичного заняття. Питання нормативно-правового

забезпечення освіти (обстоювання прав дорослого, дитини як громадянина,

члена родини, споживача тощо, захист від насильства, зокрема, фізичного,

економічного, медійного тощо, засвоєння способів протидії негативному

впливу реклами, важливості соціальної реклами) були в центрі уваги слухачів

на практичному занятті з теми 1.2.

Відповідно до завдань модуля 2 „Фундаментальна підготовка” (12 год,

з них – по 6 год лекційних і практичних) у темі 2.1 „Педагогічна психологія”

відбулася актуалізація знань учителів початкової школи щодо вікових

особливостей молодшого школяра, підведення до розуміння необхідності

врахування їх у розвитку СК особистості, а також діяльнісного підходу як

основи отримання практико орієнтованих соціальних знань. У темі 2.2

„Інноваційні освітні технології” слухачам на вибір запропоновані лекції та

практичні заняття в будь-якому поєднанні щодо педагогічної майстерності

вчителя у формуванні СК учня початкової школи, інноваційних технологій

у навчально-виховному процесі ЗНЗ, поглядів на СК педагога як умову

впровадження інноваційної технології духовно-економічного виховання
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молодших школярів. Тема 2.3 „Сучасна дидактика” висувала проблему

наповнення соціальною компонентою навчального процесу, змісту навчальних

предметів початкової школи, соціальної зорієнтованості сучасного уроку.

Третій модуль „Фахова підготовка” (28 год, з них – 12 лекційних і 16

практичних) стосувався теорії і практики питання СК особистості, її сутності,

структури, функцій, соціокультурних детермінант, соціальних ролей учителя

й учня. Оволодіти теоретичним питанням щодо концептуальних основ

формування СК молодшого школяра дало можливість учителям навчитися на

практичному занятті визначати соціальні потреби учнів та обирати шляхи,

напрями діяльності вчителя щодо їх формування. Ґрунтовності досліджуваному

матеріалу додали теоретичні розвідки щодо методів, засобів, умов технологій

формування СК молодшого школяра та їх визначення в конкретних соціальних

ситуаціях навчально-виховного процесу, що сталися у взаємодії різних рівнів,

соціокультурному середовищі.

Підсилювальним чинником усвідомлення важливості формування СК

молодшого школяра стали результати аналізу Державного стандарту початкової

загальної освіти [632], Закону України „Про вищу освіту” [297], Проекту

Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 рр. [637] щодо наяності в них

посилань саме на цю категорію. Корисним також стало практичне заняття, на

якому слухачі простежили зв’язок проблеми розвитку СК зі змістом предметів

навчального плану початкової школи, визначили ознаки соціально

орієнтованого сучасного уроку, ознайомилися з навчально-методичним

забезпеченням формування СК молодшого школяра.

У процесі педагогічної практики слухачі мали можливість відвідати

уроки, проаналізувати їх зміст у контексті проблеми курсів, обговорити,

визначити для себе суттєве.

Для розвитку соціальної компетентності вчителя, набуття ним навичок

формування СК молодших школярів у різних видах діяльності, було

підготовлено низку спецкурсів (20 год), які спрямовані на розвиток МіГ як

протидії інформаційному насильству, громадянської, правової
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компетентностей; тренінг „Психологічна кризова допомога учасникам

навчально-виховного процесу”, який був доречним і корисним, адже всі

учасники навчального процесу, усі громадяни України щоденно перебувають

у стані стресу. Вони мають навчитися врівноважуватися самі й заспокоювати

учнів, адже в деяких близькі й родичі знаходяться на передовій сьогоднішньої

неоголошеної війни.

Модуль 4 – контрольно-діагностичний (8 год, з яких 2 год – лекції, 6 год –

практичні). Спрямовуючи зусилля на збагачення соціальною компонентою

змісту навчального процесу в СППО, інструктивно-настановне заняття

розроблено так, щоб не тільки познайомити слухачів один з одним на початку

курсів, а й установити між ними й викладачами партнерські стосунки для

подальшої взаємодії. Відповідно було підібрано такі вправи, які можна

використовувати в освітньому процесі початкової школи. Подальший спільний

із слухачами аналіз завдань настановного заняття дав можливість кращого

розуміння мети й очікуваних результатів від виконання цих вправ.

Лекційне заняття цього модуля (2 год) сприяло формуванню знань

слухачів курсів щодо вимог законодавства України, чотирьох основних вимог

Конвенції про права дитини (Резолюція 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від

20.11.1989 р.; дії Конвенції ООН про права дитини на території України

з 27.09.1991 р.), які мають забезпечувати права дітей: виживання, розвиток,

захист та забезпечення активної участі в житті суспільства.

Вхідне й вихідне діагностування на основі підготовлених тестів виявило

рівень успішності щодо поставленої мети, розуміння слухачами програмного

матеріалу проблемних курсів за темами й дало матеріал для роздумів

і подальшого корегування змісту курсів.

Як зазначено вище, з огляду на важливість розвитку соціально-

економічної компетентності як складової соціальної навчально-методичне

забезпечення готовності вчителя до здійснення ДЕВ молодших школярів,

створене й описане раніше [109], було перероблено, доопрацьовано. Учителям

пропонували набути вищезазначених компетентностей, а також додаткової
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компетентності і добути спеціальність на курсах і тренінгу (відповідно 80, 18,

40 год) „Початки економіки” [172; 173].

Вважаючи можливим використання вищезазначеного навчально-

методичного забезпечення в процесі курсів та тренінгу (відповідно 80 і 40 год),

доопрацьовано й доповнено їх зміст темами щодо СК. Отже, навчально-

тематичний план та програма двотижневих курсів „Формування соціальної

компетентності молодших школярів засобами курсу „Початки економіки”

розроблено в чотирьох модулях (Додаток Л. 4). Перший (інваріантний) –

соціально-гуманітарна підготовка (8 год), передбачав ознайомлення вчителів

з філософськими, соціальними аспектами проблеми соціальної компетентності

особистості, змінами й перспективами з огляду на прийнятий Закон України

„По вищу освіту” [297], Державний стандарт початкової загальної освіти” [632],

а також викликами, спричиненими російською агресією. Виявилося корисним

для слухачів ознайомлення з теперішнім станом соціально-економічного

розвитку України, розкриття питання нормативно-правового забезпечення

освіти, охорони дитинства, основ безпеки життєдіяльності, зокрема й біженців.

Другий модуль „Фундаментальна підготовка” (12 год) висвітлював

питання педагогічної психології (4 год), інноваційних освітніх технологій

(4 год) та сучасної дидактики (4 год).

Відповідно до завдань і змісту третього модуля 3 (фахова підготовка) –

52 год (варіативна частина) вчителі розглянули Державний стандарт початкової

загальної освіти [632], Концепцію розвитку економічної освіти (за станом на

2007 р. – на сьогодні є чинною) [633], яка, на жаль, поступово втратила свої

позиції в шкільній освіті. Учителі дійшли висновку, що, незважаючи на те, що

серед базових компетентностей людей різного віку, зокрема й учнів початкової

школи, номінально заявлені підприємницькі навички, фактично на сьогодні їх

розвиток у загальноосвітній школі за наявності повного якісного навчально-

методичного забезпечення відбувається дуже рідко через курс за вибором

(нестача годин, фінансування тощо), або не відбувається ні через міжпредметні

зв’язки (якщо немає предмета в курсі початкової школи – вчитель не
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вмотивований долати труднощі адміністративного протистояння, опановувати

додатковий предмет тощо), ні у змісті навчальних предметів.

У процесі навчання на курсах учителі мали можливість дізнатися про:

теоретико-методичні основи вивчення економіки в школі, інформаційно-

комунікативні, медіа, інноваційні технології, їх значення в соціальному

розвиткові особистості, здобутки передового педагогічного досвіду в соціально

орієнтованій економічній освіті, концепцію сучасного соціально спрямованого

уроку економіки, структуру та зміст авторської програми курсу за вибором з

економіки „Початки економіки” [173; 177; 178], вирізнити в них соціальну

складову, опанувати вісім програмних тем, які вони мають розкривати

молодшим школярам, висвітлюючи, у першу чергу, соціальні аспекти,

і додатково (як раніше) духовно-економічні, оволодіти методикою й навчально-

методичним забезпеченням для вчителів [125;  130; 161; 176] та учнів

[153; 154; 155; 239; 285] (усі схвалено Міністерством освіти і науки України) та

ефективно використовувати можливості застосування міжпредметних зв’язків

економіки з предметами базового курсу початкової школи для формування

соціальної компетентності учня, соціального й духовно-економічного

збагачення його особистості та в інших напрямах діяльності вчителя з огляду на

визначену раніше структуру соціальної компетентності, оскільки кожна

казкова, життєва ситуація, рольова, імітаційна гра, кожне завдання цього

комплексу мають різнобічне спрямування, а діти виступають як суб’єкти всіх

видів діяльності, які й відкривають для себе самостійно.

Зауважимо, що серед слухачів були вчителі, які раніше вже опанували

цей курс з огляду на духовно-економічне спрямування. Тому найціннішим

виявилися їх враження від додаткових можливостей поєднання предмета

економіки й ДЕВ на основі авторського курсу. Для кращого розуміння

проілюструємо це на прикладі рольової гри „Ринок”, звернувшись перш за все

до її висвітлення в навчально-методичному посібнику для вчителя „Початки

економіки. 2 клас” [176, с. 7] для можливості порівняння. Так, включаючись до

гри в ринок, учні на основі свого життєвого, соціального досвіду разом
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з учителем спочатку з’ясовують питання щодо учасників ринку (це продавець

і покупець). Запитуючи: „Чи одразу ти купиш той чи інший товар? Чому?”,

„Що ще буде тебе цікавити?”, – вчитель очікує на відповідь, яка передбачає

послідовність дій покупця (з’ясування ціни, якості товару, вивчення пропозиції

й ціни цього товару на ринку, обміркований вибір якісного товару за

узгодженою ціною, правильний грошовий розрахунок (математична

компетентність)), має на меті набуття учнями економічних знань, формування

відповідної економічної поведінки й компетентності (соціально-економічний

і духовний аспекти). Однак, ця рольова гра [176, с. 6; 153, с. 7] у контексті

проблемних курсів „Початки економіки: розвиток СК молодшого школяра”

може стосуватися й інших напрямів. Зокрема, перед учителем відкривається

поле діяльності з розширення репертуару соціальних ролей молодшого

школяра в різних соціумах: родина, школа, ринок, дитячий колектив,

зосередження уваги учня на якості їх виконання, відповідності соціальним

нормам поведінки, а також взаємодії учнів у різних мікрогрупах, залежності їх

успіхів від соціальної поведінки, компетентного виконання ролі покупця чи

продавця (соціально-психологічний аспект).

Учитель має можливість звернути увагу на права й обов’язки покупців та

продавців на ринку, юридичну відповідальність продавця за порушення норм

закону, прав громадян як споживачів і виконання обов’язків виробників та

торговельних посередників (соціально-правовий, соціально-громадянський

аспекти). Соціально-політичний аспект учитель може висвітлити, торкаючись

питання моральності торговельних відносин, зокрема постачання зброї

в умовах воєнних конфліктів, товарообміну з країною-агресором (на основі

наочної політичної ситуації, яка склалася); соціально-медійний, соціально-

інформаційний – через створення рекламних слоганів, роликів, соціальної

реклами товару, послуги, події, аргументоване презентування власної думки,

пошук, критичний аналіз будь-якої інформації, викриття фейкових

повідомлень, які подаються на сайтах в Інтернеті, у ЗМІ, критичне ставлення до

реклами; соціально-комунікативний аспект – як володіння мовленням, уміння
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вести ефективний культурний толерантний діалог з позитивними наслідками

для себе та свого візаві в різних психологічно й емоційно забарвлених

ситуаціях; соціально-конфліктологічний – як уміння безконфліктно вирішувати

будь-яку ситуацію на основі відповідних компетентностей; соціально-

професійний – як прояв професіоналізму, успішності в будь-якій діяльності.

Отже, будь-яке завдання економічного змісту з навчально-методичного

комплексу відповідно до поставленої вчителем мети досягало соціально

орієнтованого результату, а навчальні посібники стали інформаційно

насиченим, надійним інструментарієм розвитку соціальної компетентності

особистості.

У цій взаємодії, безумовно, реалізовувався діяльнісний, компетентнісний,

особистісно орієнтований підходи у їх поєднанні, розвивалося критичне

мислення, розкривалися творчі нахили, здібності вчителів щодо створення

соціально сприятливого навчального середовища, коли навчальний процес

ставав емоційно привабливим, корисним, адже отримані компетентності учень

міг одразу застосовувати, розширюючи репертуар своїх соціальних ролей,

а можливість вільно висловлювати свої думки вплинула не тільки на прийняття

рішень, а й сприяла формуванню усвідомленої відповідальності за них.

Більше того, формувальний експеримент відкрив для слухачів нові

можливості й шляхи розвитку власної СК і формування СК молодшого

школяра через застосування навчальних посібників початкової школи, більш

чітке самоусвідомлення, сприяння усвідомленню школярами соціальної користі

кожного завдання, вправи, тексту, гри в навчальному процесі й позакласній

діяльності, перетворення їх на ситуацію соціального, емоційного розвитку,

збудження соціальних почуттів, залучення ресурсів соціального середовища.

Використання власних методичних „родзинок”, проектування змісту

уроку відповідно до свого бачення, урахування соціальних особливостей дітей,

реалізація особистісно орієнтованого виховання, середовищного підходу,

включення в систему суспільних зв’язків, залучення до соціальної діяльності

через емоційну привабливість чи усвідомлення мети діяльності, соціальна
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фасилітація – деякі з характеристик процесу формування СК, до усвідомлення

яких дійшли вчителі протягом курсової підготовки. Більше того, ними були

окреслені соціальні суперечності, які вимагали дослідження й вирішення, на що

було спрямовано подальші дослідження курсантів у власних творчих роботах.

Четвертий модуль (контрольно-діагностичний – 8 год) передбачав вхідне

та вихідне комплексне діагностування, настановне заняття, захист

індивідуальних, колективних творчих проектів (урок/фрагмент уроку,

виховного заходу) і питання охорони праці.

Зазначимо, що поставлену на початку курсової підготовки мету було

досягнуто, і  вчителі змогли розширити свій світогляд щодо суттєвих

соціальних змін в освітній галузі, досягнень педагогіки, психології стосовно

проблеми СК; оволодіти (вдосконалити уміння) методикою особистісно

орієнтованого педагогічного процесу, діяльнісним, компетентнісним,

середовищним (соціокультурним) підходами, інноваційними, інтерактивними

технологіями, сучасними організаційними формами педагогічного процесу

й шляхами формування СК молодшого школяра, його когнітивної, ціннісної,

вчинкової сфер. Вдалося пробудити в учителів творче ставлення до будь-якої

діяльності, спонукати до постійних змін. Зрозуміло, що вищезазначені курси не

підмінюють курсової перепідготовки за предметом, однак їхня цінність від

цього не зменшується, адже вони розширюють компетентності, підвищують

майстерність, конкурентоспроможність учителя на ринку праці, сприяють

успішності в професійній діяльності. При цьому авторська технологія ДЕВ

молодших школярів є засобом розвитку СК вчителя, і, відповідно, формування

соціальної компетентності учня, а ефективності цим проблемним курсам надає

поширення соціального досвіду, обов’язкове застосування вчителями

засвоєного соціально збагаченого навчального матеріалу, залучення дітей до

обговорення й створення соціальної реклами, соціально орієнтованого медіа-

продукту, зустрічі з підприємцями, бізнес яких є соціально спрямованим,

отримання зворотного зв’язку в співбесідах з дітьми з питань соціальної

взаємодії в різноманітних групах дітей, у родинах, соціальної складової



322
домашньої економіки, залежності споживацьких інтересів від соціально-

економічної ситуації тощо.

Щодо тренінгу (40 год), то до його навчально-тематичного плану входила

більшість тем з другого модуля програми курсів з більшою орієнтацією на

практичні заняття, а також вхідне та вихідне діагностування. Така варіативність

(курси, тренінги з різною кількістю годин) створює гнучку, варіативну систему

для вибору слухачами зручної форми навчання.

Зауважимо, що для забезпечення складника 4, зокрема тренінгів (18, 40

год) та курсів (80 год) „Початки економіки”, було використано навчально-

методичний комплекс, до якого (крім вищезазначених видань) також входили

авторські видання: дві навчальні програми курсів підвищення кваліфікації

вчителів початкових класів (інших спеціальностей, які викладають курс

„Початки економіки”) „Духовно-економічне виховання молодших школярів на

основі курсу „Початки економіки” за дистанційною та очною формами

(рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН

України) та навчальний посібник „Духовно-економічне виховання молодших

школярів на основі авторського курсу „Початки економіки” (рекомендовано

МОН України), які нами докладно описано раніше [103; 104].

Урізноманітненням навчально-методичного забезпечення стали два

науково-методичні посібники, які у співавторстві створені під час роботи

в науково-дослідній лабораторії „Управління освітніми системами регіонів

сільської місцевості”. Їх використано для більш глибокого опанування

різноманітних педагогічних технологій. Так, перший посібник – „Феномен

сільської школи”, окремі розділи якого висвітлюють гуманітаризацію

природничо-математичної освіти; індивідуалізацію, диференціацію як способи

організації навчального процесу в закладах освіти сільської місцевості

в контексті гуманістичної парадигми; моделювання виховного процесу

сільської школи на гуманістичних принципах; особливості ДЕВ в умовах

сільської школи (в аспекті аксіологічного підходу); інноваційні підходи

в управлінні освітніми системами сільських регіонів (на засадах
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соціокультурного, синергетичного підходів, використання соціальних

технологій партнерської взаємодії), може бути задіяний як ресурс для

опанування середовищного підходу, авторської технології духовно-

економічного виховання (ДЕВ) тощо.

Другий посібник – „Управління освітою сільської місцевості”

концептуальною ідеєю визначає, що соціально-педагогічна модель у сучасних

умовах є ефективним засобом управління освітою сільської місцевості, в якому

суттєву роль відіграє вчитель, зокрема початкової школи. Така модель

містить чотири компоненти, які охоплюють весь перелік чинників впливу на

освіту й управління нею. Це: конкретні соціальні умови, економічні,

загальноосвітні й конкретні педагогічні умови діяльності окремого закладу.

Зміст моделі відтворює реальні умови функціонування освітньої системи та

управління нею. Спираючись на конкретні соціальні, економічні,

загальноосвітні, конкретні педагогічні умови діяльності окремого закладу,

управління стає цілеспрямованим, гнучким і здатним реагувати на зміни

в середовищі (вчитель як суб’єкт управління).

Соціально-педагогічна модель управління освітою сприяє виробленню

й прийняттю рішень щодо розвитку освіти та управління, дає змогу

прогнозувати перспективи й виробляти оптимальний варіант розвитку освітньої

системи на основі врахування реальної ситуації та можливостей освітньої

системи. Науково-методичний посібник містить передмову, чотири розділи,

висновки та додатки. Перший розділ висвітлює методологічні основи

управління сучасними загальноосвітніми навчальними закладами сільської

місцевості (В. Ястребова), другий – мережні форми взаємодії суб’єктів

соціокультурного простору (О. Варецька), третій – методику визначення

способів соціального партнерства закладу освіти із громадою (Л. Кондратова).

Четвертий розділ описує моделі освітніх закладів сільської місцевості

(Т. Бабко). Додатки містять програму соціально-педагогічного дослідження

„Проблеми та перспективи розвитку системи освіти в сільських районах

Запорізької області”, методичний інструментарій дослідження. Зазначимо, що
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посібник використовують управлінці, вчителі, зокрема початкової школи для

кращого розуміння технології соціокультурної ситуації, соціального

партнерства, що є досить актуальним.

Важливою складовою навчально-методичного забезпечення стала

створена нами науково-методична бібліотека у вигляді документів, посібників,

презентацій, які підібрано за темами: „Бізнес-економічне навчання”,

„Медіаосвіта”, „Обдаровані діти”, „Педагогічна техніка”, „Презентації

навчальні”, „Педагогічні технології”, „Презентації для дистанційних курсів”,

„Презентації для семінарів”, „Презентації для творчих груп” (у підбірці –

різноманітні компетентності), „Релаксація” тощо. Маємо зупинитися більш

детально для демонстрації комплексності підходу до розвитку СК вчителів

початкової школи, здійсненого під час проведення формувального

експерименту. Отже, це презентації, лекції, відеолекції, відеовиступи науковців

(В. Бакіров, М. Ватковська, Л. Мудрак, Л. Найдьонова, Г. Онкович,

М. Слюсаревський, Д. Ушаков та ін.); медіапродукт „Будьте компетентними”,

„Будьте щасливими”, „Тренуватися” тощо; підборка щодо гуманної педагогіки

Ш. Амонашвілі); матеріали освітнього сайту TED („Наука 2.0’. Вища освіта”,

Б. Гейтс „Учителям потрібний справжній зворотний зв’язок”, К. Робінсон

„Новий погляд на систему освіти”, „Як уникнути долини смерті в освіті”,

Н. Кристакис „Невидима роль соціальних мереж”, С. Хан „Змінимо погляд на

освіту з допомогою відеуроків”, С. Митра „Як діти навчаються самі”,

Дж. Милган „Інновації в освіті” (підбірка відео), „Сім великих думок

Ст. Джобса” тощо щодо розвитку інтелекту, компетентнісного підходу.

Накопичено матеріал за кожним напрямом діяльності відповідно до виду

компетентності, які досліджували в контексті кафедральної теми і діяльності

вчителя щодо формування СК учнів. Це презентації викладачів та підібраний

відеоматеріал для лекцій і практичних занять щодо:

– правової компетентності – презентації „Захист прав і гідності дітей у

ХХ столітті”, „Соціальне здоров’я молодших школярів”, „Як не стати жертвою

насилля”, „СК педагога у вирішенні проблеми захисту дитини”, „Формування
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ціннісного ставлення до свого соціального „Я” як обов’язковий компонент

виховної роботи (за програмою „Основні орієнтири виховання”), „Дитяче

злодійство”, „Психологічні особливості формування просоціальної поведінки

молодшого школяра”, „Зміст бесід для молодших школярів” (доц. О. Хаустова);

„Педагогічні особливості корекції асоціальної поведінки учня”, „Аналіз

педагогічних ситуацій” „Правова компетентність як складова соціальної

вчителя початкових класів”(доц. О. Тищенко);

– МіГ – презентації „Медіаосвіта як засіб розвитку СК вчителя й учня

початкової школи”, „Критичне ставлення до рекламного медіапродукту”,

„Реклама”, „Реклама і гумор” тощо, матеріали для практичних занять 

(доц. О. Варецька) щодо аналізу реклами, зокрема „Ведмежуйки”, „Кіндер-

сюрприз”, „Кока-кола”, реклами й антиреклами: горілчаних виробів „Висота”,

„Бєлочка”, кока-коли, чистоти води, правдивості реклами; відематеріал з

Інтернету – „Дитяча реклама”, „Заборонена американська соціальна реклама”,

„Реклама на щоденниках і зошитах”, „Технологія створення рекламних

текстів”, „Політична реклама” тощо, відеоматеріал, який став у пригоді з

початком інформаційної війни та воєнної агресії: „Ігор Яковенко про небачене

в історії режимі брехні та насильства”, „Як дивитися новини під час війни –

інструкція” (В. Соловей, професор МДІМВ); відеоролик „Sweet party”

(антиреклама на рекламу „Мартіні”), створена учнями Запорізького колегіуму

№ 98;

– екологічної компетентності – презентації „Формування природничих

понять та уявлень в учнів молодшого шкільного віку”, „Природничо-наукова

освіта молодших школярів: змістове наповнення освітніми технологіями” (доц.

О. Нікулочкіна), відеоматеріал „Home”, а також відеоролики, створені

учасниками Міжнародного медіафестивалю (2012–2013 рр.) та зимової школи з

медіаосвіти: „Атмосфера Запоріжжя”, „Алло! Це природа?” „Екоролики для

2-го класу;

– громадянської й політичної компетентностей – презентації „Полична

компетентність учителя початкової школи як складова соціальної”, „Політична
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компетентність як умова взаємодії навчального закладу із соціальним

середовищем”, „Громадянська компетентність” (доц. С. Гузенков); „Концепція

громадянської освіти та виховання в Україні”, „Розвиток громадянської

компетентності учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ”, „Правова

культура як складова громадянської компетентності – методист міжвузівського

дослідного центру „Політика та освіта” КЗ „ЗОІППО” ЗОР (методист

Н. Богомолова”); відематеріал „Правильне виховання. Дитячий садок № 12,

м. Червоноград”, „Наші кольори у нас в крові”. Запорізький колегіум № 98);

– соціально-економічної, духовно-економічної компетентностей – цикл

презентацій щодо ДЕВ і його навчально-методичного забезпечення,

„А. Макаренко про сімейне господарство”, „Ноосферна економіка”, „Реклама.

Протидія негативному впливу реклами” тощо (доц. О. Варецька), відеоматеріал

„Як розмножуються гроші”, „Мислення багатих”, „Секрети багатих”

(Р.Кіосакі), „Безцінний долар”, „Водопровід, по якому течуть гроші” тощо;

– мистецької компетентності – презентація „Мистецька

компетентність як складова соціальної вчителя початкових класів”, аудіо- та

медіаматеріал (доц. Л. Кондратова);

– інноваційної компетентності – презентація „Формування

інноваційної компетентності як умові розвитку творчого потенціалу”

(ст. викладач Л. Павленко);

– его-компетентності, психологічної компетентності – презентації

„Психолого-педагогічні проблеми наступності та перспективності між ДНЗ та

початковою школою” (доц. О.Нікулочкіна), матеріали практичних занять

„Психологічна допомога і самодопомога в кризі та стресі” (доц. О. Черепєхіна),

підбірка тестів, анкет: методики Скребцової-Лопатіної „Добрі казки”,

КОСКОМ, Тест Гілфорда, (модифікований) на вивчення творчого мислення для

дітей вікової групи від 5 до 15 років, тест „Коло” – образні та вербальні тести

П. Торренса, вербальної креативності (RAT) С. Медника, „Твердження, за

допомогою яких батьки можуть оцінити ступінь і якість своєї участі в заняттях

дитини” (Д. Люїса), „Вправа-тест з канцелярською скріпкою”, тест вербальної
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активності Меднікової (для дорослих), психодіагностика творчого мислення

(О. Тунік) тощо для самодіагостики та діагностики учнів; інноваційної

(презентації та матеріали практичних рабіт „Планування педагогічного

дослідження” (доц. О. Сирцова);

– соціальної компетентності – презентації „Компетентнісний підхід –

концептуальна основа сучасної педагогічної освіти”, „Соціальне партнерство в

контексті розвитку сучасного навчального закладу”, „Соціокультурне

середовище”, „Соціалізація”, „Німецькі критерії готовності до школи” (за

Ф. Цене „Що повинні знати діти”), „Соціокультурні детермінанти розвитку СК

особистості”, „Репертуар соціальних ролей і колективних дій як чинник

розвитку СК вчителя початкової школи”, „Збагачення змісту предметів

інваріантної та варіативної складової початкової школи соціальною

компонентою” (доц. О. Варецька), „Здобутки малої гуманітарної академії

м. Запоріжжя у формуванні партнерських відносин учасників спільноти”,

„Технологія „соціального проекту” (О. Левчишина, заступник директора малої

гуманітарної академії м. Запоріжжя), відеоматеріал соціального спрямування

„Soc Politik Як ми відносимося до матері?”, „Пригоди Колобка в Дивосвіті”,

„Соціальна реклама від ЕУВК № 5 м. Запоріжжя”, створені учнями закладів

Запорізької області, а також „Орден”, „Клоун”, „Гра” тощо.

Безумовно, підготували й відеоматеріал для відпочинку, підвищення

емоційного тонусу, роздумів (мультфільми від PIXAR „Позитив у нашому

житті!”, „Лось і сніговик”, „Афоризми та висловлювання”, „Крилаті вислови”,

„Психологічне налаштування”, „Цитати, що змінюють свідомість”, „Цілющі

звуки. Шепіт зірок” тощо). Окремої уваги заслуговують презентації-звіти

учасників творчих групи, які також застосовували для навчання інших, що

підвищувало самооцінку, мотивацію вчителів і відповідно учнів.

Важливості набувають і методичні рекомендації, які зазвичай створюють

до серпневих нарад [119; 140]. Для прикладу – „Пріоритетність системи

післядипломної педагогічної освіти у розвитку соціальної компетентності

вчителя початкових класів”, а також науково-методичні посібники за
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результатами роботи творчої групи [659; 799].

Надбання класичної педагогіки й психології з успіхом використовували

як навчально-методичне забезпечення розвиту СК вчителя, зокрема крізь

призму творчості А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін.

Наведемо приклад такої роботи з огляду на спадщину В. Сухомлинського,

увага до якої зростає. Вона переконує в тому, що виховання тоді має силу, коли

воно точно відбиває життя, іде від повноти життя, сповнене життям. На

практичному занятті [127], орієнтуючись на доповнену структуру СК (за

Т. Бєляєвою), слухачі аналізували вислови педагога, які стосувалися

соціалізуючої природи виховання, спільної участі школи та родини

в соціальному житті (без вживання терміна „соціальна компетентність”). Вони

дійшли висновку, що розмежувати всі складові соціальної компетентності

вчителя у творах В. Сухомлинського досить складно: усі вони сповнені

духовного й морального змісту, тісно й гармонійно пов’язані, доповнюють

один одне. Отже, гармонійною має бути й особистість учня, учителя, адже, як

зазначав В. Сухомлинський, із цієї особистості (вчителя), її ідейних переконань,

багатства духовного життя, освіченості, яка допомагає школярам дійти до

вершини моральності, починається справжнє виховання. Педагогічний досвід

слухачів дів їм змогу стверджувати, що особистість учителя, як у дзеркалі,

відбивається в душах дітей, оскільки поділитися можна тільки тим, чим сам

володієш, навчити можна тільки того, що сам знаєш і вмієш. Підтвердження

тези віднайдено в рядках щодо педагогічної діяльності, яка, в першу чергу, є

працею думки, спрямованою на одухотворювання вихованців бажанням знати,

думати, мати правильні погляди на навколишній світ [748, с. 210; 122].

Далі вчителі відшукували віддзеркалення, підказки щодо складових СК

(повний зміст наведених тез й аргументи, які віднайдено та підготовлено

слухачами, подано в монографії [180, с. 391–398] й додатку М. 4), зокрема

навчити вихованця ставитися до себе як до людини, тобто сформувати

прагнення до самовиховання, утвердити в ньому силу волі, необхідну для

моральної самоорганізації, і, відповідно, виявляти в цьому компетентність (его-
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компетентність), налаштовувати своє мовлення як складний музичний

інструмент на необхідний лад, оволодіти „парною педагогікою” – мистецтвом і

майстерністю впливу на особистість та колектив [748, с. 620], підвести учня до

самоаналізу, що неможливо без його активного ставлення до вихователя

(соціально-психологічна), встановлення духовної, психологічної взаємодії між

учителем і вихованцями, вдумливе ставлення дорослих до дитини, адже

вчитель є взірцем (соціально-психологічна).

Особистість вихователя має залучати, захоплювати, одухотворювати

вихованців цілісністю, красою ідейно-життєвих поглядів, морально-етичних

принципів (психологічна, яка гармонійно поєднується з соціально-

психологічною та морально-правовою), гармонійна єдність яких має бути

органічною потребою вчителя, нести в собі духовний заряд принциповості,

вірності переконанням. Учитель має бути готовим до здійснення спеціальної

виховної роботи, розрахованої спеціально на те, щоб у суспільстві не було

правопорушників і злочинців (морально-правова), розуміючи, що „в дитини

ніколи не буває бажання навмисно коїти лихо”; уникати конфліктів/уміло,

тактовно вирішувати, згладжувати їх у шкільному середовищі (конфліктна

(конфліктологічна)), вміти „донести до кожної дитини політичні погляди”

(політична), систему суспільних цінностей правлячої партії” (у проектуванні

сьогодення), уникати заполітизованості школи, концентруючись на настановах

щодо формування переконань як пізнання краси людини з огляду на

актуальність зростання значення соціального капіталу, розвитку

відповідальності людини за політичний вибір в умовах багатопартійності,

корпоративної відповідальності, соціальної відповідальності бізнесу, соціальної

орієнтації економіки (соціально-економічна), захисту Вітчизни (громадянська);

бути компетентним у питаннях „стримування дитячих бажань, мудрості

„долженствованія”, сімейної економіки, ринку, товарно-грошових відносин,

проблеми вибору (духовно-економічна), критичного ставлення до інформації,

медіапродукту, урахування впливу художнього тексту на розвиток особистості,

формування інших компетентностей (медіакомпетентність).
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Окрему уваги приділено професійно-трудовій компетентності, яка

ґрунтується на особливостях учительської праці „вживання у світ дитинства” й,

відповідно, володінні педагогічною майстерністю, творчим підходом до

конструювання педагогічного процесу. Вчитель має усвідомлювати, що знання,

їх соціальна важливість – інструмент, для пізнання навколишнього світу, того

„як відбувається життя знань у складній і багатосторонній діяльності людини”

[748, с. 99], у професійній діяльності, вихованні [760], сімейному житті,

спілкуванні тощо. Слухачі дійшли висновку й відзначили, що до більшої частини

шкільного матеріалу учні ставляться байдуже, поверхово вбирають інформацію

або демонструють небажання її сприймати, привласнювати. Збагачення ж

навчального матеріалу соціальним змістом, який ґрунтується на життєвому

досвіді дитини, впливає на формування її соціальної компетентності, вкрай

необхідне й на сьогодні залишається проблемою освіти. Тому вчитель має

знаходити шляхи в навчальному процесі та позашкільній діяльності, дбати про

підвищення рівня власної професійно-трудової компетентності, адже повинен

підготувати учня до його головного іспиту життям, соціумом.

За аналогією (на вибір за бажанням) учителі аналізували твори

Ш. Амонашвілі, П. Блонського, А. Макаренка, С. Шацького та ін. Своїми

здобутками вони поділилися на занятті творчих груп (очно та он-лайн). У

результаті плідної роботи слухачі підтверджували актуальність і необхідність

звернення до спадщини класиків педагогічної науки, вказуючи на сучасність,

багатоплановість, глибину у висвітлені проблеми розвитку соціальної

компетентності вчителя, її формування в учня, окресливши кожний для себе ті

соціально-педагогічні вершини, які ще треба долати.

Суттєву цінність для навчально-методичного забезпечення мають

посібники з критичного мислення О. Пометун [625], медіаосвіти – Г. Онкович

[520; 573; 574;], компетентності спілкування – Л. Петровської [602], ігрової

діяльності – Е. Берна [51], А. Панфілової [587], П. Щербаня [854], методичних,

педагогічних вимог до уроку в початковій школі М. Поташника [628],

Н. Щуркової [425], виховного потенціалу початкової школи [54; 679],
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можливостей останньої щодо розвитку компетентностей – І. Беха, О. Савченко

[55; 680; 682] тощо, які також запропоновано як навчальні. Для рівного доступу

до цієї та іншої інформації вчителі користувалися створеною нами он-лайн

бібліотекою, спеціально розробленими презентаціями з викладом основних тез.

З огляду на переважання тренінгових, практичних видів занять, впливу

технології казкотерапії на дітей і дорослих, цілком слушним вважаємо

використання тритомника М. Паркін „Казки для бізнес-тренерів”, „Казки для

управління змінами”, „Казки для коучингу” [588–590], які висвітлюють

відмінний від загальноуживаного погляд на застосування казки. Зокрема,

виходячи з ідеї авторки, це – визначення, постановки цілей, розв’язання

проблеми, зміни ставлення вчителів до проблеми, позбавлення неприємних

почуттів, набуття вміння по-новому бачити ситуацію й виявляти творчість,

відповідальність, прагнути успіху, підвищення самооцінки [104, с. 145].

В умовах соціальних змін і в контексті роботи використовували казки для

допомоги слухачам навчитися формулювати власні уявлення щодо майбутніх

змін і виробляти позитивне ставлення до них, входити в сеанс індивідуального

коучингу, запам’ятовувати потрібну інформацію, позбавлятися страхів у періоди

змін. Під час тренінгу, коучингу (як їхня частина) вони стали доречними для

емоційного забарвлення теоретичних знань, роздумів, стимулювання дискусії,

розмірковування. Отже, ми спрямували увагу на п’ять аспектів змін (глав книги)

[589], відповідно до яких були згруповані казки, а саме:

1. Історії, які вчать ставитись до змін, підводять до таких думок: інколи

в нас немає іншого виходу, як змінюватися; зміни неминучі й постійні; ми

можемо змінити свою поведінку, але не внутрішню сутність; для зміни чого-

небудь необхідні самостійні дії; іноді дуже багато змін – однаково погано, як

і у випадку, коли їх занадто мало. Історії показують: ставлення до змін

визначаються їх сприйняттям; потрібно, щоб хтось нагадував нам про

необхідність постійних змін та інновацій.

2. Зміни та творчі здібності. Історії цієї глави допомагають змінювати

масштаби проблем, сприймати їх більш позитивно; показують шляхи розвитку
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власних творчих здібностей, вчать думати про „неможливе”; попереджають про

реальне сприйняття подій у житті, можливий ризик щодо втілення творчих

проектів; дають розуміння безмежності творчого мислення.

3. Лідери та команди. Казки демонструють, що іноді найвеличніша

мудрість захована в простоті; висновки щодо лідера можливі із спостережень за

іншими людьми; лідери й команди можуть потрапити в залежність один від

одного; „мимовільний” лідер може стати гарним керівником, а згуртовані

команди – відбивати більш сильні атаки, ніж окремі люди; у команді можна

залишатися унікальною особистістю, проте й частиною цілого; кожна людина

набуває певної цінності, коли знаходить своє місце. Вони попереджають, що

неможливо забувати про ті уявлення, які ми створюємо про власну організацію;

бути відкритими до змін.

4. Історії про те, як справитися зі стресом, допомагають визначити

пріоритети в житті, доводять необхідність позбуватися проблем минулого;

підштовхують до роздумів про те, коли краще виявляти завзятість, коли

поступитися; що проблеми й біди не обов’язково мають впливати на

сьогодення; як бути задоволеним тим, що маєш, і не турбуватися про те, чого

немає. Казки показують, що іноді досить низький рівень стресу так само

небезпечний, як і досить високий; іноді „плисти за течією” краще, ніж починати

боротьбу; щастя – той стан, який приходить внутрішньо.

5. Емоційний інтелект допомагає усвідомити власні почуття та емоції

інших людей; зрозуміти що можна по-різному розглядати істину й розуміти

„карти реальності” інших людей; вчить вирішувати конфлікти, радить

з приводу набуття емоційної компетентності шляхом застосування теорії на

практиці; вчить бути обережними, не створювати „помилкових вражень” про

інших людей, вчиняти так, як ми би хотіли, щоб вчиняли з нами; нагадують про

можливість виникнення сильних емоцій від різноманітних історій. Ми

спостерігали, як, виходячи з різноманіття тлумачення змісту казок, існування

великої кількості практичних прийомів, вони допомагають учителям

справлятися зі змінами, здійснювати перехід з одного стану в інший. Отже,
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казки є потужним, привабливим, корисним ресурсом.

Варті уваги здобутки членів кафедри, слухачів творчих груп. Це науково-

методичні посібники „Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової

школи у післядипломній освіті” [659], який висвітлює підходи до розвитку

компетентностей у контексті соціальної відповідно до тем викладачів:

„Формування соціальної компетентності молодшого школяра” [799], що

презентує методичні знахідки слухачів творчих груп, зокрема розвиток

інтелектуальних здібностей (О. Гончарова, Одеська ЗОШ № 18), соціально-

економічної компетентності (Г. Купцова, Одеська СЗШ № 40 І–ІІІ ступенів)

соціальної – засобами екологічної проектної діяльності (О. Окселенко,

Запорізька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю), соціально-економічної

– засобами інтегрованого курсу „Економіка+Еnglish” у 4 класі (О. Лосєва, вчитель

англійської мови, ЗОШ І ступеня № 3 м. Мелітополя), споживчої як складової

соціальної (Н. Іванова, Криворізька СШ І–ІІІ ступенів № 74) компетентності

молодших школярів. Його ціність не тільки в науково-методичній складовій. Він є

практичним прикладом влучного використання змісту предметів інваріантної та

варіативної складових навчального плану початкової школи, ресурсів

соціокультурного середовища для ефективного процесу формування соціальної

компетентності молодших школярів, проявом зростання рівня такої компетентності

в самих учителів – учасників творчих груп, а також мотиватором для інших

педагогів щодо їхнього соціально-професійного зростання.

Маємо торкнутися й друкованих методичних матеріалів, підготовлених

викладачами для учасників семінарів, творчих груп, які містили теоретичні

відомості, глосарій, питання для закріплення знань і самостйного опрацювання,

практичне завдання, список літератури, відеометаріали тощо.

Можна визнати, що комплексність навчально-методичного забезпечення

процесу розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи позитивно

вплинула на його результативність, що буде висвітлено в наступному розділі.
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Висновки до четвертого розділу

1. Для розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

у СППО розроблено експериментальну програму комплексного розвитку СК

вчителя початкової школи у СППО: визначено основні напрями; окреслено

особливості оновлення післядипломного педагогічного процесу щодо цього

розвитку; визначено основні його форми, якими стали: навчання на курсах

підвищення кваліфікації учителів початкової школи та підвищення рівня їхньої

соціальної компетентності в міжкурсовий період з поєднанням формальної,

неформальної й інформальної освіти. Цей комплексний пролонгований вплив

складників післядипломного процесу, перевагами якого є фактичне якісне

розширення компетентностей учителів (відповідно до видів діяльності), а також

набуття ними нових (учитель, який викладає курси за вибором „Початки

економіки”, „Медіаосвіта”, „Інформатика”) з мінімальним відривом від

освітнього процесу початкової школи сприяв досягненню ефективного

розвитку всіх компонентів соціальної компетентності.

2. Визначення сутності мети технології комплексного пролонгованого

розвитку СК вчителя початкової школи у СППО дало можливість розробити

і здійснити поетапні дії, його структурно-функціональну модель, науково-

методичне забезпечення цього розвитку, яка містила шість складників стосовно

курсового та міжкурсового періодів. Перші три складники стосувалися

науково-методичного забезпечення курсового періоду, у процесі яких відбулося

розробляння навчально-методичного забезпечення комплексного

пролонгованого процесу розвитку СК на основі наукової концепції, попередня

підготовка викладачів інститутів СППО, реалізація вищезазначеної концепції

на етапі курсової підготовки. Складники моделі міжкурсового періоду (4–6)

передбачали науково-педагогічний супровід учителів у розвитку їхньої

соціальної компетентності, закріплення теоретичних знань у практичній

діяльності через навчання на проблемних курсах, спецкурсах, участь у

семінарах, тренінгах, коучингу, творчих групах, консультування в районному
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консультпункті (очно, очно-заочно й он-лайн), самоосвіту через оволодіння

інформацією з інформаційного банку інституту чи кафедри та самостійну

роботу вчителів.

3. Технологія розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи в системі післядипломної педагогічної освіти відображає модель

педагогічного процесу у СППО, об’єднує зміст, форми, методи, засоби, а також

інші технології (перелік було визначено нами), які використовуються в інших

галузях і мають чітко визначену мету. Цей перелік може поширюватися, проте

головне – відповідність технології соціальній, навчальній ситуації й

майстерність учителя в її запровадженні.  

Суттєвим посиленням будь-якої технології є наявність її навчально-

методичного забезпечення, яке було представлено проліцензованими програми

курсів, спецкурсів, тренінгів і науково-методичними комплексами, навчально-

методичними матеріалами проблемних семінарів, творчих груп, навчально- та

науково-методичними посібниками, конспектами й презентаціями лекцій та

практичних занять, діагностичним інструментарієм.

Результати впровадження моделі підтверджені даними діагностування

(підрозділ 5.2), дають можливість говорити про дієвість науково-методичного

забезпечення розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи,

доцільність її покрокового упровадження упродовж п’яти років (у курсовий та

міжкурсовий періоди) завдяки створеним організаційно-педагогічним умовам,

які об’єднано в три групи. Їх ефективність підтверджено в комплексності та

взаємодії.

Результати досліджень висвітлено в таких працях автора [106; 109; 110;

111; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 125; 128; 130; 133; 137; 141; 142; 143; 144; 146;

147; 151; 153; 154; 155; 161; 162; 163; 171; 172; 173; 175; 176; 177; 178; 180; 181;

182; 186; 189].
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РОЗДІЛ 5

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

5.1. Стан розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи

на констатувальному етапі педагогічного експерименту

Метою дослідно-експериментального етапу дослідження є проведення

педагогічного експерименту щодо визначення стану розвитку соціальної

компетентності вчителів початкової школи, встановлення ефективності впливу

підібраних й апробованих дидактичних засобів, методів і форм організації

підвищення їхньої кваліфікації, що становлять комплекс організаційно-

педагогічних заходів, який реалізовувався в СППО пролонговано, упродовж

п’яти років. Одним із важливих організаційно-педагогічних завдань стало

накопичення фактичного матеріалу на різних етапах педагогічного

експерименту (констатувальному й контрольному). Для цього проведено

моніторинг стану розвитку СК вчителів початкової школи, програма якого

передбачала два етапи. Кожен з них був спрямований на вирішення конкретних

дослідно-експериментальних завдань. На першому етапі проведено перший

(констатувальний) зріз стану розвиненості СК вчителів початкової школи,

з’ясовано питання щодо однорідності контрольної (КГ) та експериментальної

(ЕГ) груп. На другому – проведено другий (контрольний) зріз відповідного

стану розвиненості й за допомогою статистичних, математичних методів

дослідження визначено наявність відмінностей або відсутність таких між

показниками в цих групах. Крім того, здійснено відповідне порівняння за

рівнями її розвитку (високий, достатній, середній і низький). На підставі цього

зроблено висновок про ефективність (неефективність) для експериментальної

групи запропонованих нами організаційно-педагогічних інновацій у СППО.

Для проведення моніторингу (перший і другий зрізи) використано пакет
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діагностичних методик, що дало змогу визначити розвиненість кожного з

компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного,

операційного, особистісно-професійного та рефлексивного. Отримані таким

чином кількісні результати науково-дослідної роботи дали змогу розподілити

вчителів КГ та ЕГ за рівнями. Зведені рівневі результати розвиненості СК

вчителів початкової школи щодо її шестикомпонентної структури на

контрольному етапі дали змогу прослідкувати динаміку рівнів розвитку СК під

час педагогічного експерименту та зробити висновки. Викладемо результати

дослідження констатувального етапу педагогічного експерименту, попередньо

зазначивши, що в ньому брало участь 649 учителів початкової школи, 584 з

яких увійшли до контрольної групи, а 65 – до експериментальної.

Мотиваційно-ціннісний компонент (МЦК) соціальної компетентності

вчителя початкової школи подано як двовимірне утворення, що має дві

складові, кожну з яких визначено відповідно до критеріїв, показників і рівнів,

що характеризують: 1) мотиви соціальної поведінки вчителя початкових класів;

2) його здатність до соціального розвитку. Наведемо вихідні дані щодо кожної

із цих складових.

За результатами анкетування (анкета „Мотиви соціальної поведінки

вчителя початкової школи”) щодо розвиненості першої (мотиваційної)

складової мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителів початкової школи

здійснено підрахунок вихідної суми балів кожного з досліджуваних та

визначено рівень розвиненості їхньої мотивації щодо досліджуваної проблеми.

Оцінювання проведено за такою шкалою: високий рівень – 45–55 балів;

достатній – 34–44 бали; середній – 23–33 бали та низький – 22 бали і менше з

подальшим визначенням загальної оцінки розвиненості мотивів соціальної

поведінки вчителя для кожної з досліджуваних груп.

Усіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями.

Зазначимо, що у 63% учасників КГ та у 66,2% – ЕГ виявлено високий рівень

розвиненості мотивів соціальної поведінки; у 35,6% респондентів КГ та у 30,8%

– ЕГ – достатній; у 1,4% досліджуваних КГ та у 3% – ЕК – середній. Низького
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рівня не виявлено в жодній з груп, тож серед учителів не було таких, у яких

загалом відсутні мотиви соціальної поведінки (прагнення, бажання та відповідні

їх прояви). Вищеописані результати дослідження висвітлено в додатку Н. 1

(табл. Н.1.1).

Для визначення розвиненості другої (ціннісної) складової мотиваційно-

ціннісного компонента СК вчителя початкової школи застосовано анкету

„Оцінка здатності вчителя початкових класів до соціального розвитку”

(методика В. Звєрєвої, Н. Немцової в модифікації автора роботи) [за 204]. На

підставі результатів проведеного анкетування здійснено підрахунок вихідної

суми балів кожного з досліджуваних та визначено рівень здатності вчителя до

соціального розвитку. Оцінювання проведено за такою шкалою: високий рівень

– 61–75 балів; достатній – 46–60 балів; середній – 31–45 балів та низький –

30 балів і менше з подальшим визначенням загальної оцінки.

За даними анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, у 28% учасників КГ та у 24,6% – ЕГ констатовано

високий рівень розвиненості здатності до соціального розвитку; у 68,2%

респондентів КГ та у 64,6% – ЕГ – достатній; у 3,8% досліджуваних КГ та у

10,8% – ЕК – середній. Низького рівня не виявлено в жодній з досліджуваних

груп. Це засвідчує те, що особистісні цілі, бажання, прагнення має кожен із

учителів початкової школи. Ці результати висвітлено в додатку Н. 1

(табл. Н.1.2).

На підставі проведених розрахунків за двома попередніми анкетуваннями

отримано узагальнені дані, які відбивають розвиненість мотиваційно-

ціннісного компонента СК вчителів початкової школи на констатувальному

етапі педагогічного експерименту, що відображено в табл. 5.1.

Перевірка на достовірність дала змогу зафіксувати відсутність істотної

відмінності між середніми арифметичними величинами контрольної Х КГ  та

експериментальної Х ЕГ  груп (t-розр. (1,04) < t-табл. (1,96)), що вказує на їх

однорідність (Р>0,05).
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Таблиця 5.1

Рівні розвиненості мотиваційно-ціннісного компонента (МЦК) соціальної

компетентності вчителів початкової школи, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 1 63 66,2 35,6 30,8 1,4 3 - -

ДМ № 2 28 24,6 68,2 64,6 3,8 10,8 - -

Узагальнені
результати

45,5 45,4 51,9 47,7 2,6 6,9 - -

Примітка: 1. ДМ № 1, ДМ № 2 – діагностичні методики № 1 і № 2,
використані в дослідженні для визначення першої (мотиваційної) та другої
(ціннісної) складових мотиваційно-ціннісного компонента соціальної
компетентності вчителя початкової школи; 2. Р >0,05.

З метою оцінювання розвиненості когнітивного компонента (КК)

соціальної компетентності вчителя початкової школи використано метод

тестів, що дав змогу визначити сформованість соціально-психологічних і

соціально-педагогічних знань на основі представленої для опитування батареї

тестів „Соціально-психологічні та соціально-педагогічні знання вчителя

початкової школи” (авторська методика). На підставі результатів здійснено

підрахунок вихідної суми балів кожного з досліджуваних та визначено рівень

сформованості соціально-психологічних і соціально-педагогічних знань

учителя. Оцінювання проведено за такою шкалою: високий рівень –

14–15 балів; достатній – 11–13 балів; середній – 8–10 балів; низький – 7 балів і

менше з подальшим визначенням загальної оцінки.

За даними тестування всіх досліджувані КГ та ЕГ розподілено за чотирма

рівнями. Так, високий рівень сформованості соціально-психологічних і

соціально-педагогічних знань не був зафіксований у жодного з учителів КГ,

проте він виявлений у незначної кількості (3,1%) вчителів ЕГ. Достатній рівень

відзначено відповідно у 8,6% КГ та у 6,2% ЕГ; середній – у 46,2% та 44,6%

відповідно; низький – у 45,2% та 46,1% відповідно. Отже, майже половина

вчителів початкової школи мала низький рівень теоретичної підготовки щодо
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розвитку СК, що не відповідає сучасним вимогам, які висуваються до її змісту,

однак пояснюється відсутністю уваги до цього питання в освітньому

середовищі. Результати висвітлено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Рівні розвиненості когнітивного компонента (КК) соціальної компетентності

вчителів початкової школи, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ
ЕГ

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 3 - 3,1 8,6 6,2 46,2 44,6 45,2 46,1

Примітка: 1. ДМ № 3 – діагностична методика № 3, використана в
дослідженні для визначення сформованості соціально-педагогічних і соціально-
психологічних знань учителя початкової школи; 2. Р >0,05.

Перевірка на достовірність засвідчила відсутність істотної відмінності між

середніми арифметичними величинами Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (1,36) < t-табл. (1,96)),

що підтверджує їх однорідність (Р>0,05)).

Діяльнісний компонент (ДК) соціальної компетентності вчителя

початкової школи розглянуто як тривимірне утворення, що об’єднує три

складові, кожну з яких визначено відповідно до критеріїв, показників і рівнів,

що характеризують: 1) утруднення вчителя щодо організації навчального

процесу в загальноосвітньому навчальному закладі на соціально орієнтованій

основі; 2) його соціальну компетентність у системах „дитина – вчитель” і

„дитина – дитина”; 3) соціальну компетентність – у системі „сім’я – дитина”.

Наведемо вихідні результати щодо кожної із цих складових.

Перша (організаційна) складова розвиненості діяльнісного компонента

СК вчителя початкової школи відбиває вміння й навички організовувати

навчальний процес у ЗНЗ на соціально орієнтованій основі. Для її визначення

використано анкету „Утруднення вчителя початкової школи при організації

навчального процесу на соціально орієнтованій основі” (авторська

методика). На підставі даних анкетування здійснено підрахунок вихідної

суми балів відповідей кожного з учителів та визначено рівень сформованості
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їхніх умінь організовувати навчальний процес у ЗНЗ на соціально

орієнтованій основі. Оцінювання результатів здійснено за такою шкалою:

високий рівень – 109–135 балів; достатній – 82–108 балів; середній –

55–81 бал; низький – 55 балів і менше, з подальшим визначенням загальної

оцінки для кожної з груп.

За даними анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, з’ясовано, що 39,5% учителів КГ та 43% таких в ЕГ мали

високий рівень сформованості вмінь та без ускладнень ефективно могли

організовувати навчальний процес у ЗНЗ на соціально орієнтованій основі;

57,5% респондентів КГ та 52,4% – ЕГ мали достатній рівень. У незначної

кількості вчителів початкової школи КГ (2,7%) та ЕГ (4,6%) відзначено

середній рівень сформованості відповідних умінь; низький рівень виявлено у

0,3% опитуваних КГ; в ЕГ його зафіксовано не було. Результати дослідження

висвітлено в додатку Н. 1 (табл. Н.1.3).

Друга (практична) складова розвиненості діяльнісного компонента СК

характеризує комплекс організаційно-практичних умінь і навичок, що

становлять основу його соціально-педагогічного досвіду роботи у ЗНЗ із

розвитку СК у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина” та відповідного

виду діяльності вчителя загалом. Для її визначення використано опитувальник

„Соціальна компетентність вчителя початкової школи в системах „дитина –

вчитель”, „дитина – дитина” (авторська методика). На підставі даних

опитування здійснено підрахунок вихідної суми балів відповідей кожного з

учителів, визначено рівень розвиненості соціально-психологічних і соціально-

педагогічних умінь та навичок у практиці навчальної, позанавчальної роботи.

Оцінювання проведено за шкалою: високий рівень – 121–150 балів; достатній –

91–120 балів; середній – 61–90 балів; низький – 60 балів і менше, з подальшим

визначенням загальної оцінки для кожної з груп.

За результатами опитування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Було з’ясовано, що 51,4% учителів КГ та 60% – ЕГ мали

високий рівень розвиненості соціально-психологічних і соціально-педагогічних
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умінь та навичок та застосовують їх під час проведення навчальної,

позанавчальної роботи; у 42,5% КГ та у 33,8% – ЕГ – достатній рівень. У

незначної кількості опитаних КГ (6,1%) та ЕГ (6,2%) – середній. Низький – не

був визначений ні в КГ, ні в ЕГ. Дані дослідження висвітлено в додатку Н. 1

(табл. Н.1.4).

Третя (практична) складова розвиненості діяльнісного компонента СК

вчителя початкової школи характеризує іншу сторону його соціально-

педагогічної діяльності, а саме: уміння, навички та практичний досвід роботи в

ЗНЗ, що стосуються розвитку СК вчителя в системі „сім’я – дитина”, для

визначення якої використано опитувальник „Соціальна компетентність вчителя

початкової школи в системі „сім’я – дитина” (авторська методика). На підставі

результатів проведеного опитування здійснювався підрахунок вихідної суми

балів кожного з учителів та визначено рівень розвиненості їхніх соціально-

психологічних і соціально-педагогічних умінь та навичок у роботі з батьками

учнів. Оцінювання проведено за такою шкалою: високий рівень –

121–150 балів; достатній – 91–120 балів; середній – 61–90 балів; низький –

60 балів і менше, з подальшим визначенням загальної оцінки для кожної з

груп.

За даними опитування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, виявлено, що 62,3% учителів з КГ та 66,1% – ЕГ мають

високий рівень сформованості соціально-психологічних і соціально-

педагогічних умінь та навичок, систематично використовують їх під час

проведення роботи з батьками; 32,2% респондентів КГ та 27,7% – ЕГ –

достатній рівень. У незначної кількості опитуваних КГ (5,5%) та ЕГ (6,2%)

відзначено середній рівень. Низький рівень не зафіксовано в жодній з груп.

Результати висвітлено в додатку Н. 1 (табл. Н.1.5). На підставі проведених

розрахунків за трьома попередніми опитуваннями отримано узагальнені дані,

які відбивають розвиненість діяльнісного компонента СК вчителів початкової

школи, що відображено в табл. 5.3.

Перевірка на достовірність отриманих результатів дала змогу засвідчити
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відсутність істотної відмінності між середніми арифметичними величинами

Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (1,5) < t-табл. (1,96)), що вказує на їх однорідність (Р>0,05).

Таблиця 5.3

Рівні розвиненості діяльнісного компонента (ДК) соціальної компетентності

вчителів початкової школи, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 4 39,5 43 57,5 52,4 2,7   4,6 0,3 -

ДМ № 5 51,4 60 42,5 33,8 6,1 6,2 - -

ДМ № 6 62,3 66,1 32,2 27,7 5,5 6,2 - -

Узагальнені
результати

51,1 56,4 44,1 38 4,8 5,6 - -

Примітка: 1. ДМ № 4, ДМ № 5, ДМ № 6 – діагностичні методики № 4,
№ 5 і № 6, використані в дослідженні для визначення першої, другої та третьої
складових діяльнісного компонента СК; 2. Р >0,05.

Операційний компонент (ОК) соціальної компетентності вчителя

початкової школи подано як двовимірне утворення, кожну із складових якого

визначено відповідно до критеріїв, показників і рівнів, що характеризують

розвиненість операційних механізмів щодо виконання конкретних соціально-

педагогічних і соціально-психологічних функцій, які висвітлено через систему

здатностей, визначених: 1) за самооцінкою; 2) за експертною оцінкою.

З метою визначення першої складової операційного компонента СК

використано опитувальник „Здатність учителя початкової школи до вирішення

соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ”, в

основу якого покладено Методичні рекомендації з розроблення складових

галузевих стандартів вищої освіти [525], Галузевого стандарту вищої освіти

[215] тощо. Він характеризував розвиток операційних механізмів щодо

виконання вчителем конкретних соціально-педагогічних і соціально-

психологічних функцій, які висвітлено через систему його здатностей (як

опитувальник наведену в цій ОКХ систему здатностей застосовано вперше в



344
теорії і практиці педагогічної освіти). На підставі даних проведеного

анкетування здійснено підрахунок вихідної суми балів кожного з учителів та

визначено рівень розвиненості їхніх здатностей до вирішення соціальних

проблем і завдань у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ. Оцінювання

отриманих результатів здійснено за шкалою: високий рівень – 97–120 балів;

достатній – 83–96 балів; середній – 49–82 бали та низький – 48 балів і менше, з

подальшим визначенням загальної оцінки для кожної з груп.

За даними анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. На підставі проведеного самооцінювання з’ясовано, що 18,8%

учителів КГ та 15,4% – ЕГ мали високий рівень розвиненості цих здатностей;

60,3% респондентів КГ та 57% – ЕГ – достатній. У 18,5% опитаних КГ та у

24,2% ЕГ відзначено середній рівень розвиненості відповідних здатностей.

Низький – зафіксовано в незначної кількості досліджуваних КГ (2,4%) та ЕГ

(3,4%). Результати висвітлено в додатку Н. 1 (табл. Н.1.6).

Друга складова розвиненості операційного компонента СК спирається на

аналіз та оцінювання експертами. Для її визначення використано метод

експертної оцінки („Експертна оцінка здатності учителя початкової школи до

вирішення соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному

колективах ЗНЗ”). На підставі даних вихідного експертного оцінювання

підраховано загальну суму балів для кожного вчителя, визначено рівень

розвиненості його здатностей до вирішення соціальних проблем і завдань у

дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ. Оцінювання здійснено за такою

шкалою: високий рівень – 33–40 балів; достатній – 25–32 бали; середній –

17–24 бали та низький – 16 балів і менше, з подальшим визначенням загальної

експертної оцінки для кожної з досліджуваних груп.

За підсумком експертної оцінки досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, встановлено, що у 25,7% учителів КГ та у 33,8% – ЕГ

експерти відзначили високий рівень розвиненості вказаних здатностей;

достатній – 62,3% та у 66,2% відповідно; середній – у 18,5% та 24,2%

відповідно. Низький рівень зафіксовано в незначної кількості опитаних КГ
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(2,4%) та ЕГ (3,4%). Результати дослідження висвітлено в додатку Н. 1

(табл. Н.1.7). На підставі проведених розрахунків за викладеними вище даними

анкетування й експертного оцінювання отримано узагальнені результати, які

відбивають рівень розвиненості операційного компонента СК вчителів

початкової школи (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Рівні розвиненості операційного компонента (ОК) соціальної компетентності

вчителів початкової школи, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 7 18,8 15,4 60,3 57 18,5 24,2 2,4 3,4

ДМ № 8 25,7 33,8 62,3 66,2 8,2 - 3,8 -

Узагальнені
результати

22,3 24,6 61,3 61,6 13,3 12,1 3,1 1,7

Примітка: 1. ДМ № 7, ДМ № 8 – діагностичні методики № 7, № 8,
використані в дослідженні для визначення першої та другої складових
операційного компонента СК вчителя початкової школи; 2. Р >0,05.

Перевірка на достовірність отриманих даних засвідчила відсутність

істотної відмінності між середніми арифметичними величинами Х КГ  і Х ЕГ

(t-розр. (1,24) < t-табл. (1,96)), що вказує на їх однорідність (Р>0,05).

Необхідно зазначити, що набуття та вдосконалення вчителем початкової

школи знань, умінь і передового практичного досвіду в СППО стане успішним

тільки тоді, коли цей процес супроводжуватиметься розвитком особистісних і

професійних здібностей. Отже, визначення рівнів розвиненості особистісно-

професійного компонента СК вчителів початкової школи в контексті нашого

дослідження має суттєве значення, тому що забезпечує комплексний підхід до

вирішення окресленої нами проблеми.

Особистісно-професійний компонент (ОПК) СК вчителів початкової

школи розглянуто як двовимірне утворення, яке має дві складові (емоційну,

професійну), кожну з яких характеризували відповідно: 1) здатність до емпатії;

2) професійна спрямованість особистості.
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Перша (емоційна) складова особистісного компонента спрямована на

збалансованість міжособистісних відносин між учителем і учнями, між ним та

їхніми батьками, між ним і членами педагогічного колективу ЗНЗ (його

керівництвом та колегами). Розвинена емпатія впливає на поведінку вчителя й

робить її соціально зумовленою, що забезпечує йому успіх у навчанні та

вихованні дітей. Для її визначення використано метод тестування, а саме: тест

Л. Мітіної „Визначення рівня емпатійних тенденцій” [530, с. 51]. На підставі

даних вихідного тестування підраховано загальну суму балів, яку набрав кожен

з учителів, і визначено рівень розвиненості емпатії. Оцінювання результатів

здійснено за шкалою: високий рівень – 82–90 балів; достатній – 63–81 бал;

середній – 37–62 бали; низький – 36 балів і менше з подальшим визначенням

загального результату тестування для кожної з груп.

За даними тестування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, встановлено, що лише незначна кількість учасників КГ

(3,4%) і ЕГ (1,5%) виявила високий рівень розвиненості емпатії, достатній –

15,8% та 23,1% відповідно; середній – 79,8% та 72,3% відповідно; 1% низький

та 3,1% відповідно. Результати висвітлено в додатку Н. 1 (табл. Н.1.8).

Друга (професійна) складова особистісно-професійного компонента СК

вчителя початкової школи забезпечує його професійну спрямованість. Для її

оцінювання використано опитувальник „Оцінка професійної спрямованості

особистості вчителя” (методика Є. Рогова) [658], що передбачав визначення

таких властивостей особистості, як: 1) комунікативність; 2) організованість;

3) спрямованість на навчальні предмети. Досліджувані оцінювали типовість або

нетиповість своєї поведінки за кожним із цих трьох чинників з подальшим

підрахунком вихідної суми балів, отриманих кожним із них, та визначенням

рівня розвиненості їхньої професійної спрямованості. Оцінювання даних за

кожним із трьох чинників здійснено за такою шкалою: високий рівень –

9–10 балів; достатній – 7–8 балів; середній – 5–6 балів; низький – 3–4 бали, з

подальшим визначенням загальної оцінки для кожного із чинників у КГ та ЕГ.

Усіх досліджуваних за підсумком анкетування розподілено за чотирма
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рівнями. Так, з’ясовано, що 2,1% опитаних у КГ є високоорганізованими; в ЕГ

таких виявлено не було; достатній рівень виявлено у 20,5% респондентів КГ та

20% – ЕГ; середній – у 43,2% та 44,6% –відповідно; низький – у 33,6% та 30,8%

відповідно (додаток Н. 1, перший рядок табл. Н. 1.9). Отже, незважаючи на те, що

у своїй професійній діяльності вчителям необхідно постійно спілкуватися з

учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією школи тощо, ⅓ респондентів

унаслідок перенасичення спілкуванням схильна його уникати чи не виявляти в

будь-якій формі, що свідчить про першу ознаку професійного вигорання

(емоційне виснаження), тому такі вчителі початкової школи зазвичай практично

не здатні на високому рівні реалізувати комунікативну функцію на засадах

загальноприйнятих соціальних і педагогічних вимог.

За даними анкетування, спрямованого на виявлення такої властивості, як

організованість, усіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями.

Встановлено, що тільки 2,1% учителів КГ мали високий рівень сформованості

відповідних властивостей; в ЕГ таких не виявлено. Достатній рівень

констатовано у 18,5% респондентів КГ та у 15,4%; середній – у 42,8% та 35,4%

відповідно; низький – у 36,6% та 49,2% відповідно (додаток Н.1, другий рядок

табл. Н.1.9).

Здійснюючи аналіз викладених вище даних, варто зауважити, що більшість

учителів початкової школи не виявляє значної активності щодо своєї

професійної діяльності, тому зазвичай, відчуваючи утруднення, вони майже не

здатні якнайкраще реалізувати виконавчу, мобілізаційну, організаторські

функції. Це свідчить про наявність другої ознаки професійного вигорання. До

речі, така ситуація – з огляду на віковий склад вчительства – має підґрунтя,

підтверджене багатьма дослідженнями [4; 788].

Усіх учасників КГ та ЕГ за результатами анкетування розподілено за

чотирма рівнями. Визначено, що лише у 6,2% вчителів КГ та у 9,2% – ЕГ

виявлено високий рівень розвиненості такої властивості; – достатній – у 14,4% та

21,6% відповідно; середній – 38,3% та 32,3% відповідно; низький – у 41% та

36,9% відповідно (додаток Н. 1, третій рядок табл. Н.1.9), Отже, чимала кількість
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учителів не виявляє значної активності щодо своєї професійної діяльності, вони,

як правило, не здатні на високому рівні реалізувати конструктивну, методичну,

навчальну та орієнтовну функції професійної діяльності. У такому разі наявна

третя ознака – власне особистісне вигорання. Цей комплекс ознак професійного

вигорання посилюється стресовими ситуаціями внаслідок наявного воєнного

конфлікту та пов’язаними із цим економічними проблемами. Узагальнені дані,

отримані за трьома попередніми опитуваннями, що відбивають розвиненість

другої (професійної) складової особистісно-професійного компонента СК

вчителя, подано в додатку Н.1 (табл. Н.1.9).

На підставі проведених розрахунків, що характеризують розвиненість

особистісно-професійного компонента СК вчителів початкової школи на

констатувальному етапі педагогічного експерименту (за чотирма попередніми

опитуваннями), отримано узагальнені результати (табл. 5.5). Перевірка їх на

достовірність дала змогу засвідчити відсутність істотної відмінності між

середніми арифметичними величинами Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (1,39) < t-табл. (1,96)),

що підтверджує їх однорідність (Р>0,05).

Таблиця 5.5

Рівні розвиненості особистісно-професійного компонента соціальної

компетентності вчителів початкової школи на констатувальному етапі, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 9 3,4 1,5 15,8 23,1 79,8   72,3 1,0 3,1

ДМ № 10 3,7 4,6 17,8 19 41,4 37,4 37,1 39

Узагальнені
результати

3,5 3,1 16,8 21 60,6 54,9 19,1 21

Примітка: 1. ДМ № 9 і ДМ № 10 – діагностичні методики № 9 і № 10,
використані в дослідженні для визначення першої та другої складових
особистісного компонента СК вчителя початкової школи; 2. Р >0,05.

Такі дані вказують на необхідність застосування в курсовий і

міжкурсовий періоди діагностики вигорання, подальшого обов’язкового

залучення вчителів до участі в різноманітних тренінгах, уживання ними
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прийомів саморегуляції для ефективного „скидання” напруги, відновлення

працездатності, що буде враховано, з огляду на те, що „синдром” може бути

згорнутим на будь-якій стадії, проте найкраще це відбувається на першій з них.

Виходячи з того, що рефлексія є одним із механізмів реалізації

педагогічної діяльності, а процес розвитку СК вчителя незмінно пов’язаний з

педагогічною рефлексією (на її засадах здійснюють контроль і управління цим

процесом у ЗНЗ), розвиток рефлексивних механізмів щодо виконання ним

конкретних соціально-педагогічних і соціально-психологічних функцій

розглядаємо через самооцінку й самоаналіз його готовності до підвищення

рівня власної СК. Рефлексивний компонент (РК) соціальної компетентності

вчителя початкової школи визначено відповідно до критеріїв, показників і

рівнів, що характеризують соціально-педагогічну готовність до розвитку СК,

відповідну соціально-технологічну готовність та соціально-професійні

здібності.

Наведемо вихідні дані дослідження щодо розвиненості рефлексивного

компонента СК, для визначення рівня якого застосовано анкету „Самоаналіз

готовності педагогів до підвищення рівня соціальної компетентності у ЗНЗ”

(авторська методика). Їх оцінювання здійснено за такою шкалою: високий

рівень – 81-100 балів; достатній – 61–80 балів; середній – 41–60 балів; низький

– 40 балів і менше, з подальшою загальною оцінкою для кожної з

досліджуваних груп.

За підсумком анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, високий рівень розвиненості рефлексії, що відбиває їхню

готовність до підвищення рівня соціальної компетентності у ЗНЗ, виявлено у

31,8% вчителів КГ та у 29% – ЕГ; достатній – у 57,2% та 65% відповідно;

середній – у 11,3% та 3% відповідно. Низький рівень виявлено лише у 3%

учителів з ЕГ; в КГ його не визначено в жодного з досліджуваних (табл. 5.6).

Перевірка цих результатів на достовірність засвідчила відсутність істотної

відмінності між середніми арифметичними величинами Х КГ  і Х ЕГ

(t-розр. (1,72) < t-табл. (1,96); що вказує на їх одонорідність (Р>0,05).
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Таблиця 5.6

Рівні розвиненості рефлексивного компонента (РК) соціальної компетентності

вчителів початкової школи на констатувальному етапі, %

Рівні Високий
Достатній

Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 11 31,8 29 57,2 65 11 3 - 3

Примітка: 1. ДМ № 11 – діагностична методика № 11, використана в
дослідженні для визначення здатності вчителя початкової школи до рефлексії;
2. Р >0,05.

Узагальнюючи отримані дані дослідження за кожним із компонентів СК

вчителів початкової школи, зроблено висновок, що вчителі мають різні рівні її

розвиненості: високий рівень виявлено у 25,7% досліджуваних КГ та у 26,9% –

ЕГ; достатній – у 40% та 39,9% відповідно; середній – у 23,1% та у 21,2%

відповідно; низький – у 11,2% та 12% відповідно. Зведені рівневі результати

щодо розвиненості СК вчителів початкової школи (її шестикомпонентної

структури) відображено в табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Зведені рівневі результати розвиненості соціальної компетентності вчителів

початкової школи щодо її шестикомпонентної структури, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

МЦК 45,5 45,4 51,9 47,7 2,6 6,9 - -

КК - 3,1 8,6 6,2 46,2 44,6 45,2 46,1

ДК 51,1 56,4 44,1 38 4,8 5,6 - -

ОК 22,3 24,6 61,3 61,6 13,3 12,1 3,1 1,7

ОПК 3,5 3,1 16,8 21 60,6 54,9 19,1 21

РК 31,8 29 57,2 65 11 3 - 3

Узагальнені
результати

25,7 26,9 40 39,9 23,1 21,2 11,2 12
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Підсумковий аналіз вихідних результатів дослідження щодо розвиненості

соціальної компетентності вчителя початкової школи у СППО, отриманих на

констатувальному етапі педагогічного експерименту, засвідчив, що  за всіма її

компонентами (мотиваційно-ціннісним, когнітивним, діяльнісним,

операційним, особистісно-професійним і рефлексивним) констатовано

відсутність істотної різниці середніх арифметичних величин у контрольній та

експериментальній групах Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (1,32) < t-табл. (1,96); Р>0,05), що

підтверджує їх однорідність і дає право переходити до формувального етапу,

зміст якого розкрито в розділах 3, 4 роботи. Ці дані дають підстави стверджувати

про нерівномірність розвитку зазначених компонентів. Найнижчі результати

отримано щодо когнітивного й особистісно-професійного компонентів, розвиток

яких у післядипломному процесі потребує особливої уваги.

Отже, за вихідними результатами дослідження високого рівня

розвиненості СК досягли 26,3% учителів початкової школи. Цей рівень

характеризує:

– дуже сильні та стійкі мотиви їх соціальної поведінки (прагнення,

бажання і їх прояви); дуже високу здатність до соціального розвитку

(особистісні цілі та прагнення) (МЦК);

– глибокі, повні та міцні соціально-педагогічні й соціально-психологічні

знання, самостійність їх здобуття та засвоєння (КК);

– відсутність утруднень під час організації навчального процесу на

соціально орієнтованій основі; повністю сформовані соціально-педагогічні та

соціально-психологічні вміння, навички й наявний багатий практичний досвід

у вирішенні складних соціально-професійних проблем у системах роботи

„дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, що постійно

застосовують у своїй соціально-практичній діяльності (ДК);

– здатність легко та вдало вирішувати соціальні проблеми й завдання в

дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (цілепрогнозувати соціальну

діяльність у професійному середовищі, конструктивно вирішувати завдання

соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого школяра, соціальні
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завдання в професійній діяльності та керувати цим процесом; організовувати

соціальну діяльність на діагностичній основі у ЗНЗ; реалізувати соціально

зорієнтовану методичну й комунікативну функції та здійснювати педагогічну

рефлексію) (ОК);

– болісно розвинену емпатійність; дуже високу професійну спрямованість

учителя (надмірну комунікативність і спрямованість на навчальні предмети,

заорганізованість) (ОПК);

– відмінно розвинену здатність до критичного самоаналізу й самооцінки

готовності до підвищення рівня СК (повне самоусвідомлення соціальних

функцій у педагогічній діяльності, відмінно сформована здатність до аналізу та

оцінювання своїх мотивів, знань, умінь, навичок й особистісних здібностей, що

реалізується без будь-якої допомоги з боку колег) (РК).

Достатнього рівня розвиненості СК на констатувальному етапі педагогічного

експерименту досягло 40% вчителів. Для цього рівня характерне таке:

– достатньо сильні та стійкі мотиви їх соціальної поведінки (прагнення,

бажання і їх прояви); досить висока здатність до соціального розвитку

(особистісні цілі та прагнення) (МЦК);

– загалом достатньо глибокі, повні та міцні соціально-педагогічні й

соціально-психологічні знання, досить активне їх здобуття та засвоєння, однак

є незначні помилки під час їх відтворення (КК);

– незначні утруднення під час організації навчального процесу на

соціально орієнтованій основі виникають зрідка; добре сформовані  соціально-

педагогічні та соціально-психологічні вміння, навички й гарний практичний

досвід у вирішенні складних соціально-професійних проблем у системах

роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”

використовують досить часто (ДК);

– здатність достатньо легко й добре вирішувати соціальні проблеми та

завдання в дитячому й педагогічному колективах ЗНЗ (ОК);

– достатньо сильна розвинена емпатійність; значна професійна

спрямованість учителя (досить високу комунікативність, організованість,
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спрямованість на навчальні предмети) (ОПК);

– добре, критичне та без сторонньої допомоги здійснення самоаналізу й

самооцінки готовності до підвищення рівня СК (достатність

самоусвідомлення соціальних функцій у педагогічній діяльності, добре

сформована здатність до аналізу та оцінювання своїх мотивів, знань, умінь,

навичок й особистісних здібностей) (РК).

На констатувальному етапі педагогічного експерименту встановлено, що

22,2% учителів мали середній рівень розвиненості СК, що має прояв у:

– незначних мотивах соціальної поведінки (незначне прагнення, періодичне

бажання та їх відповідні прояви), які виникають періодично; достатньо

непоганій здатності до соціального розвитку (незначні особистісні цілі та

прагнення) (МЦК);

– неповних та неміцних соціально-педагогічних, соціально-психологічних

знаннях, їхнє здобуття й засвоєння здійснюється час від часу як самостійно, так

і за допомогою колег; характерних частих помилках при їх відтворенні (КК);

– утрудненнях різної міри складності під час організації навчального

процесу на соціально орієнтованій основі, які виникають періодично; наявності

соціально-педагогічних і соціально-психологічних умінь, навичок, загалом

непогано сформованих і невеличкого практичного досвіду у вирішенні складних

соціально-професійних проблем у системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина

– дитина” і „сім’я – дитина”, проте рідкому використанні їх  на практиці (ДК);

– не завжди легкому і якісному вирішуванні соціальних проблем і завдань

у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (не завжди легко і добре вдається

цілепрогнозувати соціальну діяльність у професійному середовищі;

конструктивно вирішувати у професійній діяльності соціальні завдання,

завдання соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого школяра,

організовувати й керувати цим процесом; організовувати соціальну діяльність

на діагностичній основі у ЗНЗ; реалізувати соціально зорієнтовану методичну й

комунікативну функції та здійснювати педагогічну рефлексію) (ОК);

– помірно розвиненій емпатійності; непоганій професійній спрямованості
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вчителя (достатньо добра комунікативність, організованість і спрямованість на

навчальні предмети) (ОПК);

– здатності не повною мірою до критичного самоаналізу й самооцінки

готовності до підвищення рівня СК (незначне самоусвідомлення соціальних

функцій у педагогічній діяльності, здатності до аналізу та оцінювання своїх

мотивів, знань, умінь, навичок й особистісних здібностей, що потребує

періодичної  допомоги колег) (РК).

Низький рівень розвиненості СК на констатувальному етапі

педагогічного експерименту виявлено у 11,6% учителів. Для цього рівня

характерне таке:

– слабкі мотиви соціальної поведінки (майже відсутнє прагнення,

незначне бажання та відповідні їх прояви виникають нечасто); низька здатність

до соціального розвитку (особистісні цілі та прагнення майже відсутні) (МЦК);

– поверхові й фрагментарні соціально-педагогічні та соціально-

психологічні знання, їх здобуття й засвоєння здійснюються дуже рідко,

зазвичай за допомогою колег і за завданням керівництва школи; дуже часті

значні помилки (КК);

– постійне виникнення істотних утруднень під час організації освітнього

процесу на соціально орієнтованій основі; слабо сформовані соціально-

педагогічні, соціально-психологічні вміння, навички та небагатий практичний

досвід у вирішенні складних соціально-професійних проблем у системах

роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, що, як

правило, дуже рідко використовується на практиці (ДК);

– намагання вирішувати соціальні проблеми й завдання в дитячому та

педагогічному колективах ЗНЗ (ОК);

– погано розвинена емпатійність; слабка професійна спрямованість

учителя (погана комунікативність, організованість, майже відсутня

спрямованість на навчальні предмети) (ОПК);

– практична нездатність до критичного самоаналізу й самооцінки

готовності до підвищення рівня СК (майже не усвідомлює соціальні функції в
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педагогічній діяльності, дуже слабо намагається здійснювати самоаналіз та

самооцінку мотивів, знань, умінь, навичок й особистісних здібностей, що

потребує значної допомоги колег) (РК).

Отже, отримані на констатувальному етапі педагогічного експерименту

результати свідчать про значну потребу суспільства в соціально компетентних

учителях початкової школи, актуальність розвитку цього феномена для самого

вчителя, його соціально-професійних здатностей у формуванні СК молодшого

школяра, потребу в чому може задовольнити, як на нашу думку, модифікована

СППО. Відповідні організаційно-педагогічні заходи, спрямовані на

оптимізацію такого процесу, потребують не тільки наукового обґрунтування, а

й пролонгованої експериментальної перевірки.

5.2. Оцінка ефективності результатів дослідно-експериментальної роботи

з розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі

післядипломної освіти на контрольному етапі педагогічного експерименту

Метою контрольного етапу педагогічного експерименту є встановлення

ефективності впливу розробленої, теоретично обґрунтованої й апробованої на

практиці науково-технологічної системи комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи в післядипломній

педагогічній освіті, яка увібрала концептуальні підходи (компетентнісний,

особистісно орієнтований, діяльнісний, андрагогічний, системний тощо);

організаційно-педагогічні умови та науково-методичне забезпечення такого

розвитку на рівень розвиненості СК вчителів початкової школи. У ньому взяв

участь 181 учитель початкової школи. Контрольну групу (КГ) становлять 116

осіб, які раніше брали участь на констатувальному етапі й виявили бажання це

продовжити, та 65 вчителів, які увійшли до експериментальної групи (ЕГ).

На контрольному етапі педагогічного експерименту в процесі визначення

рівнів розвиненості СК вчителя початкової школи у СППО (високий, достатній,

середній, низький) перевіряли якість змістового наповнення кожного з

визначених у підрозділі 2.2 компонентів (мотиваційного, когнітивного,
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діяльнісного, операційного, особистісно-професійного й рефлексивного).

У процесі накопичення фактичного матеріалу науково-дослідної роботи

на контрольному етапі педагогічного експерименту якісні характеристики

рівнів розвиненості соціальної компетентності вчителя початкової школи в

післядипломному процесі доповнювалися кількісними.

Наведемо кінцеві результати дослідження рівня розвиненості

мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителя початкової школи (щодо

мотиваційної та ціннісної складових), що характеризують мотиви його

соціальної поведінки, здатність до соціального розвитку, застосувавши для

визначення розвиненості першої (мотиваційної) на обох етапах педагогічного

експерименту анкету „Мотиви соціальної поведінки вчителя початкової школи”

(додаток Н). За даними анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено

за чотирма рівнями (високий, достатній, середній і низький). Так, на

контрольному етапі педагогічного експерименту у 61,2% представників КГ та у

78,4% – ЕГ установлено високий рівень розвиненості мотивів соціальної

поведінки; у 38,8% респондентів КГ та у 31,6% – ЕГ – достатній. Середній і

низький рівні не виявлено в жодній з групп (додаток Н. 2, табл. Н.2.1).

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

мотиваційної складової мотиваційно-ціннісного компонента в КГ та ЕГ, дає змогу

відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 66,2% і 78,4% – високий рівень;

30,8% і 21,6% – достатній; 3% і 0% – середній; низький – в обох випадках

відсутній), тоді як у КГ маємо лише незначні зрушення за рівнями (відповідно 63%

і 61,2% – високого рівня; 35,6% і 38,8% – достатнього; 1,4% і 0% – середнього,

низький – в обох випадках відсутній). Порівняння результатів, показаних

респондентами КГ та ЕГ, засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої.

Для визначення розвиненості другої (ціннісної) складової мотиваційно-

ціннісного компонента, що характеризує здатність учителя до соціального

розвитку, на контрольному й експериментальному етапах застосовано анкету

„Оцінка здатності вчителя початкових класів до соціального розвитку”

(методика В. Звєрєвої, Н. Немцової в модифікації автора роботи, додаток Н).
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За даними анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями. Так, на контрольному етапі педагогічного експерименту

високий рівень розвиненості здатності до соціального розвитку вставновлено у

22,6% учасників КГ та 38,5% – ЕГ; достатній – у 72,4% та 60% відповідно. У

незначної кількості досліджуваних ЕК (1,5%) виявлено середній рівень; в

учасників КГ його не зафіксовано. Низького рівня не виявлено в жодній з груп

(додаток Н 2, табл. Н.2.2). Порівняння результатів, виявлених учителями КГ та

ЕГ, засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої.

Крім того, порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями

розвиненості ціннісної складової мотиваційно-ціннісного компонента СК у КГ та

ЕГ дає змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 24,6% і 38,5% –

високий рівень; 64,6% і 60% – достатній; 10,8% і 1,5% – середній; низький – в

обох випадках відсутній), тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її

поліпшення (відповідно 28% і 27,6% – високий рівень; 68,2% і 72,4% –

достатній; 3,8% і 0% – середній; низький – в обох випадках відсутній).

Рівні розвиненості мотиваційно-ціннісного компонента СК на контрольному

етапі відображено в табл. 5.8. Порівняння середньоарифметичних величин Х КГ і

Х ЕГ щодо його розвиненості в учасників КГ та ЕГ (t-розр. (2,37) > t-табл. (1,96))

засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої.

Таблиця 5.8

Рівні розвиненості мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителів початкової

школи на контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 1 62,1 78,4 38,8 21,6 - - - -
ДМ № 2 27,6 38,5 72,4 60,0 - 1,5 - -
Узагальнені
результати

44,6 58,5 55,4 40,8 - 0,7 - -

Примітка: 1. ДМ № 1, ДМ № 2 – діагностичні методики № 1 і № 2,
використовувані в дослідженні для визначення першої (мотиваційної) та другої
(ціннісної) складових мотиваційно-ціннісного компонента соціальної
компетентності вчителя початкової школи; 2. Р <0,05.
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Порівняння ж вихідних та кінцевих результатів дослідження за рівнями

розвиненості мотиваційно-ціннісного компонента в КГ та ЕГ дає змогу

відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 45,4% і 58,5% – високий

рівень; 47,7% і 40,8% – достатній; 6,9% і 0,7% – середній; низький – в обох

випадках відсутній), тоді як у КГ спостерігалися лише незначні рівневі

зрушення (відповідно 45,5% і 44,6% – високий; 51,9% і 55,4% – достатній; 2,6%

і 0% – середній; низький – в обох випадках відсутній).

Рівень розвиненості когнітивного компонента СК вчителя початкової

школи на контрольному й експериментальному етапах педагогічного

експерименту оцінено за батареєю тестів „Соціально-психологічні та

соціально-педагогічні знання вчителя початкової школи”. За результатами

тестування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями.

Так, на контрольному етапі високий рівень сформованості соціально-

психологічних і соціально-педагогічних знань зафіксовано лише у 9,5%

учасників КГ та у значної кількості представників ЕГ – 84,5%. Достатній

рівень відзначено у 8,6% респондентів КГ та у 12,4% – ЕГ; середній – у

49,1% та у 3,1% відповідно; Низький – тільки в респондентів КГ (32,8%),

тоді як в ЕГ його не визначено. Тож в ЕГ відбулися значні позитивні

зрушення в рівнях розвиненості цього компонента (табл. 5.9), що

підтверджено відмінностями їх середніх арифметичних величин Х КГ  і Х ЕГ

(t-розр. (4,08) > t-табл. (1,96)).

Таблиця 5.9

Рівні розвиненості когнітивного компонента СК вчителів початкової школи

на контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 3 9,5 84,5 8,6 12,4 49,1   3,1 32,8 -

Примітка: 1. ДМ № 3 – діагностична методика № 3, використана в
дослідженні для визначення сформованості соціально-педагогічних і соціально-
психологічних знань учителя початкової школи; 2. Р <0,05.
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Порівняння результатів дослідження щодо розвиненості когнітивного

компонента вчителів КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного

експерименту засвідчило їх істотні зрушення, які відбулися за час проведення

формувального етапу педагогічного експерименту на користь останньої групи.

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

когнітивного компонента в КГ та ЕГ свідчить про їх найбільш значну позитивну

динаміку в ЕГ (відповідно 3,1% і 84,5% – високий рівень; 6,2% і 12,4% –

достатній; 44,6% і 3,1% – середній; 46,1% і 0% – низький), тоді як у КГ

спостерігалася тенденція до її поліпшення (0% і 9,5% – високий рівень; 8,6% і

8,6% – достатній; 46,2% і 49,4% – середній; 45,2% і 32,8% – низький).

Наведемо кінцеві результати дослідження рівнів розвиненості щодо

кожної зі складових діяльнісного компонента СК вчителя початкової школи,

котрі на контрольному й експериментальному етапах педагогічного

експерименту визначали за трьома складовими (підрозділ 5.1).

Для визначення розвиненості першої (організаційної) складової

використано анкету „Утруднення вчителя початкової школи при організації

навчального процесу на соціально орієнтованій основі” (додаток Н). За даними

анкетування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями

(високий, достатній, середній і низький). Так, на контрольному етапі у 48,3%

учасників КГ та у 89,2% – ЕГ констатовано високий рівень сформованості

вмінь організовувати навчальний процес у ЗНЗ на соціально орієнтованій

основі; у 51,7% респондентів КГ та в 10,8% – ЕГ – достатній. Середній і

низький рівні їх сформованості не виявлено в жодній з досліджуваних груп.

Порівняння результатів щодо розвиненості організаційної складової

діяльнісного компонента СК у респондентів КГ та ЕГ засвідчило їх істотну

відмінність на користь останньої групи (додаток Н. 2, табл. Н.2.3).

Крім того, порівняння вихідних та кінцевих результатів дослідження за

рівнями розвиненності організаційної складової діяльнісного компонента

соціальної компетентності в КГ та ЕГ свідчить про їх значну позитивну

динаміку в ЕК (відповідно 43% і 89,2% – високий рівень; 52,4% і 10,8% –
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достатній; 4,6% і 0% – середній; низького рівня в обох групах не зафіксовано),

тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її поліпшення (відповідно 39,5%

і 48,3% – високий рівень; 57,5% і 51,7% – достатній; 2,7% і 0% – середній; 0,3%

і 0% – низький).

Для визначення розвиненості другої (практичної) складової

діяльнісного компонента СК на контрольному та експериментальному етапах

педагогічного експерименту використано опитувальник „Соціальна

компетентність учителя початкової школи в системах „дитина – вчитель”,

„дитина – дитина”. За результатами опитування всіх досліджуваних КГ та ЕГ

розподілено за чотирма рівнями (високий, достатній, середній і низький).

Так, на контрольному етапі в 57,8% учасників КГ та у 69,2% – ЕГ

констатовано високий рівень сформованості вмінь, навичок і практичного

досвіду в системах роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”; у 41,3%

респондентів КГ та у 30,8% ЕГ – достатній. У 0,9% вчителів з КГ відзначено

середній рівень; в ЕГ таких не виявлено. Порівняння результатів щодо

розвиненості практичної складової діяльнісного компонента СК учасників

КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту засвідчило їх

істотну відмінність на користь останньої групи (Р<0,05), що відображено в

додатку Н. 2 (табл. Н.2.4).

Крім того, порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями

розвиненості практичної складової діяльнісного компонента СК в учасників КГ

та ЕГ дає змогу загалом відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 60%

і 69,2% – високий рівень; 33,8% і 30,8% – достатній; 6,2% і 0% – середній;

низький – в обох випадках не був констатований), в той час як в КГ

спостерігалася лише значна тенденція до її поліпшення (відповідно 51,4% і

57,8% – високий рівень; 42,5% і 41,3% – достатній; 6,1% і 0,9% – середній;

низького рівня – в обох випадках не зафіксовано).

Для визначення розвиненості третьої (практичної) складової

діяльнісного компонента СК на контрольному та експериментальному етапах

педагогічного експерименту використано опитувальник „Соціальна
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компетентність учителя початкової школи в системі „сім’я – дитина”

(додаток Н). За даними опитування всіх досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за

чотирма рівнями (високий, достатній, середній і низький). Так, на

контрольному етапі у 69,8% учасників КГ та 81,5% – ЕГ констатовано високий

рівень сформованості вмінь, навичок та практичного досвіду в системі роботи

„сім’я – дитина”; у 30,2% респондентів КГ та 18,5% – ЕГ – достатній.

Середнього та низького рівнів в обох випадках не виявлено. Порівняння

результатів дослідження щодо розвинення цієї практичної складової

діяльнісного компонента в респондентів КГ та ЕГ на контрольному етапі

засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої групи (Р<0,05), що

висвітлено в додатку Н. 2 (табл. Н.2.5).

Порівняння вихідних та кінцевих результатів за рівнями розвиненості

третьої (практичної) складової діяльнісного компонента СК в учасників КГ та

ЕГ дає змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (66,1% – вихідні й 81,5% –

кінцеві – високий рівень; відповідно 27,7% і 18,5% – достатній; 6,2% і 0% –

середній; за відсутності низького в обох випадках), тоді як у КГ спостерігалася

лише тенденція до її поліпшення (відповідно 62,3% і 69,8% – високий рівень;

32,2% і 30,2% – достатній; 5,5% і 0% – середній; низького рівня в обох

випадках не зафіксовано).

Отже, в ЕГ на контрольному етапі відбулися значні позитивні зрушення в

рівнях розвиненості діяльнісного компонента (табл. 5.10), що підтверджено

відмінностями їх середніх арифметичних величин Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (3,23) > t-

табл. (1,96)).

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

діяльнісного компонента СК в учасників КГ та ЕГ дає змогу відзначити їх

позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 56,4% і 80% – високий рівень; 38% і 20%

– достатній; 5,6% і 0% – середній за відсутності низького – в обох випадках),

тоді як у КГ спостерігалася лише достатньо непогана тенденція до їх

поліпшення (51,1% і 58,6% – високий рівень; 44,1% і 41,1% – достатній; 4,8% і

0,3% – середній; низького рівня не зафіксовано в обох випадках).
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Таблиця 5.10

Рівні розвиненості діяльнісного компонента СК вчителів початкової школи на

контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 4 48,3 89,2 51,7 10,8 -     - - -

ДМ № 5 57,8   69,2 41,3 30,8 0,9 - - -

ДМ № 6 69,8 81,5 30,2 18,5 - - - -

Узагальнені
результати

58,6 80 41,1 20 0,3 - -

Примітка: 1. ДМ № 4, ДМ № 5, ДМ № 6 – діагностичні методики № 4,
№ 5 і № 6, використано в дослідженні для визначення першої, другої та третьої
складових діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя
початкової школи; 2. Р <0,05.

Рівень розвиненості операційного компонента СК вчителя початкової

школи визначено за двома складовими, які висвітлено через систему здатностей

учителя, встановлених за експертною оцінкою. З метою визначення першої

складової операційного компонента СК на контрольному й експериментальному

етапах педагогічного експерименту використано опитувальник „Здатність

учителя початкової школи до вирішення соціальних проблем і завдань у

дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ” (додаток Н). За його результатами

всіх досліджених КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями (високий, достатній,

середній і низький). Так, на контрольному етапі у 23,3% учасників КГ та 70,7% –

ЕГ виявлено високий рівень сформованості операційних механізмів щодо

виконання вчителем конкретних соціально-педагогічних і соціально-

психологічних функцій, висвітлених через систему його здатностей, визначених

за самооцінкою; у 66,4% респондентів КГ та 29,3% – ЕГ – достатній. Середній

рівень констатовано тільки в КГ (10,3%). Низького не виявлено в жодній з груп.

Порівняння результатів щодо розвиненості першої складової операційного

компонента у вчителів КГ та ЕГ на контрольному етапі засвідчило їхню істотну

відмінність на користь останньої, що видно з додатка Н 2 (табл. Н.2.6).
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Крім того, порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями

розвиненості першої складової операційного компонента СК в учасників КГ та

ЕГ дає змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 15,4% і 70,7% –

високий рівень; 57% і 29,3% – достатній; 24,2% і 0% – середній; 3,4% і 0% –

низький), тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її поліпшення

(відповідно 18,8% і 23,3% – високий рівень; 60,3% і 66,4% – достатній; 18,5% і

10,3% – середній; 2,4% і 0% – низький).

Для визначення другої складової операційного компонента СК учителів

початкової школи на контрольному й експериментальному етапах використано

метод експертної оцінки („Експертна оцінка здатності вчителя початкової

школи до вирішення соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному

колективах ЗНЗ”, додаток Н). За результатами експертної оцінки

досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями (високий, достатній,

середній і низький). Так, на контрольному етапі у 25% учасників КГ та 76,9% –

ЕГ експертами констатовано високий рівень сформованості операційних

механізмів щодо виконання вчителем конкретних соціально-педагогічних і

соціально-психологічних функцій, висвітлених через систему його здатностей;

у 70,7% респондентів КГ та 23,1% – ЕГ – достатній. Середній рівень виявлено в

КГ (4,3%). Низького не виявлено в жодній з груп.

Порівняння результатів щодо розвиненості другої складової операційного

компонента СК вчителя початкової школи КГ та ЕГ на контрольному етапі

педагогічного експерименту засвідчило їх істотну відмінність на користь

останньої групи (Р<0,05), що висвітлено в додатку Н. 2 (табл. Н.2.7).

Крім того, порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями

розвиненості другої складової операційного компонента соціальної

компетентності в КГ та ЕГ дає змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕК

(відповідно 33,8% і 76,9% – високий рівень; 66,2% і 23,1% – достатній; середній

та низький – не констатовано), тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її

поліпшення (відповідно 25,7% і 25% – високий рівень; 62,3% і 70,7% –

достатній; 8,2% і 4,3% – середній; низького не зафіксовано). Рівні розвиненості



364
операційного компонента СК на контрольному етапі педагогічного

експерименту відображено в табл. 5.11. Отже, в ЕГ на контрольному етапі

відбулися значні позитивні зрушення в рівнях розвиненості оперційного

компонента, що підтверджено відмінностями їх середніх арифметичних

величин Х КГ  і Х ЕГ  (t-розр. (4,84) > t-табл. (1,96)).

Таблиця 5.11

Рівні розвиненості операційного компонента СК вчителів початкової школи на

контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 7 23,3 70,7 66,4  29,3 10,3 - - -

ДМ № 8 25 76,9 70,7 23,1 4,3 - - -

Узагальнені

результати

24,1 73,8 68,6 26,2 7,3 - -

Примітка: 1. ДМ № 7, ДМ № 8 – діагностичні методики № 7, № 8,
використані в дослідженні для визначення першої та другої складових
операційного компонента соціальної компетентності вчителя початкової
школи; 2. Р <0,05.

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

операційного компонента соціальної компетентності в КГ та ЕГ дає змогу

відзначити їх позитивну динаміку в ЕГ (відповідно 24,6% і 73,8% – високий

рівень; 61,6% і 26,2% – достатній; 12,1% і 0% – середній; 1,7% і 0% – низький),

тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її поліпшення (відповідно 22,3%

і 24,1% – високий рівень; 61,3% і 68,6% – достатній; 13,3% і 7,3% – середній;

низького  в обох випадках не зафіксовано).

Рівень розвиненості особистісно-професійного компонента СК вчителя

початкової школи оцінювали за двома складовими. Для визначення

розвиненості першої (емоційної) складової особистісного компонента СК на

контрольному й констатувальному етапах педагогічного експерименту

застосовано метод тестування – тест Л. Мітіної „Визначення рівня емпатійних

тенденцій” (додаток Н). За його результатами всіх досліджуваних КГ та ЕГ
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розподілено за чотирма рівнями (високий, достатній, середній, низький). Так,

на контрольному етапі встановлено, що лише у 4,3% учасників КГ та 10,8% –

ЕГ виявлено високий рівень розвиненості емпатії; у 23,3% досліджуваних КГ та

26,1% – ЕГ – достатній. У 72,4% респондентів КГ та 63,1% – ЕГ визначено

середній рівень, низького рівня не зафіксовано ні в КГ, ні в ЕГ. Порівняння

результатів дослідження щодо розвиненості першої (емоційної) складової

особистісно-професійного компонента СК вчителів КГ та ЕГ на контрольному

етапі засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої (Р<0,05), що

висвітлено в додатку Н. 2 (табл. Н.2.8).

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

першої (емоційної) складової особистісно-професійного компонента в КГ та ЕГ

дає змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕК (відповідно 1,5% і 10,8% –

високий рівень; 23,1% і 26,1% – достатній; 72,3% і 63,1% – середній; 3,1% і 0%

– низький), тоді як у КГ спостерігалася лише незначна тенденція до її

поліпшення (відповідно 3,4% і 4,3% – високий рівень; 15,8% і 23,3% –

достатній; 79,8% і 72,4% – середній; 1% і 0% – низький).

Для визначення розвиненості другої (професійної) складової

особистісного компонента СК на контрольному й констатувальному етапах

використано опитувальник „Оцінка професійної спрямованості особистості

вчителя” (методика Є. Рогова, додаток Н), що, у свою чергу, передбачало

визначення трьох властивостей особистості вчителя початкової школи:

комунікативність, організованість та спрямованість на навчальні предмети.

На підставі результатів опитування за кожним з трьох чинників, що

характеризують професійну складову особистісного компонента, усіх

досліджуваних КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями (високий, достатній,

середній, низький). Так, на контрольному етапі встановлено, високий рівень

розвиненості комунікативності у 2,6% учасників КГ та 12,3% – ЕГ; достатній –

у 25,9% та 41,5% відповідно; середній – у 43,1% та 35,4% відповідно; низький –

у 28,4% та 10,8% відповідно. Порівняння цих результатів у КГ та ЕГ щодо

розвиненості комунікативності, яка є одним із чинників розвиненості другої
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(професійної) складової особистісно-професійного компонента СК, засвідчило

їх істотну відмінність на користь останньої (Р<0,05), що відображено в додатку

Н 2 (перший рядок табл. Н.2.9).

Відслідковуючи динаміку розвитку комунікативності вчителів початкової

школи упродовж педагогічного експерименту в ЕГ, не можна не відзначити

позитивних зрушень між вихідними й кінцевими результатами (відповідно

4,6% і 12,3% – високий рівень; 20% і 41,5% – достатній; 44,6% і 35,4% –

середній; 30,8% і 10,8% – низький). В учасників КГ зміни вихідних результатів

порівняно з кінцевими були незначними, що відбувалося повільніше

(відповідно 2,7% і 2,6% – високий рівень; 20,5% і 25,9% – достатній; 43,2% і

43,1% – середній; 33,6% і 28,4% – низький).

Крім того, на контрольному етапі високий рівень розвиненості

організованості виявлено в 3,4% учасників КГ та у 10,8% – ЕГ; достатній у 18,2%

та 41,6% відповідно; середній – у 56% респондентів КГ та 27,7%  відповідно;

низький – у 22,4% та у 19,9% відповідно.

Порівняння результатів дослідження КГ та ЕГ на контрольному етапі

щодо розвиненості організованості вчителів, яка є одним із чинників

розвиненості другої (професійної) складової особистісно-професійного

компонента СК, засвідчило їхню істотну відмінність на користь останньої

(Р<0,05), що висвітлено в додатку Н.2 (середній (2) рядок табл. Н.2.9).

Результати спостереження за динамікою розвитку організованості

вчителів упродовж експерименту в ЕГ дають можливість відзначити позитивні

зрушення щодо вихідних результатів порівняно з кінцевими (відповідно 0% і

10,8% – високий рівень; 15,4% і 41,6% – достатній; 35,4% і 27,7% – середній;

49,2% і 19,9% – низький). У КГ зміни таких результатів незначні й відбувалися

більш повільно (відповідно 2,1% і 3,4% – високий рівень; 18,5% і 18,2% –

достатній; 56% і 43,1% – середній; 36,6% і 22,4% – низький).

Крім того, на контрольному етапі встановлено: високий рівень

розвиненості спрямованості на навчальні предмети – у 8,6% учасників КГ та

6,2%; достатній – у 18,1% та 32,3% відповідно; середній – у 40,5% та 46,1% –
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ЕГ відповідно; низький у 32,8% та 15,4% відповідно.

Порівняння результатів КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного

експерименту щодо розвиненості спрямованості вчителів на навчальні

предмети засвідчило їх істотну відмінність на користь останньої (Р<0,05), що

висвітлено у додатку Н.2 (нижній рядок (1) табл. Н.2.9).

Відслідковуючи динаміку розвитку спрямованості вчителів на навчальні

предмети упродовж експерименту в ЕГ, відзначимо позитивні зрушення щодо

вихідних результатів порівняно з кінцевими (відповідно 9,2% і 6,2% – високий

рівень; 21,6% і 32,3% – достатній; 32,3% і 46,1% – середній; 36,9% і 19,9% –

низький). У КГ зміни були незначними, відбувалися повільніше (відповідно

6,2% і 8,6% – високий рівень; 14,4% і 18,1% – достатній; 38,3% і 40,5% –

середній; 41% і 32,8% – низький). Рівні розвиненості особистісно-професійного

компонента СК учителів на контрольному етапі педагогічного експерименту

подано в табл. 5.12. Спостерігаємо в ЕГ на контрольному етапі значні позитивні

зрушення в рівнях розвиненості особистісно-професійного компонента, що

підтверджено відмінностями їх середніх арифметичних величин Х КГ  і Х ЕГ

(t-розр. (2,51) > t-табл. (1,96)).

Таблиця 5.12

Рівні розвиненості особистісно-професійного компонента СК вчителів
початкової школи на контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 9 4,3 10,8 23,3 26,1 72,4 63,1 - -

ДМ № 10 4,9 9,8 20,7 38,4 46,5 36,4 27,9 15,4

Узагальнені

результати

4,6 10,3 22 32,2 59,5 49,8 13,9 7,7

Примітка: 1. ДМ № 9 і ДМ № 10 – діагностичні методики № 9 і № 10,
використовували в дослідженні для визначення першої та другої складових
особистісно-професійного компонента СК вчителя початкової школи; 2. Р <0,05.

Порівняння вихідних і кінцевих результатів дослідження за рівнями
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розвиненості особистісно-професійного компонента СК в учасників КГ та ЕГ дає

змогу відзначити їх позитивну динаміку в ЕК (відповідно 3,1% і 10,3% – високий

рівень; 21% і 32,2% – достатній; 54,9% і 49,8% – середній; 21% і 7,7% – низький),

тоді як у КГ спостерігалася лише тенденція до її поліпшення (відповідно 3,5% і

4,6% – високий рівень; 16,8% і 22% – достатній; 60,6% і 59,5% – середній; 19,1%

і 13,9% – низький).

Рівень розвиненості рефлексивного компонента СК вчителя початкової

школи на контрольному й експериментальному етапах педагогічного

експерименту оцінювали за результатами проведеного анкетування (анкета

„Самоаналіз готовності педагогів до підвищення рівня соціальної

компетентності у ЗНЗ”, додаток Н). За даними анкетування всіх досліджуваних

КГ та ЕГ розподілено за чотирма рівнями. Так, на контрольному етапі високий

рівень розвиненості рефлексії визначено у 39,7% учасників КГ та у великої

кількості ЕГ (80%); достатній – у 58,9% та 20% відповідно; середній – у 3,4% та

+% відповідно; низького рівня не констатовано в жодній з досліджуваних груп.

Порівняння результатів щодо розвиненості рефлексивного компонента

СК учителів КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту

засвідчило їх істотну відмінність Х КГ  і Х ЕГ (t-розр. (4,04) > t-табл. (1,96)) на

користь останньої, що відображено в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Рівні розвиненості рефлексивного компонента СК вчителів початкової школи

на контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ № 11 39,7 80 58,9 20 3,4     - -    -

Примітка: 1. ДМ № 11 – діагностична методика № 11, використовувана в
дослідженні для визначення здатності вчителя початкової школи до рефлексії;
2. Р <0,05.

Порівняння вихідних і кінцевих результатів за рівнями розвиненості

рефлексивного компонента СК в учасників КГ та ЕГ дає змогу відзначити їх
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найбільшу позитивну динаміку в ЕК (відповідно 29% і 80% – високий рівень;

65% і 20% – достатній; 3% і 0% – середній; 3% і 0% – низький), тоді як у КГ

спостерігалася лише тенденція до її поліпшення (31,8% і 39,7% – високий

рівень; 57,2% і 58,9% – достатній; 11% і 3,4% – середній; низького рівня не

зафіксовано в жодній групі). Зведені результати розвиненості СК учителів

початкової школи щодо її шестикомпонентної структури на контрольному етапі

педагогічного експерименту подано в табл. 5.14.

Таблиця 5.14

Зведені рівневі результати розвиненості СК вчителів початкової школи щодо її

шестикомпонентної структури на контрольному етапі педагогічного

експерименту, %

Рівні Високий Достатній Середній Низький

Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

МЦК 44,6 58,5 55,4 40,8 - 0,7 - -

КК 9,4 84,5 8,5 12,4 49,4 3,1 32,7 -

ДК 58,6 80 41,1 20 0,3 - - -

ОК 24,1 73,8 68,6 26,2 7,3 - - -

ОПК 4,6 10,3 22 32,2 59,5 49,8 13,9 7,7

РК 39,7 80 58,9 20 3,4 - - -

Узагальнені
результати

30,1 64,5 42,3 25,3 19,9 8,9 7,7 1,3

Примітка: 1. МЦК – мотиваційно-ціннісний компонент, КК – когнітивний
компонент, ДК – діяльнісний компонент, ОК – операційний компонент, ОПК –
особистісно-професійний компонент і РК – рефлексивний компонент
соціальної компетентності вчителя початкової школи.
2. t-розр. (2,71) > t-табл. (1,96); Р <0,05.

Порівняння середньоарифметичних величин узагальнених результатів КГ
та ЕГ засвідчує про їх суттєві відмінності (t-розр. (2,71) > t-табл. (1,96)), що
вказує на істотні зрушення, які відбулися за час проведення формувального
етапу педагогічного експерименту. Найкращі результати одержано за
операційним (t-розр.=4,84), когнітивним (t-розр.=4,08), рефлексивним
(t-розр.=4,07) і діяльнісним (t-розр.=3,23) компонентами. Проте взагалі за
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всіма шістьма спостерігаються позитивні зміни (зокрема, особистісно-
професійним –  t-розр.=2,51; мотиваційним – t-розр.=2,37).

Порівняння вихідних та прикінцевих результатів дослідження за рівнями
розвиненості СК вчителя початкової школи в КГ та ЕГ дає змогу відзначити їх
позитивну динаміку в ЕК (відповідно 26,9% і 64,5% – високий рівень; 39,9% і
25,3% – достатній; 21,2% і 8,9% – середній; 12% і 1,3% – низький) та лише
тенденцію до її покращення в КГ (25,7% і 30,2% – високий рівень; 40% і 42,4% –
достатній; 23,1% і 19,9% – середній; 11,2% і 7,8% – низький відповідно).
Узагальнені результати висвітлено в табл. 5.15.

Таблиця 5.15
Динаміка рівнів розвиненості СК учителів початкової школи упродовж

педагогічного експерименту, %
Констатувальний етап

педагогічного експерименту
Контрольний етап

педагогічного експериментуРівні
КГв ЕГв КГк ЕГк

Високий 25,7 26,9 30,1 64,5
Достатній 40 39,9 42,3 25,3
Середній 23,1 21,2 19,9 8,9
Низький 11,2 12 7,7 1,3

Примітка: 1. КГв, ЕГв – вихідні результати у контрольній та
експериментальній групах відповідно. 2. КГк, Егк – кінцеві результати в
контрольній та експериментальній групах відповідно.

Можна стверджувати, що розроблена наукова концепція, групи

організаційно-педагогічних умов, застосовані інноваційні, інтерактивні технології

(особистісного розвитку, емоційного одужання, психологічного налаштування,

встановлення партнерських відносин, урізноманітнення соціальних ролей,

адекватного сприйняття інформації тощо), навчально-методичне забезпечення й

науково-технологічна система комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи є ефективною та такою, що може бути

рекомендована для практичного застосування в СППО, а також для підготовки

майбутніх учителів початкової школи у ВНЗ.
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Висновки до п’ятого розділу

1. Під час проведення педагогічного експерименту визначено рівні

розвиненості соціальної компетентністі вчителя початкової школи в

післядипломній освіті (високий, достатній, середній, низький); перевірено

якість змістового наповнення кожного з її компонентів (мотиваційного,

когнітивного, діяльнісного, операційного, особистісно-професійного та

рефлексивного). У процесі накопичення фактичного матеріалу науково-

дослідної роботи якісні характеристики рівнів розвиненості соціальної

компетентності доповнено кількісними.

2. На констатувальному етапі педагогічного експерименту встановлено,

що високого рівня розвиненості СК досягли 26,3% учителів початкової школи;

достатнього – 40%, середнього – 22,2%. Низький рівень виявлено в 11,6%

респондентів. Отримані результати дослідження свідчать про значну потребу

суспільства та проблему самих учителів (з огляду на віковий склад) щодо

розвитку їхньої соціальної компетентності, вирішити яку здатна модифікована

система післядипломної педагогічної освіти. В її основу має бути покладена

науково обґрунтована й експериментально перевірена система організаційно-

педагогічних заходів, спрямована на оптимізацію процесу такого розвитку.

Результати аналізу вихідних даних дослідження щодо розвиненості

соціальної компетентності вчителя початкової школи, отримані на

констатувальному етапі педагогічного експерименту, дають змогу

стверджувати, що за всіма її компонентами (мотиваційно-ціннісним,

когнітивним, діяльнісним, операційним, особистісно-професійним і

рефлексивним) констатовано відсутність істотної відмінності за

середньоарифметичними величинами в контрольній та експериментальній

групах, що засвідчує їх однорідність.

Виявлено, що розвиток різних компонентів соціальної компетентності

вчителя початкової школи відбувається нерівномірно. Найнижчі результати за

рівнями отримано щодо когнітивного й особистісно-професійного компонентів
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соціальної компетентності вчителя початкової школи, розвиненість яких у

системі післядипломної педагогічної освіти потребує особливої уваги.

3. Порівняння результатів дослідження, отриманих на констатувальному

та контрольному етапах педагогічного експерименту, засвідчують значну

позитивну динаміку розвинення соціальної компетентності в учителів

початкової школи за рівнями, що відбувалося в експериментальній групі

досліджуваних (відповідно 26,9% і 64,5% – високого; 39,9% і 25,3% –

достатнього; 21,2% і 8,9% – середнього; 12% і 1,3% – низького). У контрольній

групі вчителів початкової школи спостерігається лише тенденція до

покращення результатів за рівнями (25,7% і 30,2% – високого; 40% і 42,4% –

достатнього; 23,1% і 19,9% – середнього; 11,2% і 7,8% – низького).

4. Результати контрольного етапу педагогічного експерименту дають

змогу вважати розроблену, теоретично обґрунтовану й експериментально

перевірену систему комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителів початкової школи ефективною й такою, що може бути

рекомендована для практичного застосування в системі післядипломної

педагогічної освіти, а також для підготовки майбутніх учителів початкової

школи у ВНЗ завдяки науковій концепції, групам організаційно-педагогічних

умов, застосованим інноваційним, інтерактивним технологіям (особистісного

розвитку, емоційного одужання, психологічного налаштування, встановлення

партнерських відносин, урізноманітнення соціальних ролей, адекватного

сприйняття інформації), науково-методичному забезпеченню розвитку у

формальній, неформальній та інформальній освіті.

У ході педагогічного експерименту загальну гіпотезу дослідження

підтверджено, його завдання виконано, мету досягнуто.

Результати досліджень висвітлено в таких працях автора [164; 169; 174;

179; 180; 187; 188; 963].
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ВИСНОВКИ

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення й запропоновано нове

вирішення наукової проблеми професійної підготовки вчителів початкової

школи у системі післядипломної педагогічної освіти України, що виявляється в

обґрунтуванні та узагальненні теоретичних і методичних основ розвитку їхньої

соціальної компетентності. Здобуті результати підтвердили правомірність

висунутої гіпотези, а реалізована мета і завдання дослідження дали підстави

сформулювати висновки та рекомендації щодо їхнього практичного

використання.

1. На основі аналізу філософської, педагогічної та психологічної

літератури з’ясовано, що проблема розвитку соціальної компетентності

перебувала в колі уваги дослідників, починаючи з глибокої давнини,

віддзеркалювала існуючий соціальний устрій, була пов’язана із серйозною

професійною освітою упродовж життя, виконанням учителем соціальних ролей,

умінням вибудовувати міжособистісні стосунки тощо. Дослідження дало змогу

усвідомити багатогранність умов та соціокультурних чинників, що впливали на

розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи в різні історичні

періоди, урахування яких в умовах сьогодення сприятиме вирішенню наявних

суперечностей.

Результати аналізу наукових джерел дають підстави окреслити основні

проблеми в контексті модернізації післядипломної педагогічної освіти щодо

розвитку соціальної компетентності: удосконалення підготовки вчителів

початкової школи на основі компетентнісного, особистісно орієнтованого,

діяльнісного, акмеологічного, середовищного та інших підходів;

запровадження навчальних програм, збагачених соціальною компонентою;

використання інноваційних, інтерактивних технологій, методів, прийомів;

актуалізація підготовки вчителів початкової школи до формування соціальної

компетентності молодших школярів.
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Для реалізації цього завдання доцільно розробити структурно-

функціональну модель розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи у системі післядипломної педагогічної освіти, науково-методичне

забезпечення такого процесу; обґрунтувати групи організаційно-педагогічних

умов; упровадити в післядипломний процес науково-технологічну систему.

Проблематичними залишаються питання визначення критеріїв, показників та

рівнів розвитку.

2. У процесі пошуково-дослідної роботи конкретизовано поняття:

„компетентнісний підхід” – як системний, міждисциплінарний, інноваційний,

як концептуальну основу, чинник і засіб модернізації післядипломної освіти в

поєднанні з особистісно орієнтованим і діяльнісним; „соціокультурна

детермінанта” – як чинник розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти,

„післядипломна педагогічна освіта” у контексті її соціальних змін, важливості

пролонгованого процесу; „соціальна компетентність учителя початкової

школи”, „розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи”,

„розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі

післядипломної педагогічної освіти” з позиції особливостей соціально-

професійної діяльності вчителя початкової школи, системи післядипломної

педагогічної освіти, соціальних вимог до особистості вчителя. Це дало змогу

збагатити та розширити понятійний апарат проблеми дослідження й адаптувати

його до освітнього процесу.

Вивчення практичного досвіду дало змогу конкретизувати значення

ресурсів для задоволення освітніх і соціальних потреб учителів, можливостей

пов’язати в єдину систему швидке й гнучке реагування на суспільні зміни,

створити умови для соціально збагаченого комплексного пролонгованого

розвитку соціальної компетентності в курсовий і міжкурсовий періоди в

поєднанні формальної, неформальної, інформальної освіти, активної позиції

вчителя. Йдеться про оволодіння ним інноваційними технологіями й підходами

через свідому участь у роботі майстер-класів, творчих груп (зокрема
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й у віртуальному просторі), семінарів, тренінгів, вебінарів, відеочатів,

отримання дієвої допомоги в межах професійних консультпунктів,

безпосередньо на робочому місці, дистанційно, вплив внутрішніх мотиваційних

і зовнішніх чинників (викладачів, методистів, наставників, колег та інших),

співпраці і взаємодії учасників інноваційного середовища післядипломної

освіти, а також самоосвіти й саморозвитку. Вищезазначене теоретично

забезпечує розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у

системі післядипломної педагогічної освіти й презентує цей процес як цілісний

компонент науково-технологічної системи, що підлягає постійному

вдосконаленню.

3. У результаті теоретичного аналізу окреслено компоненти соціальної

компетентності вчителя початкової школи, а саме: мотиваційно-ціннісний,

когнітивний, операційний, діяльнісний, особистісно-професійний, рефлексивний

компоненти, які утворюють цілісну структуру, котра відбиває особливості

підготовки вчителя початкової школи. Визначено функції його соціальної

компетентності: інформаційно-прикладну, адаптаційну, соціалізуючу, ціннісно-

орієнтаційну, прогностичну, поведінково-діяльнісну, статусно-рольову,

рефлексивну. Уточнено перелік соціокультурних детермінант, конкретизовано

їх зміст у контексті розвитку соціальної компетентності.

4. На основі сучасних теоретико-методологічних підходів у їхньому

гармонійному поєднанні з наданням пріоритетності компетентнісному,

особистісному й діяльнісному підходам до професійної підготовки педагогів

розроблено наукову концепцію. Вона полягає у створенні системи

комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи у післядипломній педагогічній освіті, її змістовому

наповненні соціальною компонентою, постійному науково-методичному й

соціальному супроводі вчителів у курсовий і міжкурсовий періоди, що

уможливлює здійснення ними соціально спрямованої професійної діяльність

щодо формування соціальної компетентності учнів початкових класів в

освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу. Для уникнення
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небезпеки ушкодження соціального та емоційного розвитку молодших

школярів учитель має зосереджуватися не тільки на їхньому інтелектуальному

розвиткові, а й створювати умови для зміцнення афективних і когнітивних

здібностей водночас для поліпшення успішності в школі, довкіллі й суспільстві

загалом.

5. Комплексність і багаторівневість досліджуваного феномена,

урахування структури, функцій соціальної компетентності вчителя початкової

школи дали змогу розробити показники, критерії та рівні її розвитку.

У ході проведення педагогічного експерименту визначено рівні розвитку

соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти (високий, достатній, середній, низький); перевірено якість

змістового наповнення кожного з її компонентів та окреслено якісні й кількісні

характеристики рівнів її розвиненості.

На констатувальному етапі педагогічного експерименту за всіма її

компонентами зафіксовано відсутність істотної відмінності в контрольній та

експериментальній групах, що засвідчує їх однорідність. Виявлено, що

розвиток різних компонентів відбувається нерівномірно. Особливої уваги в

системі післядипломної педагогічної освіти потребують когнітивний та

особистісно-професійний компоненти соціальної компетентності.

6. Уточнено групи організаційно-педагогічних умов розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи в  системі післядипломної

педагогічної освіти, які забезпечують також відповідний розвиток усіх

учасників освітнього процесу. З позиції сучасних теоретико-методологічних

підходів у їхньому гармонійному поєднанні розроблено структурно-

функціональну модель комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної

педагогічної освіти, яка включає чотири етапи (мотиваційно-ціннісний,

організаційно-технологічний, особистісно-професійний, рефлексивно-творчий)

та мету, завдання, форми, методи, результат для кожного з них.

7. Запропоновано й експериментально перевірено науково-методичне
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забезпечення вищезазначеного процесу розвитку, яке містить шість складників

(розробляння й наукове обґрунтування навчально-методичного забезпечення

комплексного пролонгованого процесу розвитку соціальної компетентності

вчителя початкової школи; формування готовності викладачів інститутів

системи післядипломної педагогічної освіти; упровадження концепції

комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя

початкової школи в курсовий період; науково-педагогічний супровід учителя

у розвитку його соціальної компетентності; розвиток і вдосконалення

теоретичних знань у соціально спрямованій практичній діяльності; організація

самостійної роботи із самоспонукання, саморозвитку соціальної компетентності

вчителя та формування соціальної компетентності молодших школярів) і

відбиває технологію розвитку соціальної компетентності вчителя.

8. Розроблено й упроваджено в післядипломний процес науково-

технологічну систему розвитку соціальної компетентності вчителя початкової

школи у системі післядипломної педагогічної освіти, ефективність якої

підтверджено експериментальним дослідженням. Порівняльний аналіз даних на

констатувальному й контрольному етапах засвідчує значну позитивну динаміку

розвиненості соціальної компетентності у вчителів початкової школи за

рівнями, що відбувалася в експериментальній групі досліджуваних (високого

рівня – 26,9% на початку експерименту і 64,5% – в кінці; достатнього – 39,9% і

25,3% відповідно; середнього – 21,2% і 8,9% відповідно; низького – 12% і 1,3%

відповідно). У контрольній групі вчителів початкової школи спостерігалася

лише тенденція до покращення результатів за рівнями (високого – на початку

експерименту 25,7% і 30,1% – в кінці; достатнього – 40% і 42,3% відповідно;

середнього – 23,1% і 19,9% відповідно; низького – 11,2% і 7,7% відповідно).

9. Результати педагогічного експерименту дають змогу вважати

ефективною вищезазначену науково-технологічну систему розвитку соціальної

компетентності вчителя початкової школи в післядипломній педагогічній

освіті, що базується на: визначених концептуальних підходах дослідження

(компетентнісному, особистісно орієнтованому, діяльнісному, андрагогічному,
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системному тощо), групах організаційно-педагогічних умов (розвиток

соціальної компетентності всіх учасників процесу післядипломної педагогічної

освіти; удосконалення навчального процесу в інституті післядипломної

педагогічної освіти; особистісна взаємодія суб’єктів освітнього процесу);

застосуванні інноваційних, інтерактивних технологій, котрі спонукають до

особистісного розвитку, емоційного одужання, психологічного налаштування,

встановлення партнерських відносин, урізноманітнення соціальних ролей,

адекватного сприйняття інформації, збагачення навчального матеріалу

соціальною компонентою тощо), науково-методичному забезпеченні у

формальній, неформальній та інформальній освіті, що має комплексний,

пролонгований характер.

10. Урахування основних наукових результатів дисертаційного

дослідження дає підстави запропонувати практичні рекомендації на таких

рівнях:

організаційно-методичному – з метою покращення практичної

підготовки, відновлення соціального здоров’я упровадити спецкурси,

варіативні курси, спеціальні соціально-психологічні тренінги для всіх категорій

слухачів; продовжити подальшу роботу з визначення особливостей науково-

методичного забезпечення комплексного пролонгованого розвитку соціальної

компетентності особистості в системі „родина – дошкільний навчальний заклад

– школа – позашкільний освітній заклад – вища школа” й для підготовки

майбутніх вчителів початкової школи у ВНЗ;

організаційно-адміністративному – разом з відповідними державними

установами, ВНЗ розробити навчальну програму щодо розвитку соціальної

компетентності майбутніх учителів початкової школи;

практичному – рекомендувати закладам післядипломної педагогічної

освіти під час розробляння нормативних документів урахувати науково

обґрунтовані й практично апробовані інноваційні підходи до розвитку

соціальної компетентності вчителів початкової школи і його оцінювання;

збагатити плани та зміст курсової підготовки педагогічних працівників
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соціальною складовою; упровадити розроблений алгоритм моніторингового

дослідження такого процесу.

Проведене дослідження не претендує на всебічне розв’язання проблеми й

не вичерпує всіх аспектів окресленої теми, а закладає основу для подальшого

дослідження формування соціальної компетентності в майбутніх учителів і

наступність цього процесу між вищою та післядипломною освітою,

особливостей науково-методичного забезпечення розвитку соціальної

компетентності особистості в системі „родина – дошкільний навчальний заклад

– школа – позашкільний освітній заклад – вища школа”.
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Таблиця А.1

Деякі погляди науковців на походження й сутність поняття „компетенція”

Автор, документ Тлумачення
В. Ландшеєр [433, с. 27] у широкому вжитку – „поглиблене знання предмету чи засвоєне

вміння”; такий рівень навченості, який потрібен громадянам, щоб
успішно функціонувати у суспільстві, як поглиблене знання або
засвоєне вміння, а мінімальну компетенцію – як особливий рівень
знань і вмінь 

Райнхольд С. Мегер,
Центр емпіричних
педагогічних
досліджень Ун-т
Кобленц-Ландау, (за
В. Байденко [76, с 30]

поняття „компетенція” (від лат. competentis – здібний)
застосовувалося у розумінні „впорядкований”,
„уповноважений”, „легітимний” (з ХIII ст.), як прив’язка органа
влади до його функцій, повноважень, легітимності інститутів,
органів, осіб тощо (з ХVIII ст.)

праці Вайт, 1959 р. [у
кн.: 76, с. 30]

базова неуспадкована ні генетично, ні біологічно здібність,
набута самим індивідом, тобто сформована внутрішньо в
процесі самостійної мотивованої взаємодії з навколишнім
світом

Н. Хомський, 1960 р.
[809]

здатність оратора й слухача за допомогою обмеженого арсеналу
комбінацій правил і базових елементів самостійно будувати й
розуміти потенційно безкінечну безліч речень, зокрема й нових,
про які ніколи не чули

В. Байденко [у кн.: 76,
с 30]

ознака здібності особистості діяти таким чином, щоб стати
здатною реалізувати наміри, досягти цілі, дотримуватися
принципів дій, норм, правил, конкретних умов у відповідності
до певної ситуації, діяти правильно й розумно (у сучасній
інтерпретації, ймовірно німецький)

з позицій Фрей, Балзер
та Ренольд, 2002) [у кн.:
76, с 30]

професійна компетенція вживається з позиції фізичних,
духовних резервів (потенціалу), в котрому особистість має
потребу як в передумові для відповідального цілеспрямованого
рішення задач і проблем, що постають, для оцінки знайдених
рішень і подальшого розвитку власного підходу до типових дій.
Для цього від особистості вимагається певна низка
професійних, методичних, особистісних вимірів

Фр. Д. Ле Деіст [887] змістове наповнення особистісними складовими категорії
„компетенція” знаходимо (Р. Уайт, „Motivation reconsidered: the
concept of competence”, 1959; значення культурного контексту
(відмінні національні риси, такі як раса, стать, вік і клас, тобто
соціальне походження), (Чех, 2003; Джеріс, Джонсон, 2004 та
ін.), організаційної культури (Бургонь, 1989; Кеннінг, 1990;
Кілкурс, 1994), визначення компетенції в термінах
соціокультурної практики (Бун та Ван дер Клінк, 2002 у США;
Ераут, 1994 в об’єднаному королівстві);
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існування різних підходів до представлення сутності
компетенції як раціоналістичний (створює абстрактний, вузький
і спрощений опис компетенцій, який не може відобразити всю
складність та різноманіття прояву компетенцій (Аттевелл, 1990;
Норріс, 1991; Сандберг, 1994), конструктивістський та
пояснювальний (представлення феноменології про компетенції
як результату контексту, в якому вона використовується),
поведінковий (американська традиція; демонструє важливість
індивідуальних особливостей і використання поведінкових
компетенцій для оцінки „кращої роботи”), функційний
(британська традиція; свідчить про цінність професійних
стандартів функційних компетенцій та їх застосованості для
робочого місця), багатомірний та цілісний підхід (Франція,
Германія, Австрія; показує потенціал багатомірної і більш
аналітичної концепції)

Фр. Д. Ле Деіст,
Дж. Вінтертон [887]

особливе значення набуває поняття „ядерна компетенція”
(Г. Гуммель, Прахалад, 1994) як ключове в організаційному
ресурсу, який може використовуватися для отримання
конкурентної переваги [897], як колективне знання організації із
координації різних виробничих навичок, вмінь та різноманітних
технологічних потоків” (Г. Гуммель, Прахалад, 1990) [за
887, с. 82]

С. Шишов, В. Кальней
[846; 847; 846]

термін „компетенція” увійшов у науковий обіг зі світу
промисловості як докладна характеристика професій [846; 848],
як загальна здатність фахівця мобілізувати в професійній
діяльності свої знання, вміння, а також узагальнені способи
виконання дій [847]; поняття „компетенція” (competency)
відноситься до поведінкових областей, а competence або
competency („компетентність” (competence) до функціональних,
використовуються непослідовно, переважно в літературі зі
стратегії управління з 90-х рр.

Е. Зеєр, Е. Симанюк
[310; 311]

компетенція (сompetere, від лат.) – перекладається як
домагатися; відповідати, підходити; це інтеграція знань, умінь,
досвіду із соціально-професійної ситуацією, конкретної
реальною діяльністю

І. Зимня [577, с. 9] деякі внутрішні, потенційні, приховані психологічні
новоутворення (знання, уявлення, програми (алгоритми) дій,
систем цінностей і відносин, які потім виявляються в
компетентності людини);

А. Хуторський [813] освітня – інтегральна характеристика якості підготовки учня,
пов’язана з його здатністю осмислено застосовувати комплекс
знань, умінь і способів діяльності в певному
міждисциплінарному колі питань

Н. Кузьміна [422, с. 6] деяка відчужена, наперед задана вимога до освітньої
(включаючи професійну) підготовки), сфера докладання знань,
навичок, умінь якостей, які в комплексі допомагають людині
діяти в різних, у тому числі і нових для нього, ситуаціях та ін.
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Різноманітні словники
[2; 274; 308; 460; 544;
566, с. 281; 712; 713]

знання, досвід людини у певній галузі, що дають їй можливість
глибоко розуміти сутність явищ, подій тощо або узаконене коло
повноважень певного органу або посадової особи

А. Субетто [746] „системне утворення” особистості учня, яке є „компонентом
його якості” (більшою мірою це потенції якості, ніж до
актуальне, адже актуалізація в освітньому процесі в усіх формах
діяльності має неповний характер і не може замінити собою
майбутню професійну діяльність). розглядає компетенцію.
Отриманий випускником в процесі навчання комплекс
компетенцій тільки умовно можна вважати компетентністю
(компетентністю початкового рівня).

Р. Бойатзис [878; 977]. основна характеристика людини, набір персональних
компетенцій, який відображає можливості людини.
„Компетенції описують, що може зробити (але не обов’язково
робить) людина, причому незалежно від ситуації і обстановки”.
У компетенцію можуть входити мотиви, особливості, навички,
бачення себе і соціальної ролі, а також знання [878].
Публікація „The competent manager” (1982) подавала відібрані
ним характеристики – 19 найбільш загальних компетенцій
керівника (12 диференціюючих і 7 порогових), які відрізняли
ефективну роботу, але не були унікальними [977].

українські вчені щодо
запровадження
компетентнісного
підходу в національну
систему освіти
[60, с. 26; 651, с. 349;
798, с. 20]

коло повноважень певної організації, установи, особи, яка є
відчуженою від суб’єкта наперед заданою соціальною нормою
освітньої підготовки учня, вчителя, іншого спеціаліста, і необхідна
для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері. У межах
своєї компетенції особа може мати компетентність /
компетентності у певній конкретній діяльності й відповідно бути
компетентною (некомпетентною) з певних питань

Державний стандарт
початкової загальної
освіти [632]

 (що важливо для нашого дослідження) компетенція
формулюється як суспільно визнаний рівень знань, умінь,
навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини

Галузеві стандарти
вищої освіти (ГСВО)
[525, с. 11]

включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної
області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й
оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як
бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя
з іншими в соціальному контексті). Предметна область у якій
індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до
виконання діяльності
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Таблиця А.1.1
Характеристика етапів становлення

компетентнісного підходу „competence-based education” (CBE)
у часовому вимірі

Етап Характеристика етапу

П
ер
ш
ий

 е
та
п

(1
96

0–
19

70
 р
ок
и)

початок з’ясування сутності понять „компетентність”, „компетенція”, відмінностей
у їх вживанні як у смисловому, так і граматичному значеннях (остання категорія
розглядалась як якісна характеристика індивіда – високий рівень професіоналізму,
заснований на саморегуляції, самоусвідомленні, розвинених соціальних навичках
(Р. Уайт) та як уміння (Н. Хомський)), використання поняття „компетентність” в
деяких сферах (зокрема, сфера бізнесу, коли особистісні якості фахівця за
важливістю та значущістю прирівнюються до набутих знань) та у випадках з
найбільш помітним розривом між отриманими знаннями та можливостями їх
застосування в конкретних умовах (ситуаціях безпосереднього спілкування).

При цьому, як зазначає І.Зимня, ці поняття й похідне „компетентний” (лат
competens, competentis належний, здібний) широко використовувалося у побуті,
літературі, його зміст тлумачився у словниках [249; 398; 566] як „обізнаний,
знаючий у певній галузі; має право за своїми знаннями або повноважень робити або
вирішувати що-небудь, судити про що-небудь”.

Уже на цьому етапі (за Л. Бурковою) [96] виявляється особлива
характеристика компетентності – ситуативність (прояв за певних умов через дії
людини в конкретних ситуаціях), Н. Хомським формулюється поняття
„компетенції” (від лат. competentis – здібний) [за 98; 31] стосовно до лінгвістики
(система правил функціонування мови внутрішньо притаманних тому, хто
говорить); з’ясовується фундаментальна відмінність між компетенцією (знанням
своєї мови мовцем) і застосуванням (реальним використанням мови в конкретних
ситуаціях), останнє з яких тільки в ідеалі є безпосереднім віддзеркаленням
компетенції; зроблено слушний висновок, що саме „вживання” є проявом
компетенції як „прихованого”, потенційного і в реальності пов’язаного з
мисленням, реакцією на використання мови, з навичками тощо, з самим мовцем,
його досвідом (за Н. Хомським).
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Д
ру
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 р

.р
.)

характеризується (за І.Зимньою) застосуванням категорії „компетенція” /
„компетентність” в управлінні, керівництві, у навчанні спілкуванню, теорії й
практиці навчання мови (особливо народної), розробленням змісту поняття
„соціальні компетенції / компетентності” (без розрізнення), викладення
розгорнутого тлумачення поняття „компетентності” у роботі Дж. Равена
„Компетентність в сучасному суспільстві” (Лондон, 1984 р). Вчений не дає
однозначного визначення поняття та розглядає його з позицій різних видів
професійної діяльності. Так, компетентність – явище, котре „складається з великої
кількості компонентів (37 видів), більшість з яких більш-менш незалежні один від
одного,... деякі компоненти відносяться скоріш до когнітивної сфери, а інші – до
емоційної..., ці компоненти можуть замінювати один одного у якості складових
ефективної поведінки”. У той же час, „види компетентності” є за сутністю
„мотивованими здібностями”. Найбільш важливими складовими компетентності
Дж. Равен називає „схильність аналізувати явища і ситуації, враховувати
попередній досвід, передбачати майбутні перепони, проявляти ініціативу, вести і
бути тим, кого ведуть… для досягнення значущих цілей”, а також особистісні
характеристики, що піддаються розвитку, які можна змінювати та вдосконалювати
[644, c. 201] у розвивальному середовищі.

І.Зимня звертає увагу [313, с. 6] на широку представленість у різних видах
компетентності категорій „готовність”, „здатність”, фіксацію таких психологічних
якостей, як „відповідальність”, „впевненість” [664], а також якостей особистості
(Н. Кузьміна, Л. Петровська та ін) [420; 423; 602], професіоналізму.

У цей період у світі науковці досліджують компетентності й намагаються
будувати на їх основі навчання, спрямоване на кінцевий результат (Н. Кузьмина,
А. Маркова, Л. Петровська та ін.) [420; 423; 512; 602].
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Характеризується впливами світових глобалізаційних процесів;
актуалізацією необхідності швидкого реагування на виклики інформаційного
суспільства (збереження демократичного відкритого суспільства, мультилінгвізм,
мультикультура, нові вимоги ринку праці, розвиток комплексних організацій,
економічні зміни та ін.) (Г. Халас) [за 905, с. 11], на нові вимоги до якості освіти,
підготовки фахівців; намаганням у широкому контексті визначити цілі сучасної
освіти тощо. Властивим для цього періоду є: змістовна невизначеність поняття
„компетенція”, розуміння близькості його змісту до понятійного поля „знаю, як”,
ніж до поля „знаю, що”, „вживання як компетенції в дії” (Н. Хомський,
В. Хутмахер) [905], окреслення матеріалами ЮНЕСКО кола компетенцій, які
запропоновано розглядати всіма як бажаний результат освіти; формулювання
„чотирьох стовпів” – основних глобальних компетентностей, на яких ґрунтується
освіта (навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися
жити) [251, с. 37], визначення 5-ти ключових компетенцій для подальшого
навчання й вищої освіти (симпозіум в Берні, 27-30 березня 1996 р.) [905], серед
яких політичні й соціальні.
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Таблиця А.2.1

Деякі погляди науковців на сутність понять „мода”

Автор, документ Тлумачення
Г. Блумберг [68] періодична зміна зразків культури й масової

поведінки;
засіб упровадження нових соціокультурних форм та
адаптації до них у світі, що змінюється. На думку
науковця сам процес формування та розповсюдження
моди проходить дві фази: інновацію і колективний
відбір всіма соціальними групами, в результаті якого
соціально схвалений зразок стає загальноприйнятою
нормою. При чому інновація у такому контексті
розглядається як процес пропонування різних
культурних зразків, які змагаються між собою;

С. Ожегов
[566, с.348]

сукупність звичок та смаків (у відношенні одягу,
туалетів), пануючих у певному суспільному
середовищі в певний час; користування загальним
успіхом, увагою 

А.Гусейнов, И.Кон
[711, c.182]

короткотермінова форма стандартизованої масової
поведінки, яка виникає під впливом домінуючих в
даний період і в даному суспільстві настроїв, смаків,
захоплень, типу поведінки й стиля життя

А.Чудинов [710] тимчасовий умовний звичай в суспільстві, що
виражається в крої одягу, в нарядах, в моралі

Л. Кібалова,
О.Гербенова,
М. Ламарова [359]

тимчасове панування певного стилю в якій-небудь
сфері життя або культури, як стиль або тип одягу, ідей,
поведінки, етикету, способу життя, мистецтв,
літератури, кухні, архітектури, розваг і таке інше, який
популярний у суспільстві в певний період часу;
соціокультурне явище, механізм соціальної,
культурної та психічної регуляції, який тісно
пов’язаний з основними цінностями та тенденціями
розвитку сучасного суспільства. Мода носить
циклічний характер (стадії становлення, масового
поширення й занепаду). Модні „відмираючи”
стандарти часто не зникають остаточно і нерідко знову
наділяються модними значеннями
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Додаток А.3

Таблиця А.3.1
Десять функції компетентнісного підходу (з тринадцяти), які в більшій мірі

впливають на розвиток соціальної компетентності особистості випускника ВНЗ
(за роботами Г. Малик [505], Г. Мітяєвої (чотири позиції) [531] та Л. Єлагіної

(шість позицій) [276]

Функція Зміст
методологічно-
регулятивна

закладає основи побудови і переносу в зміст освіти
моделей ефективного виконання соціокультурних і
професійних функцій (Л. Єлагіна; Г. Мітяєва);

концептуально-
теоретична

визначає практико-орієнтований зміст професійної освіти
на широкому тлі культури з новим освітнім результатом
– компетенціями (Л. Єлагіна; Г. Мітяєва);

проектно-
технологічна

оптимізує вибір системи навчальних технологій, що
забезпечують  формування парціальних компетенцій –
ключових, базових, спеціальних, що відповідають
вимогам освітнього стандарту (Л. Єлагіна; Г. Мітяєва);

моделювально-
прогностична

полягає в проектуванні моделі отримання нового типу
освітнього результату, орієнтованого на вирішення
реальних завдань  (загальнокультурних,
соціокультурних, пізнавальних, дослідницьких,
організаційних, інформаційних) (Л. Єлагіна);

орієнтувальна у визначенні напряму формування ефективної
професійної діяльності як результату виявлення його
особливостей та зіставлення діяльності суб’єкта з
нормами культури; відповідності професійної діяльності
фахівця міжнародним тенденціям; вихідних  позицій
учасників навчального процесу: їх професійної
орієнтації, особистісних якостей, цінностей, рівня
культури; переліку компетенцій (Л. Єлагіна);

практико-
орієнтована

спонукає до практичного пізнання та розуміння обраної
професії, виконання типових професійних завдань;

адаптивна забезпечує професійну соціалізацію;
гуманітарна або
особистісно-
розвивальна

(з п’ятьма підфункціями: гносеологічна, або когнітивна,
операційно-діяльнісна, мотиваційно-ціннісна,
аутопсихологічна, професійно-значущі якості (ПЗЯ)
особистості) виявляється в прагненні людини до нових
особистісних, навчальних і професійних звершень,
постійному цілепокладанні й досягненні певних рубежів;

стандартизаційно-
нормотворча

унормовує певні уявлення про вимоги до підготовки
фахівця у формі професійних і освітньо-професійних
стандартів
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Додаток А.4

Таблиця А.4.1
Деякі погляди науковців на сутність поняття „підхід”

Автор, документ Тлумачення
Н. Волкова,
О. Тарнопольський
[206]

думка, погляд, з позиції якої розглядається об’єкт,
напрям у науці, дослідженнях, сукупність
єдиноспрямованих за змістом принципів і методів, які
не виходять за рамки підходу, метод дії, який
націлений на створення цінностей для задоволення
потреб ;

В.Ширяєва [844] комплекс парадигматичних, синтагматичних,
прагматичних структур і механізмів у пізнанні та
практиці, що характеризує стратегії й програми у
життєдіяльності людини; як певну ідеологію й
методологію, що висвітлює сукупність ідей,
принципів, соціально-економічні, філософські,
психолого-педагогічні передумови, цілі, методи, етапи,
механізми рішення проблем

В.Даль [249] у значенні „йти під низ чогось”, тобто покладатися в
основу чого-небудь

С. Ожегов
[566, с. 536].

сукупність прийомів ставлення до чого-небудь (до
вивчення чого-небудь)

Г. Корнетов [за
313, с. 26]

спосіб концептуалізації знань, що вирізняється певною
ідеєю, концепцією і центрується на основних для
нього однієї чи більше категоріях (для системного
підходу смислоутворюючою категорією є „система”,
для проблемного – „проблема”, для компетентнісного
– „компетенція”, „компетентність”)

Т. Байбара,
М. Поташник,
Т. Шамова [за
29, с. 31]

двояке тлумачення поняття „підхід”: з позиції об’єкта,
що досліджується, і – загальної стратегії діяльності
через розуміння його як погляду, сукупності
принципів, які визначають ціль і зміст роботи, або як
пізнавального засобу, методу, інструменту пізнання і
способу перетворення дійсності
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Таблиця А.5.1
Деякі погляди науковців на сутність поняття „компетентнісний підхід”

Автор, документ Тлумачення
Н. Северина
[690, с. 243]

об’єднує складові освіти: теоретичні знання та
практичні уміння, а також формує зміст освіти,
орієнтуючись на результат навчання”;

Г.Селевко
[692, с. 138]

означає поступову переорієнтацію домінуючої
освітньої парадигми з переважаючою трансляцією
знань, формуванням навичок на створення умов для
оволодіння комплексом компетенцій;

Е. Зеер, Є. Симанюк
[310]

є приоритетною орієнтацією на цілі – вектори освіти:
навченість, самовизначення (самодетермінацію),
самоактуалізацію, соціалізацію й розвиток
індивідуальності;

В. Антипова
[15, с. 57–62]

має прояв як оновлення змісту педагогічної освіти,
освіти у відповідь на соціально-економічну реальність,
яка змінюється (І. Фрумін, В. Антипова, К. Колесіна,
Г. Пахомова, І. Фрумін);

О. Пометун,
В. Хименець
І. П’янковська
[643, с. 66]

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;

А.Новиков
[564, с. 58]

базується на концепції компетенцій як основі
формування в учнів здібностей розв’язувати важливі
практичні задачі і виховання особистості в цілому;

В. Болотов,
В. Сєріков [78, с. 10]

висуває на перше місце не поінформованість учня, а
уміння вирішувати проблеми;
є узагальненою умовою здібності людини діяти за
межами навчальних сюжетів й навчальних ситуацій;

Наказ Міністерства
освіти і науки
України від
11.09.2007 року
№ 800 [551]

включає в себе „визначення й формування в учнів
компетентностей, що дають можливість особистості
ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і
які роблять внесок у розвиток якості суспільства та
особистого успіху”;

О. Онопрієнко
[575, с. 34]

пов’язаний з формуванням здатності, готовності
особистості мобілізувати всі свої ресурси (системно-
організовані знання й уміння, навички, здібності та
психічні якості), які необхідні для виконання певного
завдання на високому рівні, які також є адекватними
конкретній ситуації, тобто відповідають меті й умовам
перебігу конкретної дії (див. також Cl. Beelisle,
M. Linard, B. Rey, L. Turkal, N. Guignon, M. Joras та ін.);
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О. Слюсаренко
[716, с. 292]

є узагальненим віддзеркаленням спроможності
людини ефективно діяти за межами стандартних
ситуацій;

О. Пометун [626] є провідною педагогічною категорією, що передбачає
ефективне створення певних педагогічних умов у
навчально-виховному процесі, які забезпечують
формування уміння вирішувати професійні завдання
на основі отриманих знань, умінь та навичок;

С. Ніколаєнко
[561, с. 31–33]

підхід до визначення результатів навчання, що
базується на їх описі в термінах компетентностей, за
своєю сутністю – студентоцентрований ;

І. Зимня [317] підхід до процесу й результату освіти, який базується
на поняттях „компетенція”, „компетентність”;

Д. Єрмаков [280] метод моделювання цілей і результатів освіти як норм
його якості, відображення результату освіти в
цілісному вигляді як системи ознак готовності
випускника до здійснення тієї чи іншої діяльності;

А.Морозевич,
А.Шрубенко
[538, с. 9]

цілісна, концептуально єдина і різноманітна в
способах здійснення методологічна модель (знання,
навички, уміння; особистісні якості; досвід, на основі
яких розвивається компетентність);

О. Лебедєв [436] сукупність загальних принципів визначення цілей
освіти, відбору його змісту, організації освітнього
процесу, оцінки освітніх результатів. До числа таких
принципів науковець відносить наступні: а) сенс
освіти (розвиток в учнів здатності самостійно
вирішувати проблеми в різних сферах і видах
діяльності на основі використання соціального
досвіду, елементом якого є і власний досвід учнів);
б) зміст освіти (дидактично адаптований соціальний
досвід вирішення пізнавальних, світоглядних,
моральних, політичних та інших проблем); в) сенс
організації освітнього процесу (створенні умов для
формування у учнів досвіду);

І. Бех [55] повинен забезпечити несуперечливу трансформацію
суб’єкта учіння у суб’єкта розвиненої суспільної
практики, точніше у суб’єкта практичної діяльності як
цілеспрямованого перетворення дійсності. Йдеться про
перетворення у формі і суб’єкт-об’єктній (наприклад,
виробничій), і в суб’єкт-суб’єктній (у формі
міжлюдських відносин).
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Таблиця А.6.1
Основні характеристики та відмінності компетентнісного підходу від

традиційного, виокремлені Г. Малик  (11 з 25 критеріїв) [505], важливі для
розвитку соціальної компетентності особистості випускника ВНЗ, які можуть

бути прийнятними й для вчителя початкової школи
Критерії Характеристики

сутність освітньої
парадигми

освіта впродовж усього життя – концепція  LLL  – 
lifelong  learning, формування потреби в безперервній
самоосвіті, доучуванні, підвищенні кваліфікації в
процесі трудової та суспільної діяльності;

продукт  освітньо-
професійної
підготовки

відповідальна особистість, готова до виконання всього
спектра життєвих і професійних функцій, до
здійснення вільного гуманістично орієнтованого
вибору;

основа змісту освіти складна культурно-дидактична цілісна структура –
компетентність;

сфера надпредметна, міжпредметна, міждисциплінарна,
багатомірна;

місце ЗУНів проміжний етап;
форма реалізації спосіб особистісної самореалізації як звичка, спосіб

життєдіяльності, захоплення; якість ступеня вмілості,
певного результату саморозвитку індивіда або форми
виявлення здатності; нові контексти;

соціокультурний
досвід

цілісний – для вирішення життєвих, освітніх,
соціальних, професійних проблем, виконання
ключових функцій, соціальних ролей, формування
вміння оновлювати оперативну частину свого
культурного досвіду;

орієнтованість самостійне навчання впродовж усього життя, здатність
до активної соціальної адаптації, самостійного
життєвого вибору, продовження професійної освіти;

навчальний
результат

інтегровані знання, вміння й навички, що стосуються
широких сфер діяльності, особистісних якостей;
компетентність як потенційна здатність до ефективної,
продуктивної діяльності в різних соціально значущих
ситуаціях, навчальний результат як наслідок
саморозвитку, особистісного росту, самоорганізації й
узагальнення діяльнісного й особистісного досвіду;

процес засвоєння
змісту освіти

галузі діяльності й концентри соціокультурного
досвіду;

спосіб визначення
змісту освіти

багатосторонній соціальний полілог держави,
роботодавців, професійних асоціацій, викладачів
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Таблиця А.7.1

Деякі погляди науковців на походження й сутність поняття „компетентність”
Автор, документ Тлумачення

І. Зимня комплекс компетенцій, що визначають зміст даної
компетентності [за 636], актуальні, діяльнісні прояви
компетенцій, які стають особистісними якостями, властивостями
людини [577, с. 9], досвід соціально-професійної життєдіяльності
[313], актуальну, прижиттєво сформовану, інтелектуально і
особистісно обумовлену інтегровану особистісну якість, що
ґрунтується на знаннях, виявляється в діяльності та поведінці
людини [577], соціально-професійну характеристику, яка
ґрунтується на знаннях;
актуальні компетентності науковцем розглядаються як єдність
компонентів: готовність до прояву компетентності, знання її
змісту, досвід прояву компетентності у різноманітних
стандартних та нестандартних ситуаціях, ставлення до змісту
компетентності та об’єкту її докладання, емоційно-вольова
регуляція процесу й результату прояву компетентності
[577, с. 10].

А. Тимошенко,
Н. Шмоніна [767] на
підставі робіт
І. Зимньої,
К. Абульханової,
А. Субетто та ін.

компетентність є актуалізованим комплексом компетенцій, яка
відноситься до категорії актуального, або реальної якості і
формується головним чином за межами вузу в міру накопичення
досвіду у відповідній професійній діяльності (що для нашої
роботи є важливим). Вона є динамічною якістю людини-
професіонала, що „рухається” від початкового рівня, закладеного
в системі вищої професійної освіти, до майстерності як вищої
формі компетентності

Публікації ЮНЕСКО
[939]

поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, що застосовуються
у повсякденному житті

Міжнародна комісія з
освіти ЮНЕСКО [260]

свого роду коктейль навичок, притаманних кожному індивіду, в
якому поєднуються кваліфікація в строгому сенсі цього слова,
соціальна поведінка, здатність працювати в групі, ініціативність і
любов до ризику

Документи
Міжнародного
департаменту
стандартів для
навчання, досягнення та
освіти [939],
(International Board of
Standards for Training,
Performance and
Instruction (IBSTPI)

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати
завдання або роботу.

Спектор Дж. Ерік
[949, с. 1].

поєднує два попередніх визначення (IBSTPI) [939], включає до
змісту навички, відношення й уточнює призначення діяльності,
функцій щодо досягнення певних стандартів у галузі професії або
виду діяльності
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Вейнерт (2001) [за 887] список з 9 кластерів для визначення й інтерпретації
компетентності: загальні когнітивні здібності; спеціалізовані
когнітивні навички; модель робочих компетенцій; модель
робочих компетенцій, що модифікується; об’єктивна і
суб’єктивна я-концепція; мотивація; компетенції дії; ключові
компетенції; мета-компетенції

Н. Северина [690,
с. 243].

компетентність об’єднує складові освіти як теоретичні знання та
практичні уміння, а також формує зміст освіти, орієнтуючись на
результат навчання

А. Семенова [695, с. 32]. структурованість (організованість) спеціальним шляхом наборів
знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються в процесі
навчання, дозволяють визначати (ідентифікувати), вирішувати
проблеми професійної діяльності незалежно від контексту (від
ситуації)

Дж. Равен [644] специфічна здатність, що необхідна для ефективного виконання
конкретної дії в конкретній галузі, яка включає вузькоспеціальні
знання, особливого роду предметні навички, способи мислення,
усвідомлення відповідальності за свої дії

О.Бермус [50] здатність до вирішення завдань і готовності до своєї професійної
ролі в тій чи іншій сфері діяльності

О. Пометун [626] конкретизує види діяльності (складні поліфункціональні,
поліпредметні, культуродоцільні)

І. Бех [55] досвідченість суб’єкта у певній життєвій сфері. Саме змістовий
наголос на досвідченості, а не на обізнаності, поінформованості
суб’єкта у певній галузі (як це переважно тлумачиться) має бути
взятий на концептуальне „озброєння”

Н. Кузьміна [422, с. 6] властивість особистості
А. Хуторський
[814, с. 119]

квінтесенція цільових, змістових, смислових, творчих, емоційних,
ціннісних характеристик особистості [814, с. 119];
Структурна модель індивідуальної компетентності особистості:
цілі, цінності, комунікація, вміння, навички, готовність до
вирішення ситуативних задач; компетентнісні знання й
компетентнісний досвід.
Найважливіший елемент моделі є готовність особистості до
сприйняття нової інформації, формування необхідних якостей,
прагнення пізнавати [814, с. 121]. Ці базові елементи моделі
визнаються основною рушійною силою для розвитку
компетентності особистості

А. Хуторськой [817] компетентність завжди передбачає цілий спектр особистісних
якостей людини (від смислових, пов’язаних із цілепокладанням до
рефлексивно-оцінних, що дають відповідь наскільки успішно
застосовується певна компетентність у житті), має особистісне
забарвлення, адже вона містить когнітивну, операційно-технологічну,
мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складові

С. Гончаренко [230,
с. 231].

результат набуття компетенцій, який передбачає особисту
характеристику, ставлення до предмета діяльності

Е. Шорт [за 455, с. 15],
чотири загальних
концепції
компетентності

поведінка, дія, що впливає на набуття вмінь і навичок людиною для
певної діяльності, не пов’язаною з творчістю;
як володіння знаннями, вміннями, навичками, яке дає можливість
свідомого вибору професійних дій і виду діяльності;
як ступінь чи рівень здібностей, який офіційно сприймається у
професійній сфері чи діяльності як достатній відповідно до
стандартів; як властивість, спосіб буття.
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І. Драч [269, с. 21]. доповнює склад компетентності такою характеристикою як
здатність до життєдіяльності в умовах постійних змін

І.Гнатишин [226]. важливий результат професійної підготовки сучасних фахівців,
що є особливою якістю фахівця і визначається його включенням
до професійної діяльності

Р.Мільруд [527] комплексний особистісний ресурс, який дає можливість
ефективної взаємодії з навколишнім світом в тій чи іншій області
і залежний від взаємодії різних компетенцій людини

Ю. Татур [763] як прояв фахівцем з вищою освітою на практиці прагнень і
здатності (готовності) реалізувати свій потенціал для успішної
творчої (продуктивної) діяльності в професійній і соціальній
сфері, усвідомлюючи соціальну значимість і особисту
відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її
постійного вдосконалення

методологічнийо
семінар НАПН України
(2008) [651, с. 349;
798, с. 20]

інтегрована категорія, що виражає сформовану насамперед
засобами освіти здатність індивіда успішно розв’язувати загальні
і специфічні проблеми як у трудовій діяльності в якості фахівців,
так і в суспільному житті в якості громадян. При цьому, набори
компетентностей охоплюють знання, уміння, навички,
особистісні якості, необхідні для виконання індивідом
економічних і соціальних функцій

Закон України „Про
вищу освіту” [297]

динамічна комбінація „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”

Методичні рекомендації
з розроблення
складових галузевих
стандартів вищої освіти
(компетентнісний
підхід) [525, с. 11]

інтегрована характеристика якостей особистості, результат
підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних
професійних та соціально-особистісних предметних областях
(компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем
знань та досвіду у певному виді діяльності. Зазначимо, що для
цілей Національної рамки кваліфікацій термін кваліфікація
вживається у наступному значенні: компетентність /
компетентності – здатність особи до виконання певного виду
діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння,
цінності, інші особисті якості

Термін „кваліфікація” для
цілей Національної рамки
кваліфікацій [525, с. 11]

компетентність / компетентності – здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що виражається через знання,
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості

Т. Байбара [29, с. 31] володіння учнем компетенцією, що поєднується з його
особистісним ставленням до неї і до предмета діяльності

Н. Бібік [60, с. 26] цілісність компетентності (ні знання, ні вміння, ні досвід
діяльності самі по собі не є компетентністю)

Державний стандарт
початкової загальної
освіти [632]

набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка
складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть
цілісно реалізовуватися на практиці
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Таблиця Б.1
Наявність і тлумачення соціальної ключової компетенції / компетентності у

переліку ключових компетенцій / компетентностей
у дослідженнях науковців (документах) різних країн

Автор, джерело Поняття Структура
Державний
стандарт
початкової
загальної освіти
[632]

ключові компетенції
(шість):
надпредметні,
метапредметні,
базові

вміння вчитися, загальнокультурна,
громадянська, здоров’язбережувальна,
соціальна, компетентність з питань
інформаційно-комунікаційних технологій

доповідь
В. Хатмечер
прийнято Радою
Європи, як такі,
якими мають
оволодіти молоді
європейці
[905 с. 11]

ключові компетенції
(п’ять)

• політичні, соціальні компетенції
(здатність приймати відповідальність,
брати участь у прийнятті групових рішень,
у підтримці, покращенні демократичних
інститутів, вирішувати конфлікти
ненасильницьким шляхом);
• компетенції, пов’язані з життям у
багатокультурному суспільстві (прийняття
відмінностей, повага інших, здатність жити з
людьми інших культур, мов і релігій);
• компетенції, що відносяться до
володіння (mastery) усною та письмовою
комунікацією (більш, ніж однією мовою), які
особливо важливі для роботи й соціального
життя (для уникнення соціальної ізоляції);
• компетенції, пов’язані з
інформатизацією суспільства (володіння,
розуміння технологій, їх позитивних та
негативних аспектів, застосування, здатність
до критичного мислення щодо масмедійної
інформації та реклами);
• здатність вчитися протягом життя як
основу безперервного навчання в контексті
як особистого професійного, так і
соціального життя

ЮНЕСКО
[за 682, с.37; 905]

кола компетенцій як
бажаний результат
освіти - „чотири
стовпи”

навчитися пізнавати,
навчитися робити,
навчитися жити разом,
навчитися жити)

Національний нав-
чальний план
(курікулум) Великої
Британії [956, c. 21]

шість ключових
вмінь („key skills”) як
– синонім терміну
„компетенція”

вміння працювати з іншими та вміння
розв’язувати проблеми, з якими
зіштовхуються школярі у житті

Фінляндія [за 742]
за (Отала, 1996)

10 виокремлених
ключових
компетенцій /
компетентності

пізнавальна компетентність (знання та
навички); уміння оперувати в умовах змін та
мотивувань; соціальна компетентність
(здатність до співпраці, розв’язання проблем
взаєморозуміння); особистісні компетентності;
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творчі компетентності (інноваційний підхід);
педагогічні та комунікативні компетентності
(здатність до оперування інформацією, до
навчання); адміністративні компетентності;
стратегічні компетентності (мати орієнтацію
на майбутнє); вміння діяти паралельно в
різних напрямах

С. Шо (за
Б.Оскарссоном)
[580, с. 43].

„ключові, базові
навички ”

основні навички: грамотність, лічба;
життєві навички: вміння вибудовувати
взаємини з іншими людьми, навички
самоуправління, професійного та суспільного
зростання; ключові навички: комунікація,
розв’язання проблем, колективна робота;
соціальні та громадянські навички, до яких
належать суспільна активність, моральні
правила та цінності, співпраця; навички,
необхідні для отримання роботи, наприклад
опрацювання інформації, пристосування до
ситуації, самостійність у прийнятті рішень;
підприємницькі навички: самостійна
діяльність, пошук та дослідження ділових
можливостей; управлінські навички, що
охоплюють комунікацію, консультування,
аналітичне мислення, тренування та
наставництво; широкі навички: здатність до
аналізу, планування, контролю

Німеччина
(теоретично
обґрунтовано
Д. Мертенсом [921]
у середині 1970-х
років ( А. Шелтен)
[941; за 310]

„ключова
кваліфікація”
(SchluЁsselqualifikati
onen) як підґрунтя
певних професій

в залежності від рівня професійної активності
представлено: психомоторні вміння:
координаційні вміння, швидкість реакції,
здатність до концентрації уваги тощо;
загальнотрудові якості: практичні вміння та
навички для широкого кола діяльності у сфері
вимірювальної техніки, охорони праці,
обслуговування машин і механізмів,
технологічного планування, вивчення технічної
документації; пізнавальні здібності:
самостійність мислення, креативність,
здатність розв’язувати проблеми, оцінні
здібності тощо; персональні або індивідуально
зорієнтовані якості: надійність, прагнення
якісної роботи, відповідальність, сумлінність,
самостійність, критичність, упевненість в собі,
оптимізм, спрямованість на конкретні
досягнення та успіх у роботі; соціальні
здібності: здібності, зорієнтовані на групову
поведінку, готовність до співпраці, до
встановлення зв’язків, комунікативні
здібності, відповідальність за спільну справу,
корпоративність тощо
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Німеччина [за 310] шість типів
ключових
(фундаменталь-них)
компетентностей

інтелектуальні знання (поняття передбачає
навчання впродовж життя); знання, які можна
застосовувати (ситуаційний досвід, проектне
навчання, розв’язання складних ситуацій,
гнучка схема планування, дії та
самоконтролю); навчальна компетентність
(навчання навчатися); методологічні, або
інструментальні, ключові, компетентності
(застосування багатоваріантних, гнучких,
високорозвинених конструкцій); соціальні
компетентності (соціальне єднання,
здатність розв’язувати конфлікти, співпраця,
робота в команді тощо); ціннісні орієнтації
(соціальні, демократичні та індивідуальні
цінності, що досягаються завдяки вмінню жити
в громаді та поділяти демократичні цінності)

Австрія
схожа позиція з
німецьким
підходом до
поняття „ключові
кваліфікації”
(Schlu¨sselqualifikati
onen);
[887; 885, с. 72]

трансверсальні
функціональні та
професійні каліфі-
кації як непредметні
специфічні
здібності і особи-
вості структури
особистості (Арчан і
Тутчек, 2002).

згруповано за трьома напрямами:
когнітивні, соціальні та особистісні
компетенції.
Соціальні компетенції (Sozialkompetenz)
значною мірою пов’язані з іншими
компетенціями і можуть бути визначені як
здатність і готовність відповідально
співпрацювати, взаємодіяти з іншими, з
групою способом, орієнтованим на відносини

Австрія
[за 885, с. 72; 742;]

ключові
компетентності:

предметна компетентність (subject-matter
competence) – можлива в контексті передачі
знань i незалежному оперуванні знаннями та їх
критичним відбиттям; особистісна
компетентність (personal competence) – розвиток
індивідуальних здібностей і талантів, обізнаність
у власних сильних та слабких сторонах, здатність
до самоаналізу, динамічні знання; соціальна
компетентність (social competence) – здатність
брати відповідальність, співпраця, ініціатива,
активна участь, динамічні знання;
методологічна компетентність (methodological
competence) – є вимогою для poзвитку
предметної компетентності. Означає гнучкість,
самоспрямоване навчання, здатність до
незалежного розв’язання проблем,
самовизначення

Нідерланди
[за 885, с. 255 –
260].

компетентності для
різних piвнів
періодів життя та
різних вікових груп.

у взаємозалежності навчання та роботи
визначаються три переліки ключових
компетентностей: змістовні компетентності
(яких набувають переважно в школі i що
спрямовані на вироблення індивідуальної
здатності здійснювати різні типи робіт);
компетентності, важливі для здійснення
майбутньої кар’єри (напр. навички
менеджменту); компетентності для ефективного
набуття нових здібностей (до них належать як i
ocновні академічні компетентності, так i
аналітичні здібності та навички)
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В. Бочаров [88,
с.35]

п’ять груп
ключових
кваліфікацій

соціально-професійна; полівалентна
професійна компетентність; професійно-
когнітивні здібності; персональні
кваліфікації; сенсомоторні кваліфікації;
склад ключових кваліфікацій кожної з
названих груп визначається об’єктом і
предметом конкретної групи професій (за
Е.Зеєром) [310]; число ключових кваліфікацій
по кожній професії не має перевищувати 7-9
характеристик, вони є важливою умовою
розвитку ключових компетенцій фахівців

Міжнародна комісія
Ради Європи [за
885]

„компетентність” як загальні, ключові, базові кроснавчальні
вміння (навички), фундаментальні шляхи
навчання, ключові уявлення, опори, або
опорні знання” соціальна (1990)

Європейська рада
OECD [929]

перелік нових базо-
вих компетентно-
стей (Лісабон 2001р.)
серед восьми о-
сновних галузей
ключових компетен-
тностей у навчанні

(фундаментальні) навички рахування та
письма; базові компетентності в галузях
математики, природничих наук та технологій;
іноземні мови; ІКТ-навички та використання
технологій; вміння навчатись; соціальні
навички; підприємницькі навички; загальна
культура

PISA [913, с. 25–
26].

крос-змістові
компетентності

мотивація, деякі аспекти ставлення до
навчання, вміння застосувати комп’ютер,
саморегуляторне навчання

Організація
економічного
співробітництва та
розвитку [885; 929;
742]

ключові
компетентності

Автономна дія як здатність: захищати та
піклуватись про відповідальність, права,
інтереси та потреби інших;  складати та
здійснювати плани та особисті проекти; діяти
у значному / широкому контексті.
Інтерактивне використання засобів як
здатність:  інтерактивно застосовувати мову,
символіку та тексти;   використовувати
знання та інформаційну грамотність;
застосовувати (нові) інтерактивні технології.
Уміння функціонувати в соціально
гетерогенних групах  як здатність: успішно
взаємодіяти з іншими; співпрацювати;
вирішувати конфлікти

Бельгія [за 742] Десять
компетентностей

перше місце – соціальні компетентності
(активна участь у житті суспільства,
багатокультурний вимір та поняття рівних
можливостей; комунікативні
компетентності; вміння співпрацювати);
позитивне ставлення (здатність до
позитивного ставлення, до довіри); здатність
діяти та думати самостійно (компетентність в
опануванні базами даних, IКТ;
компетентність у розв’язанні проблем;
самокерування та саморегуляція (зокрема й
почуття відповідальності); вміння критично
мислити та діяти);
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мотиваційні компетентності (здатність до
винахідництва та до навчання); ментальна
рухливість (творчість i винахідливість; гнучкість
та адаптивність); функціональні компетентності
(лінгвістичні та технічні компетентності)
Мотиваційні компетентності:
здатність до винахідництва та до навчання.

А. Хуторськой
[812; 815; за 74,
с. 9; 29],

ключові освітні
компетентності
(сім)

1. Ціннісно-смислова компетентність: у сфері
світогляду, пов’язана з ціннісними орієнтирами
учня, його здатністю бачити та розуміти
навколишній світ, орієнтуватись у ньому,
усвідомлювати свою роль і призначення,
творчу спрямованість, уміти вибирати цільові
та значеннєві установки для своїх дій і вчинків,
приймати рішення Вона забезпечує механізм
самовизначення учня в ситуаціях навчальної й
іншої діяльності, впливає на індивідуальну
освітню траєкторію учня та програму його
життєдіяльності в цілому.
2. Загальнокультурна компетентність як коло
питань, в яких учень повинен бути добре
обізнаний, мати пізнання та дуже широкий
досвід діяльності: це особливості національної та
загальнолюдської культури, духовно-моральні
основи життя людини й людства, окремих
народів, культурологічні основи сімейних,
соціальних, суспільних явищ і традицій, роль
науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ,
компетентності в побутовій і культурно-
дозвіллєвій сфері, наприклад, володіння
ефективними способами організації вільного
часу; досвід засвоєння учнем наукової картини
світу, що розширюється до культурологічного й
загальнолюдського розуміння світу.
3. Навчально-пізнавальна компетентність:
сукупність компетентностей учня у сфері
самостійної пізнавальної діяльності, що включає
елементи логічної, методологічної, евристичної,
загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з
реальними об’єктами, які пізнаються учнем, а
також знання й уміння організації
цілепокладання, планування, генерації ідей,
аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-
пізнавальної діяльності; креативні навички
продуктивної діяльності стосовно досліджуваних
об’єктів: добування знань безпосередньо з
реальності, володіння прийомами дій у
нестандартних ситуаціях, евристичними
методами рішення проблем. У рамках даної
компетентності визначаються вимоги відповідної
функціональної грамотності: уміння відрізняти
факти від домислів, володіння вимірювальними
навичками, використання імовірнісних,
статистичних та ін. методів пізнання.
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4. Інформаційна компетентність. Дана
компетентність забезпечує навички діяльності
учня стосовно інформації, що міститься в
навчальних предметах та освітніх галузях, а
також у навколишньому світі. За допомогою
реальних об’єктів (телевізор, магнітофон,
телефон, факс, комп’ютер, принтер, модем,
копір тощо) й інформаційних технологій
(аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ,
Інтернет) формуються вміння самостійно
шукати, аналізувати та відбирати необхідну
інформацію, організовувати, перетворювати,
зберігати та передавати її.
5. Комунікативна компетентність: включає
знання необхідних мов, способів взаємодії з
оточуючими й окремими людьми та подіями,
навички роботи у групі, виконання різних
соціальних ролей у колективі. Учень має вміти
презентувати себе, написати лист, анкету,
заяву, поставити запитання, вести дискусію й
ін. Для освоєння даної компетентності в
навчальному процесі фіксується необхідна й
достатня кількість реальних об’єктів
комунікації та способів роботи з ними для учня
кожного ступеня навчання в рамках кожного
досліджуваного предмета чи освітньої галузі.
6. Соціально-трудова компетентність:
володіння знаннями та досвідом у сфері
громадянсько-суспільної діяльності
(виконання ролі громадянина, спостерігача,
виборця, представника тощо), у соціально-
трудовій сфері (права споживача, покупця,
клієнта, виробника), у сфері сімейних
стосунків та обов’язків, у питаннях економіки
та права, у галузі професійного
самовизначення. У дану компетенцію входять,
наприклад, уміння аналізувати ситуацію на
ринку праці, діяти відповідно до особистої та
суспільної вигоди, володіти етикою трудових і
громадських взаємин. Учень опановує
мінімально необхідні для життя в сучасному
суспільстві навички соціальної активності та
функціональної грамотності.
7. Компетентність особистісного
самовдосконалення спрямована на засвоєння
способів фізичного, духовного й
інтелектуального саморозвитку, емоційної
саморегуляції та самопідтримки. Реальним
об’єктом у сфері даної компетентності виступає
сам учень, який опановує способи діяльності у
власних інтересах і можливостях, що
виражається в його безперервному
самопізнанні, розвитку необхідних сучасній
людині особистісних якостей, формуванні
психологічної грамотності, культури мислення
та поведінки.
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До даної компетентності відносяться правила
особистої гігієни, турбота про власне здоров’я,
статева грамотність, внутрішня екологічна
культура. Сюди ж входить комплекс якостей,
пов’язаних з основами безпечної
життєдіяльності особистості   

І. Зимня [577, с. 10] ключові
компетентності;
ключові соціальні
компетентності
(п’ять)

здоров’язбереження (знання та дотримання
норм здорового способу життя, знання
небезпеки куріння, алкоголізму, наркоманії,
СНІДу; знання та дотримання правил особистої
гігієни, фізична культура людини, свобода та
відповідальність за вибір способу життя, досвід
і готовність до реалізації цих знань у процесі
життєдіяльності, прийняття
здоров’язбереження як цінності, дотримання
норм здорового способу життя, регулювання
психосоматичного та емоційного проявів стану
здоров’я); громадянськості (знання та
дотримання прав і обов’язків громадянина,
свобода та відповідальність, упевненість у собі,
власна гідність, громадянський обов’язок;
знання історії та сучасного стану держави,
знання та гордість за символи держави, досвід і
готовність до виявлення громадянськості й
активної позиції в суспільному житті,
ставлення до статусу громадянина як до
цінності, управління поведінковими проявами
статусно-позиційних атрибутів); спілкування
(усне, письмове спілкування, діалог, монолог,
походження та смислова організація
письмового тексту, сприйняття тексту, знання
й дотримання традицій, ритуалів, етикету,
крос-культурне спілкування, ділове
листування, діловодство, бізнес-мова,
іншомовне спілкування, розв’язання
комунікативних задач, володіння прийомами
впливу на реципієнта, володіння вербальними
та невербальними засобами спілкування, досвід
і готовність до взаємодії в різних
комунікативних ситуаціях, переживання
задоволення від спілкування як цінності,
вміння починати, спрямовувати, контролювати
комунікативний процес);  компетентність
соціальної взаємодії (знання характеристик і
позиційно-рольових особливостей взаємодії із
суспільством, спільнотою, групою,
колективом, сім’єю, друзями, партнерами;
вміння організувати взаємодію з іншими
людьми та підтримувати її, передбачати
конфлікти та розв’язувати їх, виявляти
співчуття, толерантність, повагу та
прийняття іншого (раса, національність,
релігія, статус, роль, стать),
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соціальну мобільність, досвід і готовність
взаємодіяти з іншими людьми, співпрацювати в
групі, знаходити адекватні різним ситуаціям
рішення; ставлення до соціальної взаємодії як
до цінності, здатність до регуляції
функціонально-рольової та міжособистісної
взаємодії) й компетентності в галузі
інформаційних технологій (знання сутності
прийняття, опрацювання, збереження та видачі
інформації, розуміння важливості друкованої
інформації, володіння процесами читання,
слухання, конспектування, вміння працювати з
літературою, медійними, мультиме-дійними
технологіями, комп’ютерна грамотність, досвід
та готовність працювати з інформаційним
потоком в усній та письмовій, друкованій та
електронній формах, прийняття цінності роботи
з інформацією, готовність та здатність до
розумного обмеження використання
електронних інформаційних технологій)

Є. Санченко [685] узагальнена
класифікація
головних переліків
ключових
компетентностей в
європейських
країнах, групування
їх у три основні
блоки (групами):

соціальні (пов’язані з оточенням, життям
суспільства, соціальною діяльністю
особистості): здатність до співпраці; вміння
розв’язувати проблеми в різних життєвих
ситуаціях; навички взаєморозуміння; активна
участь; соціальні й громадянські цінності та
вміння; комунікативні навички; мобільність (у
різних соціальних умовах); уміння визначати
особисті ролі в суспільстві тощо); мотиваційні
(пов’язані з внутрішньою мотивацією,
інтересами, індивідуальним вибором
особистості; здатність до навчання):
винахідливість; навички адаптуватись та бути
мобільним; уміння досягати успіху в житті;
бажання змінити життя на краще; інтереси та
внутрішня мотивація; особисті практичні
здібності; уміння робити власний вибір та
встановлювати особисті цілі тощо;
функціональні (пов’язані з сферою знань,
вміннями оперувати науковими знаннями та
фактичним матеріалом лінгвістична
компетентність): технічна та наукова
компетентність; уміння оперувати знаннями в
житті та навчанні; уміння використовувати
джерела інформації для власного розвитку;
уміння використовувати ІКТ тощо

АПН України, МОН
України (робоча
група проекту
ПРООН „Освітня
політика та освіта
„рівний – рівному”,
2004 р.) [375, c. 67;
626, с. 66–72].

ключові
компетентності

Уміння вчитися.
Соціальна компетентність.
Загальнокультурна компетентність.
Здоров’язбережувальна компетентність.
Компетентності з інформаційних і
комунікаційних технологій.
Громадянська компетентність.
Підприємницька компетентність
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Російські [за 88].
науковці в області
професіографії
(Є. Гарбер,
Є. Клімов,
В. Козач,
О. Іванова,
А. Маркова та ін.)

концептуальне
поняття – професія

певні знання, вміння та навички, професійно
важливі якості і спеціальні психофізіологічні
властивості

Галузевий стандарт
вищої освіти
[525, с. 36]

компетенції соціально-особистісна складова у системі
компетенцій, яка передбачає розуміння та
сприйняття етичних норм поведінки
відносно інших людей і відносно природи
(принципи біоетики), необхідності та
дотримання норм здорового способу життя;
здатність до навчання впродовж життя, до
критики й самокритики креативність,
здатність до системного мислення;
адаптивність і комунікабельність;
наполегливість у досягненні мети; турбота
про якість виконуваної роботи;
толерантність;  загальнонаукові
компетенції як базові уявлення про основи
філософії, психології, педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості, схильності до
етичних цінностей; базові знання:
вітчизняної історії, економіки й права,
розуміння причинно-наслідкових зв’язків
розвитку суспільства й уміння їх
використовувати в професійній і соціальній
діяльності; фундаментальних розділів
математики, в обсязі, необхідному для
володіння математичним апаратом
відповідної галузі знань, здатність
використовувати математичні методи в
обраній професії; фундаментальних наук, в
обсязі, необхідному для освоєння загально-
професійних дисциплін; в галузі інформатики
й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних засобів і
навички роботи в комп’ютерних мережах,
уміння створювати бази даних і
використовувати інтернет-ресурси; в галузі,
необхідні для освоєння загально-професійних
дисциплін; інструментальні компетенції:
здатність до письмової й усної комунікації
рідною мовою; - знання іншої мови(мов);
навички роботи з комп’ютером; управління
інформацією; дослідницькі навички
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Таблиця Б.1.1

Підходи до визначення сутності соціальної компетентності у наукових
дослідженнях і документах

Автор, джерело Тлумачення
А. Вєтошкін,
С. Гончаров [за 548; 231]

цільове призначення соціальних інститутів, норм і відносин і
уміння особисто здійснювати соціальні технології;

Визначальне поняття „знання”, уявлення та ін. як прояв когнітивного підходу
Е. Зеєр [310], І. Зимня
[313], В.Куніцина
[428], Ю.Майсурадзе
[496], Є.Муніц [546],
Г.Парфьонова [591],
Є. Руденський,
В. Максимов
М. Чошанов,
В. Шадриков та ін.).
[за 207, с.13]
Д. Воронцов [207, с.13]

сукупність соціальних знань;
ядро поняття „СК” – знання, вміння та навички, що стосуються
соціальних сторін життя” [207, с. 13];
знання наслідків застосування певного способу діяльності [496];
– система знань з галузі історії й культури людського спілкування,
мистецтво адаптації, обізнаність з моделями поведінки, вміння
організовувати особистій простір [207, с. 13];

A. Шелтен за
О. Анісімовою [14;
941; за 32]

уявлення про свою особистість

Т. Самсонова [684] знання про: устрій і функціонування соціальних інститутів
суспільства, соціальних структур і процесів; рольові вимоги та
очікування; знань та уявлень людини про себе, сприйняття себе як
соціального суб’єкта рольової поведінки, ефективної соціальної
взаємодії; загальнолюдських норм і цінностей, традицій, звичаїв,
законів різних сферах і галузей соціального життя

Основа - взаємодія
О. Прямікова [638]
A. Шелтен [941; за
14], M.Б. Шур [944],
Л. Сохань, І. Єрмаков,
Г. Ненсен [284; 290],
В. Коропуліна,
М.Смірнова [639],
Б.У. Сейферт [943]
У. Хартап [902],
K. Х. Рубін, Л. Роуз-
Kраснор [938]

здатність взаємодіяти з іншими і бути компетентним у цій справі
[902; 944] задля досягнення результативності у взаємодії людей у
колективі [902; за 490 с. 25; 943], особистих цілей у соціальній
взаємодії з плином часу, в різних ситуаціях із збереженням
хороших відносин з іншими [938] й вирішення проблем [944]

Дж. Хабермас [за 938
p.284]

адекватність й ефективність вирішення різноманітних проблемних
ситуацій, з якими людина стикається в соціумі (цит. за: Рубін et al., 1992)

Р. Уайта (50 роки
ХХ ст.) [за 887]

певна здібність індивіда ефективно взаємодіяти з навколишнім
середовищем

Г. Щедровицький
[853]

соціальна компетентність у системі відносин, які складаються в
спільному житті людей з подібними інтересами і потребами, що
утворюють спільність (соціум)

С.Бахтєєва [42] комплекс особистісно-психологічних технологій взаємодії людини із
соціальним оточенням
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І. Чорноусов [829] готовність та здатність людини формуватися та жити в соціальній
взаємодії”; розвиненість соціальної компетентністі – пов’язано з
досягненням життєвого успіху, адже вона передбачає гнучку соціальну
поведінку, ефективність виконання людиною своїх соціальних ролей та є
запорукою успішного функціювання в суспільстві

С. Бахтеева [42],
С.Злобін, Т.Дворак
[за 490, с. 24]

здатність, адекватність дій ситуації; вміння брати на себе
відповідальність; виявлення схильності до кооперації [42],
здатність особистості ефективно вирішувати проблемні ситуації,
які виникають в процесі реалізації нею свого потенціалу в
суспільно-соціальному середовищі [490, с. 24].

Діяльнісний підхід
В. Слот, Х. Спанярд
[715, с. 60].

стан рівноваги між вимогами, що висуваються до особистості в
даний віковий період з боку суспільства й середовища, у яком у вона
проживає, та її можливостями. Мова йде про достатню кількість
навичок, вмінь відповідно до віку, для успішного виконання
обов’язків, які накладає повсякденне життя, вдалого
випрацьовування стратегії поведінки, окреслення шляхів до мети,
засвоювання уроків зі своїх успіхів, невдач

И. Черноусов  [829;
Р. Карваджал [880];
М.Р. Голдфрид [896],
Д. Мейхенбаум [920]

комплексі навичок, умінь, необхідних для успішної взаємодії в
суспільстві та умов її прояву (основа системи уявлень про
соціальну поведінку особистості, соціальну діяльність)

Д. Єгоров [273, c. 9–
11]

вміння здійснювати соціальні технології в рамках діяльності
людини

Поєднання когнітивного та діяльнісного підходів
Д.Алімов [3],
Н. Калініна [336],
М.Р. Голдфрид [896]

соціальних знаннях та вміннях, які забезпечують особистості
соціальну адаптацію й соціальну обізнаність, уможливлюють
досягнення оптимальної відповідності між особистістю та умовами
соціуму, зафіксованих у поняттях „соціальне мислення” та
„соціальний інтелект” [3, с. 173; 336; 896]

О.Дементьєва
[252, с. 167]

можливість реалізувати знання через дії, зробити їх корисними,
продуктивними для вирішення задач, проблем у різноманітті
ситуацій, контекстів;виокремлює в СК три поняття: досвід, дію,
продуктивність, які перетинаються.

І. Зарубінська
[307, с. 47]

соціальна адаптованоість, здатність моделювати свою діяльність у
суспільстві та дотримуватися обраної соціальної стратегії як
найбільш загального критерію соціальної компетентності особистості

В. Маслєннікова
[515], Г. Селевко
[692, с. 139]

загальна здатність, готовність особистості до діяльності, заснованій
на знаннях, досвіді, набутими в процесі навчання, соціалізації й
орієнтовані на самостійну, успішну участь у діяльності

Мотивація
А. Анікеєєв [13, с.89] мотивація вирішувати задачі, що виникають у взаємодії з

спільнотою (індивід, група, колектив та ін) і державою
Особистісний підхід (якості особистості)

Є. Муніц [547]
доповнює поняття у
визначенні
В. Куніциною

„розвиток соціально значущих і професійно важливих якостей, їх
інтеграцію, що дозволяє швидко й адекватно адаптуватися у
соціумі” [547, c. 9], а також якісно виконувати соціальні функції.
Це усуває відчуття внутрішнього дискомфорту, блокує можливість
конфлікту з соціальним середовищем і тому вважається
необхідною умовою успішної діяльності [547, с. 4]
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І. Черноусов
[829, с. 18]

як соціальна методологія особистості, яка спрямовує та певним
чином регулює всі соціальні прояви людини, її внутрішній та
зовнішній досвід, найвищий рівень адаптації особистості, який дає
їй можливість ефективно виконувати свої соціальні ролі

Г. Яппарова [865];
О. Спірін [733, с. 12]

СК дошкільників як якість особистості, що забезпечує взаємодію
людини зі світом на основі ставлення до себе, інших, суспільства,
дійсності [865];
складна динамічна система особисісних якостей студентів, що
забезпечує здатність діяти у соціумі; передбачає володіння
соціальними знаннями, вміннями, наявність досвіду прийняття
рішень в нестандартних ситуаціях, готовність до взаємодї з різними
людьми [733, с. 12]

Поєднання когнітивного, діяльнісного, особистісного підходів, система
В. Куніцина [428] система знань про соціальну дійсність і себе, системі складних

соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових
соціальних ситуаціях, що дозволяють швидко і адекватно
адаптуватися, приймати рішення зі знанням справи, ситуації,
кон’юнктури; діючи за принципом „тут, зараз і найкращим чином”,
витягати максимум можливого зі сформованих обставин

Г. Парфьонова
[591, с. 12]

сукупність знань, умінь, якостей, необхідних для соціальної
діяльності, які підвищують здатність особистості до самореалізації
й самовизначення; завдяки соціальній компетентності відбувається
активізація внутрішніх резервів особистості, забезпечується
наявність і можливість використання емоційних, когнітивних і
моторних моделей поведінки, які в певних ситуаціях приводять до
виникнення тривалого сприятливого співвідношення позитивних і
негативних наслідків для особистості

Д. Воронцов
[207, с. 25]

знання (факти), вміння (еталони), умови (захист), організаторські
дані, що мають прояв в управлінні собою, регулюванні власних дій
характерні персональній, індивідуальній СК, на розвиток якої
впливає соціальна грамотність особистості

С. Краснокутська
[394; 395]

сукупність конкретних якостей особистості, здібностей, соціальних
знань і умінь, суб’єктивної готовності до самовизначення, що
забезпечують інтеграцію людини в суспільстві за допомогою
продуктивного виконання нею різних соціальних ролей [394];
повноцінним громадянином, членом спільноти людина відчуває
себе тоді, коли відбувається взаємопроникнення, взаємозв’язок,
взаємодія соціальних знань, соціально значущих здібностей і
якостей, їх виявлення в процесі практичного застосування
соціальних умінь у сферах діяльності [395]

Р.Петруньова СК
інженера як
„компетентність
професіонала” [606]

як складне багаторівневе утворення, яке охоплює когнітивну сферу
спеціаліста, його операційні функції, складні внутрішні психологічні
конструкти інтерактивної спрямованості.
…„не стільки у смислі виконання, як у смислі організації та
системного розуміння всіх проблем, пов’язаних з діяльністю, вміння
професійно ставити проблемні завдання та здатність організовувати
розв’язання конкретних проблем, у яких людина компетентна”.

Поведінковий аспект
О. Дубровіна [270] грамотна поведінка або здатності до накопичення досвіду, який

уможливлює оптимально використовувати власні індивідуальні
характеристики, адекватно реалізовувати здібності для досягнення
соціально значущих цілей.
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О.Мачехіна,
Г. Сивкова [518, с. 8;
700, с. 15]

наявності упевненої поведінки, що реалізується різноманітними
автоматизованими навичками, які дозволяють людині гнучко
змінювати поведінку в залежності від ситуації

К.Вазіна [99]
Пфінгстен і Р. Хінтч
[за 518, с. 8]
Г. Парфёнова 
[591, c. 12]

здатності людини цілеспрямовано та адекватно потребам долати
проблеми в повсякденній соціальній поведінці [591, c. 12],
володіння когнітивними, емоційними й моторними способами
соціальної поведінки, які в певних ситуаціях приводять до
сприятливого співвідношення позитивних і негативних наслідків
[518, с. 8]. головна ознака СК, соціально-компетеноі поведінки
особистості – володіння набором конструктивних способів
розв’язання складних життєвих ситуацій, вміння імплементувати такі
способи практично [99]

В. Ромек [за 518, с. 8] можливість гнучко змінювати стратегію поведінки людини з
урахуванням широкого (соціальні норми та умови) та вузького
(особливості соціальної ситуації) контекстів її діяльності;

К. Х. Рубін, Л. Роуз-
Краснор [938; за 72]

як здатності досягання власних цілей, підтримки хороших відносин
з людьми в будь-якій ситуації

Б. Кремс [за
490, с. 25]

компетентність у вирішенні конфліктів,  соціальна
відповідальність, соціальне розуміння, соціальна умілість

С. Бахтєєва,
С. Краснкутська,
Л. Шабатура [16; 397;
833]

допомагає „індивіду справлятися зі зміною соціальних ролей,
передбачає вміння співпрацювати, вступати у контакти, легку
сумісність, готовність до змін, до самовизначення, соціальну
відповідальність за наслідки своїх дій”

В. Келасьев ,
И. Первов 
[357, с. 357]

СК – як на рівні особистості, так і як характеристику соціальної
групи (здатність приймати ефективні групові рішення, що
сприяють максимізації її можливостей і забезпечують перспективи
її розвитку, зміцнення соціального становища) й суспільства в
цілому (готовність і здатність його інститутів і структур приймати
ефективні рішення, що сприяють стабільності функціонування,
динаміці розвитку, превенції стагнації і деградації суспільства)

Поєднання діяльнісного й ціннісного й особистісного аспектів
В. Масленнікова [515] ядро особистісної композиції соціальних відносин, яке з’єднує

верхній – духовно-теоретичний рівень і нижній – практико-
орієнтований, що безпосередньо обслуговує реальне життя людини і
соціальної дійсності

А. Флієр [797, с. 152] дає змогу людині вільно розуміти, використовувати, варіативно
інтерпретувати всю сукупність повсякденних (неспеціалізованих)
знань (частково спеціалізованих), які увійшли у вжиток, і
складають норму загально соціальної ерудованості людини в
даному середовищі, суму правил, зразків, законів, звичаїв, заборон,
етикетних настанов і інших регулятивів поведінки, вербальних і
невербальних мов комунікації, систему загальноприйнятих
символів, світоглядних засад, ідеологічних і ціннісних орієнтацій.

В. Слободчиков,
Є. Ісаєв [709]

соціально компетентним буде той, чия діяльність в рамках
спільноти адекватна цінностям спільноти і спрямована на
взаємодію щодо вирішення реальних життєво важливих для
спільноти та особистості проблем. При цьому дії, поведінка
людини відповідають нормам суспільства, орієнтовані на цілі
спільноти і реалізують здібності, нахили людини адекватно ситуації
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Особистісний, когнітивний емоційний, діяльнісний, поведінковий аспекти СК
цит. за [885] –
Definition and Selection
of Competencies

сім характеристик, сформульованих науковцями, якнайширше
характеризують соціально компетентну людину. Це, зокрема,
наступні: приймати рішення щодо себе самого і прагнути до
розуміння власних почуттів і вимог; забувати блокуючі неприємні
почуття і власну невпевненість; уявляти найбільш ефективний
шлях досягнення мети; правильно розуміти бажання, очікування і
вимоги інших людей, зважувати і враховувати їх права;
аналізувати область, яка визначається соціальними структурами та
установами, роль їх представників і включати ці знання у власну
поведінку; уявляти як вибудовувати свою поведінку відповідно до
конкретних обставин і часу, зважаючи на інших людей, обмеження
соціальних структур і власні вимоги; усвідомлювати, що соціальна
компетентність не має нічого спільного з агресивністю і
передбачає повагу прав і обов’язків інших;

С. Нікітіна [560, с. 74] розширює аспекти СК старшекласників як універсальної здатності
особистості, що охоплює розуміння суспільної дійсності та
вишколене оперування соціальними знаннями, вміннями, нормами,
які потрібні для результативного розв’язання практичних завдань
(здійснення власного вибору та ризикування, адаптивного
сприйняття себе у часі і просторі, життя без порушення норм
суспільства, вибудови свого життєвого проекту майбутнього,
виходячи з поєднання індивідуальних та колективних цінностей)

С. Рачева [за 49] поєднання ціннісного розуміння соціальної дійсності, конкретних
якостей особистості, здібностей, вмінь, соціальних знань як
керівництва до дії, суб’єктної готовності до самовизначення,
застосування соціальних вмінь у головних сферах діяльності

Інтегративна якість особистості
Н. Бєлоцерковець,
В. Цвєтков [818; 819],
Д. Мейхенбаум [920]
О.Мачехіна [518, с. 8]

інтегративна якість особистості, яка дозволяє активно взаємодіяти
з соціумом, виконувати різні соціальні ролі, встановлювати
контакти з різноманітними групами та індивідами, брати участь у
соціально значущих проектах [518, с. 8], сприймати самого себе та
іншого, ефективно спілкуватися в соціальних ситуаціях [920]

Соціальна компетентність як узагальнююче поняття
для набору компетенцій, компетентностей.

Є. Бахтєнова [56] інтегрований комплекс соціальних компетенцій, який базується на
системі особистісних психологічних особливостей, моральних
цінностей і установок особистості, в сукупності дозволяє індивіду
успішно взаємодіяти з суспільством і продуктивно виконувати
різні соціальні ролі

І. Зимня [315; 318] включає десять компетентностей в узагальнений набір, серед яких
п’яти надає статусу „ключових соціальних”, зокрема, компетентність
здоров’язбереження (знання та дотримання норм здорового способу
життя, знання небезпеки куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу;
знання та дотримання правил особистої гігієни, фізична культура
людини, свобода та відповідальність за вибір способу життя, досвід і
готовність до реалізації цих знань у процесі життєдіяльності,
прийняття здоров’язбереження як цінності, дотримання норм
здорового способу життя, регулювання психосоматичного та
емоційного проявів стану здоров’я); компетентність громадянськості
(знання та дотримання прав і обов’язків громадянина, свобода та
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 відповідальність, упевненість у собі, власна гідність, громадянський
обов’язок; знання історії та сучасного стану держави, знання та
гордість за символи держави, досвід і готовність до виявлення
громадянськості й активної позиції в суспільному житті, ставлення до
статусу громадянина як до цінності, управління поведінковими
проявами статусно-позиційних атрибутів); компетентність соціальної
взаємодії (знання характеристик і позиційно-рольових особливостей
взаємодії із суспільством, спільнотою, групою, колективом, сім’єю,
друзями, партнерами; вміння організувати взаємодію з іншими людьми
та підтримувати її, передбачати конфлікти та розв’язувати їх, виявляти
співчуття, толерантність, повагу та прийняття іншого (раса,
національність, релігія, статус, роль, стать), соціальну мобільність,
досвід і готовність взаємодіяти з іншими людьми, співпрацювати в
групі, знаходити адекватні різним ситуаціям рішення; ставлення до
соціальної взаємодії як до цінності, здатність до регуляції
функціонально-рольової та міжособистісної взаємодії); компетентність
у спілкуванні (усне, письмове спілкування, діалог, монолог,
походження та смислова організація письмового тексту, сприйняття
тексту, знання й дотримання традицій, ритуалів, етикету, крос-
культурне спілкування, ділове листування, діловодство, бізнес-мова,
іншомовне спілкування, розв’язання комунікативних задач, володіння
прийомами впливу на реципієнта, володіння вербальними та
невербальними засобами спілкування, досвід і готовність до взаємодії в
різних комунікативних ситуаціях, переживання задоволення від
спілкування як цінності, вміння починати, спрямовувати,
контролювати комунікативний процес); компетентність в
інформаційних технологіях (знання сутності прийняття, опрацювання,
збереження та видачі інформації, розуміння важливості друкованої
інформації, володіння процесами читання, слухання, конспектування,
вміння працювати з літературою, медійними, мультимедійними
технологіями, комп’ютерна грамотність, досвід та готовність
працювати з інформаційним потоком в усній та письмовій, друкованій
та електронній формах, прийняття цінності роботи з інформацією,
готовність та здатність до розумного обмеження використання
електронних інформаційних технологій)

С. Хазова [804] п’ять складових СК: соціально-економічну; соціально-
комунікативну; полікультурну; інформаційно-інструментальну;
політичну, індивідуально-особистісну.

Т. Бєляєва [47] у дев’ятисегментній структурі вирізняє его-компетентність,
соціально-психологічну, психологічну, комунікативну, конфліктну
(конфліктологічну), морально-правову, економічну, політичну,
професійно-трудову.

В. Куніцина [428] види соціальної компетентності: самоідентифікація (его-
компетентність). комунікативна, соціо-професійна, соціально-
психологічна, вербальна

Є. Муніц [547, с. 17] сутнісні характеристики СК: оперативну соціальну, вербальну,
комунікативну, соціально-психологічну, его-компетентності

П. Р. Велхофер
[968]

„парасолькова конструкція”, що охоплює мотивацію, соціальний
інтелект, інтеракцію, комунікацію, соціальні інтереси, когнітивні
процеси впровадження, впевненість у собі, співчуття, соціальне
сприйняття, здатність давати моральну оцінку та інші, які
об’єднуються в нову комплексну „надкомпетентність”.
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СК як форма вияву компетентностей у складі СК
І.Зимня, Ю. Байков,
Д. Єгоров [577; 33,
с. 11]

все компетентності за своїм змістом і формою – соціальні”
(І.Зимня), соціальна компетентність  передбачає знання історії
розвитку і функціонування суспільства: засвоєння наукових основ
філософських, соціально-політичних, економічних, юридичних,
етичних знань і умінь, що описують і пояснюють людську
практику [577; 33, с.11];

думка експертів OECD
(Organization for
Economic Cooperation
and Development)
щодо визначення і
вибору компетенцій –
„DeSeCo” [949, с. 1−3]

виявлення компетентності в діяльності особистості у соціально-
економічному, громадському, політичному, правовому оточенні;
соціальна компетентність побулована на поєднанні
взаємовідповідних пізнавальних ставлень, практичних навичок,
цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань, умінь, усього,
що можна мобілізувати для активної дії;

С. Головін [227,
с. 456]

форми прояву СК як духовна, громадянська, професійна тощо, у
яких вона завжди пронизує всі сфери життєдіяльності особистості,
виступає стійкою орієнтацією особистості на взаємодію,
кооперацію зусиль, гармонійне, справедливе узгодження інтересів;

А. Хуторськой [816] серед ключових освітних компетенцій визначив також соціально-
трудові, які означають „володіння знаннями та досвідом у сфері
цивільно-громадської діяльності (виконання ролі громадянина,
спостерігача, виборця, представника), у соціально-трудовій сфері
(права споживача, покупця, клієнта, виробника), у сфері сімейних
відносин і обов’язків, в питаннях економіки і права, в області
професійного самовизначення”, що актуалізує вміння учня
(відповідно вчителя) аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти
адекватно до особистої та громадської вигоди, володіти етикою
трудових і цивільних взаємовідносин (опанувати мінімально
необхідними для життя в сучасному суспільстві навичками
соціальної активності та функціональної грамотності

Т. Болотіна [77] формування громадянськості пов’язує з соціальною компетеністю,
остання представлена знаннями своїх прав і свобод, вміннями їх
реалізовувати, не обмежуючи інтереси інших; вміннями вести
діалог з владними структурами та іншими людьми; готовністю
нести відповідальність за свої дії, вчинки і вибір перед собою,
іншими, суспільством і державою; наявністю власного ставлення
до соціальної діяльності і прагненнями її перетворювати Як нам
видається, важливим стає змістове наповнення програм
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи знанями
суспільствознавства, економіки, права, історії, збагачення
предметів інваріантної складової соціальною компонентою.

Л. Пустовіт [714] „соціально-психологічна компетентність” як інформованість та
здатність індивіда ефективно взаємодіяти з оточуючим людським
загалом в системі міжособистісних відносин

Соціальна компетентність як соціальний досвід для самореалізації
Н. Борбич [81, с. 12] перетворений особистістю соціальний досвід, адекватний певній

системі соціальних відносин, який забезпечує людині можливості для
самореалізації в цій системі, серед її характеристик називає складне
переплетення знань, умінь і дій, орієнтованих на соціальну
реальність, місце існування і ситуації повсякденності, віддзеркалення
відносин в системах „людина – людина”, „людина – група”, „людина
– суспільство”, „людина – всесвіт” в особистому досвіді індивіда
через перевтілення ним норм, цінностей, правил, традицій та звичаїв
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І. Звєрєва [730],
І. Козакова
[332, с. 475]

СК як цілеспрямованому передаванні молодій особі соціального
досвіду, що відповідає меті і підсумку згармонізованого
педагогічного процесу у його триєдності: навчання, виховання та
соціалізація [730], й І. Козакової, яка з позиції соціокультурної теорії
пов’язує акумуляцією підростаючим поколінням нового досвіду і
формуванням їхніх уявлень про майбутнє з категорією „соціальне
спадкування”. Воно розглядається як накопичення і передача
поколінням дорослих – в перетвореному і відкоментованому вигляді
– того обсягу людських навичок, знань, цінностей і ставлення до
світу, який необхідний молоді, що входить у життя [332, с. 475]
Соціальна компетентність як дійсність, реальність

О. Кононко  [380],
К. Пигров [611].
Волкова Н. П.,
Тарнопольський О. Б.
[206]

як соціальна дійсність, реальність, сукупність особистісних рис,
знань, умінь та навичок, які дозволяють ефективно виконувати
соціальні ролі [380].
з огляду на тлумачення терміну „реальність” у соціально-
філософському контексті (від пізньолатінского „realis” – речовий,
дійсний) – це те, що існує. Вона є в-собі-буття (буття, абстраговане
від рефлексованості). Реальність приписується всьому, що може
виникнути, що існує, що є минущим. Питання про реальність (так
само як про буття і дійсності) зводиться до того, як ми цю
реальність розуміємо. Відповідно до двох альтернативних підходів
раціональне розуміння реальності передбачає, що пізнання
спрямовується на суще-в-собі тобто раціональні трансценденті (від
лат. transcendens – той, що переступає, виходить за межі)
пізнавальні та емоційно-трансценденті акти (емоційно-рецептивні,
такі як, досвід, переживання, страждання, терпіння, зачеплюваність
чим-небудь), у яких міститься „необхідність щось витримати,
випробувати”, наприклад, пережити успіх, невдачу, ганьбу, славу,
перетерпіти нецікавий захід тощо; емоційно-проспективні, такі як
очікування, передчуття, готовність, які свідчать про реальність, що
насувається на нас з майбутнього; емоційно-спонтанні акти (потяг,
бажання, дія), які спрямовані на зміну майбутнього і породжують
впевненість у реальності. Усі типи актів взаємопов’язані й
характеризують реальність як цілісність. У той же час, соціальна
реальність як множинність є буттям відносин, а не речей [611];
соціальна дійсність є сукупністю умов суспільного життя, які
виступають перед членами суспільства як надіндивідуальні,
об’єктивно дані обставини їх існування [206].

Д. Єгоров[273] ефективне входження особистості в соціальну дійсність,
самовизначення, самореалізація;

Соціальна компетнтність як соціалізація
С. Гончаренко [230,
с. 433]

„соціалізація” як процесу залучення індивіда до системи суспільних
відносин, формування його суспільного досвіду, становлення й
розвитку як цілісної особистості, який передбачає взаємодію людини
з соціальним оточенням, що впливає на формування її певних
соціальних якостей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею
системи суспільних зв’язків

А. Карельська [346] як процес входження індивіда в професійне середовище, засвоєння
ним професійного досвіду, оволодіння стандартами і цінностями
професійного співтовариства, процес активної реалізації індивідом
моделей професійної поведінки, безперервного професійного
саморозвитку та самовдосконалення
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Н. Борбич [81, с. 13] відіграючи важливу роль як у житті окремої особистості, так і
суспільства в цілому, розвиток соціальної компетентності є активним
процесом, який триває протягом життя людини, розгортається
послідовно відповідно до психофізіологічного розвитку особистості,
у кожному віковому періоді набуваючи нових форм і результатів.
Етапність формування соціальної компетентності: зокрема соціальна
адаптація, соціальна ідентифікація, індивідуалізація та персоніфікація

Соціальна компетентність як мистецтво жити, як життєва компетентність
Л. Сохань, І. Єрмаков
[641]

як „мистецтво жити” – „особливе вміння і висока майстерність у
творчій побудові особистістю свого життя, що базується на
глибинному знанні життя, розвиненій самосвідомості і володінні
системою засобів, методів, технологій програмування,
конструювання в здійсненні життя як індивідуально-особистісного
життєвого проекту”

С. Гончаров
[231, c. 12]

суб’єктна здатність до самовизначення, самоуправління й
нормотворчості  як прояви СК
Як цілісне інтегративне особистісне утворення

Б. Жиганов
[288, с. 6–7],
Н. Калініна
[336, с. 82],
І. Лук’янова [475] та
ін.

дозволяє людині бути ефективною в її життєдіяльності [288, с. 6-7];
усвідомлення необхідності прийняття норм, потреб, вимог, реалій
конкретного соціуму, намагання зрозуміти його; усвідомлення
необхідності розширення або наявності широкого діапазона соціальних
знань та вмінь з метою досягнення високого рівня адаптивності;
осмислення, адекватного оцінювання конкретних соціальних умов,
зіставлення їх та власних можливостей у плані досягнення бажаного
результату в конкретній ситуації взаємодії; уміння, здатність, готовність
актуалізувати особистісний досвід стосовно конкретної ситуації;
визначення та вибір можливих і найефективніших способів діяльності,
варіантів поведінки; готовність до прийняття особистої відповідальності
за вибір власної поведінки в ситуації соціальної взаємодії [475];
адаптаційний контекст соціальної компетентності; успішне виконання
освітньою установою соціального замовлення суспільства, держави,
конкретного соціуму; основний індикатор результативності діяльності
[336, с. 82].

СК як складна особистісна інтегративна характеристика з акцентуацією на
Б. Жиганов, як і
І. Зимня [315; 316],
М.Докторович
[263, с. 8],
І. Зарубінська [306;
307],
Е. Зеєр [310],
Н Ротатаєва [за 49],
Р. Скірко [704, с. 40],
М. Соснін,
В. Шадриков  [за
489, с. 11] та ін.

адекватному розв’язанні завдань усього спектра стандартних та
нестандартних соціальних ситуацій [315; 316],
якості функціонування особистості в соціумі, яка охоплює
соціальні мотиви, знання, навички, необхідні для ефективної
взаємодії (досконале знання та володіння соціальними ролями) із
оточуючим соціальним середовищем [263, с. 8],
соціальних знаннях, уміннях, навичках, досвіді, цінностях і
якостях, які дозволяють ефективно виконувати соціальні функції у
межах компетенції психолога на основі позитивного ставлення до
себе та іншого [704, с.40],
єдності певних знань, умінь, навичок, зокрема у відборі необхідних
знань [за 489, с. 11].
сукупності певних якостей, здібностей, соціальних знань і вмінь,
переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань
особистості, які дають їй можливість активно взаємодіяти із
соціумом, налагоджувати контакти з різними групами й
індивідами, брати участь у соціально значущих проектах і
продуктивно виконувати різні соціальні ролі [306, с. 28; 307, с. 47]
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Таблиця Б.2.1

Деякі погляди науковців на сутність понять „інтелект”, „соціальний інтелект”

Автор, документ Тлумачення
поняття „інтелект”

Торндайк, 1920 [за 428] далекоглядність у міжособистісних стосунках і здатність мудро
поводитися у людських відносинах;

Г. Олпорт, 1937 [за 428] особливу здатність до правильного оцінювання людей,
прогнозування їхньої поведінки та забезпечення адекватного
пристосування у міжособистісних стосунках; як окрему здібність,
яка входить до набору якостей особистості, що допомагають
кращому розумінню оточуючих;

Ф. Moсс, Т. Хант, 1927
[902]

здатність уживатися з іншими людьми;

Т. Хант, 1928 [за 428] здатність мати справу з оточуючими;
Р.Стренг, 1930 [за 428] знання про людей;
П. E. Вернон, 1933 [за
428]

здатність легко сходитися з іншими, вміння входити в їхнє
положення, ставити себе на місце іншого;

Дж. Ведек, 1947 [за
428]

здатність критично і правильно оцінювати почуття, настрій і
мотивацію вчинків інших людей;

Д. Вечслер, 1958 [за
428]

пристосованість індивіда до людського буття;

Г. Гарднер, теорія
„множинних
інтелектів” [216, с. 32],
(виокремлення їх
восьми видів)

інтелект не є унітарною когнітивною здібністю, він
співвідноситься з міжособистісним інтелектом, який у свою чергу
„заснований на найважливішій здібності зауважувати відмінності
між людьми (контрасти в їхньому настрої, темпераменті,
мотиваціях та намірах). Ці здібності у складній формі
проявляються у вчителів, терапевтів, батьків, релігійних,
політичних лідерів

поняття „соціальний інтелект”
Н. Кентор, 1978 [за
428, с. 464]

фундамент розуміння соціального інтелекту – „когнітивна основа
людини”, яка може бути визначена як декларативними й
оперативними знаннями (уявлення, особисті спогади, правила
інтерпретації, досвід, певний підхід до проблем соціального
життя), які індивід застосовує в інтерпретації подій, складанні
планів у ситуаціях повсякденного життя. Цей репертуар знань і є
соціальним інтелектом;

С. Космітскі та О. Джон
(1993) [за 676]

сім компонентів соціального інтелекту утворюють дві групи:
„когнітивні” (оцінка перспективи, розуміння людей, знання
соціальних правил, відкритість у відносинах з оточуючими) та
„поведінкові” (здатність до міжособистісних відносин, соціальна
пристосованість, теплота у міжособистісних стосунках Вважаємо,
як і Н. Пилипенко, що дана концепція досить точно відображає
особливість соціального інтелекту як феномена, адже саме
взаємодія когнітивних та поведінкових чинників робить цей
конструкт ефективним у практичному використанні.

Ю. Ємельянов (1987)
[278]

поняття „соціальний інтелект” щільно пов’язане з поняттям
„соціальна сенситивність”;
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В. Куніцина [428],
цілісна концепція

соціальний інтелект є самостійним психологічним феноменом,
багатомірною, складною структурою, глобальною здібністю, „яка
виникає на базі комплексу інтелектуальних, особистісних,
комунікативних, поведінкових рис, включаючи рівень
енергетичної забезпеченості процесів саморегуляції; ці риси
обумовлюють прогнозування розвитку міжособистісних ситуацій,
інтерпретацію інформації, поведінки, готовність до соціальної
взаємодії, прийняття рішень”. Така здібність дозволяє досягати
гармонії з собою, навколишнім середовищем.
Cоціальний інтелект має наступні аспекти:

- комунікативно-особистісний потенціал (комплекс
властивостей, які полегшують або утруднюють спілкування, на
основі якого формуються такі інтегральні комунікативні
властивості, як психологічна контактність та комунікативна
сумісність; це основний стержень соціального інтелекту, який
відіграє ключову роль у формуванні довгострокових
взаємовідносин, орієнтованих на перспективу розвитку і
позитивного взаємовпливу);

- характеристики самосвідомості (почуття самоповаги,
свобода від комплексів, забобонів, пригнічених імпульсів,
відкритість до нових ідей);

- соціальна перцепція, соціальне мислення, соціальна уява
(здатність до розуміння, моделювання соціальних явищ,
розуміння людей й мотивів, що їх спонукають);

- енергетичні характеристики (психічна та фізична
витривалість, активність, слабка виснажливість).
Основними функціями соціального інтелекту є: забезпечення
адекватності, адаптивності в умовах, що змінюються; формування
програми та планів успішної взаємодії в тактичному та
стратегічному напрямах, вирішення поточних задач; планування
міжособистісних подій та прогнозування їх розвитку; мотиваційна
функція; розширення соціальної компетентності; саморозвиток,
самопізнання, самонавчання;

О.Бодальов [71]
В. Куніцина [428]

пізнання соціальної дійсності;

Н. Кудрявцева [за 428] здатність до раціональних, розумових операцій, об’єктами яких є
процеси міжособистісної взаємодії. Суб’єкт при цьому має
характеристики психологічної автономності та незалежності, що
дозволяє йому протистояти тиску людей та обставин.
Важливим компонентом у структурі соціального інтелекту є
самооцінка особистості. А серед детермінант, що спричинюють
якісні зміни у розвитку соціального інтелекту – мотиваційний
компонент;

Н. Кудрявцева (1994 р.)
[744]

інтелектуальний потенціал як клас психічних властивостей та
механізмів, що визначають прогресивні зміни інтелекту. Його
ключовими елементами є інтелектуальний статус, пізнавальна
мотивація, здатність до самовідображення та самовизначення, а
також розумова працездатність.
Інтегративний показник інтелектуального потенціалу особистості
як „єдність інтелекту”, який відображає ключові компоненти
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механізму інтелектуального розвитку, підвищення збігу за
рівнями особистості: загального інтелекту (здатність вирішувати
задачі на суб’єкт-об’єктному рівні), соціального інтелекту
(здатність вирішувати задачі на суб’єкт-суб’єктному рівні),
рефлексії (показник, що фіксує баланс розвитку різних сторін
інтелекту).

О. Луньова [484] суб’єктно-особистісний конструкт, який, інтегруючи процеси
пізнання соціальної реальності, особистісні характеристики і
механізм регуляції дій особистості, детермінує її поведінку в
соціальних взаємодіях

Д. Ушаков, структурно-
динамічна теорія
[785, с. 18]

індивідуальні особливості інтелекту в тому вигляді, в якому вони
фіксуються при дослідженні дорослого або дитини, є змінним
інваріантом й виробляються протягом життя за певними законами.
Соціальний інтелект – здатність до пізнання соціальних явищ,
складає лише один з компонентів соціальних умінь і
компетентності, а не вичерпує їх”є
Тільки за цих умов соціальний інтелект стає в один ряд з іншими
видами інтелекту,. утворюючи разом з ними здатність до вищого
виду пізнавальної діяльності – узагальненої і опосередкованої.
Рівень соціального інтелекту особистості залежить від: потенціалу
формування, який виявляється також у рівні загального інтелекту;
особистісних, в першу чергу емоційних, особливостей, які, в більшій
чи меншій мірі, залучають сили людини до спілкування з іншими
людьми та їх пізнання; від того, як склався життєвий шлях людини
(чи спрямував він свої сили на взаємодію з іншими людьми чи на
предметну роботу).
Характерними структурними особливостями соціального інтелекту є
континуальний характер; використання невербальної репрезентації;
втрата точності соціального оцінювання при вербалізації;
формування в процесі імпліцитного навчання; використання
„внутрішнього” досвіду, саме „внутрішній” досвід, опора на який
здійснюється при соціальній взаємодії, є тим аспектом, що повністю
відрізняє соціальний інтелект від інших видів інтелекту

А. Біне,
Ч.-Е. Спірмен [за 267]

як різновиду загального інтелекту;

С. Векслер [за 267]. загальний вид інтелекту, інтегральна здібність спілкування;
Л. Доценко [267]. поняття „соціальний інтелект” та „соціальна компетентність” (у

зарубіжних, вітчизняних дослідженнях) пов’язуються,
об’єднуються, адже „обидва феномени надають можливість
адекватно адаптуватись в умовах соціальних змін, забезпечують
об’єктивну оцінку ситуації, прийняття, виконання рішень”;

Г. Айзенк [892] здатність людини використовувати свій психометричний інтелект
IQ в цілях соціальної адаптації як прояв соціального інтелекту

Р. Е. Ріджио (1991) [за
676; 677]

визначення соціального інтелекту за шістьма соціальними
навичками (емоційна виразність, емоційна чутливість, емоційний
контроль, соціальна виразність і соціальний контроль, а також
тест на приховані етичні навички для оцінювання знань
правильної поведінки в соціальних ситуаціях)

А. Савенков [676; 677] емоційний інтелект – елемент соціального інтелекту
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Таблиця В.1

Характеристика соціального аспекту кожного з компонентів професійної
компетентності авторів В. Ландшеєр [433], А. Маркової [513], А. Гузєєва [244],

здійснена С. Скворцовою [702]

Компонент Соціальний аспект
професійно-
діяльнісний компонент
професійної
компетентності

має прояв у здатності до групової діяльності і
співпраці з іншими працівниками; готовності до
відповідальності за результат своєї праці; володінні
прийомами професійного навчання (В. Ланшеєр);
володінні спільною (груповою, кооперативною)
професійною діяльністю, співробітництвом;
соціальною відповідальністю за результати своєї
професійної праці (А. Маркова); здатності діяти в
соціумі з урахуванням позицій інших людей
(А. Гузєєв)

комунікативний
компонент професійної
компетентності

відзначається як володіння відповідними прийомами
професійного спілкування (А. Маркова)

особистісний
компонент професійної
компетентності

розглядається як готовність до постійного
підвищення кваліфікації, до реалізації себе в
професійній праці; здібність до професійної
рефлексії, та подолання професійних криз і
професійних деформацій (В. Ландшеєр); володіння
прийомами самореалізації й розвитку
індивідуальності в рамках професії; готовність до
професійного зростання; здатність до
індивідуального самозбереження (А. Маркова)
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Таблиця В.1.1

Тлумачення поняття „професійна компетентність”,
висвітлення її соціальної складової

Автор, документ Сутність, складові
В. Ландшеєр
[433]

система, що складається з трьох компонентів –
компетентностей як соціальна (здібності до групової
діяльності й співробітництва з іншими працівниками,
готовності до прийняття відповідальності за результат
власної праці, володіння прийомами професійного
навчання); спеціальна (підготовленості до самостійного
виконання конкретних видів діяльності, вміння
вирішувати типові професійні завдання, оцінювати
результати власної праці, здатності самостійно здобувати
необхідні знання та навички); індивідуальна (готовності
до постійного підвищення кваліфікації й самореалізації у
професійній діяльності, здатності до професійної
рефлексії, подолання професійних криз і деформацій)

А. Марченко [за
327, с. 154; 328,
с. 107]

доповнює визначення В.Ландшеєр особистісним
компонентом, акцентує на соціальній складовій

Г. Кашкарьов
[355, с. 2]

поруч із методичною, особистісною, спеціально-
педагогічною виокремлює соціально-психологічну
компетентність

А. Пашков
[598, с. 34–35]

у семикомпонентній структурі (практична (спеціальна),
психологічна, інформаційна, комунікативна, екологічна,
валеологічна) називає й соціальну компетентність,
доповнюючи її зміст здібністю продуктивної взаємодії з
представниками інших культур і релігій, регулювання
конфліктів ненасильницьким шляхом.

В. Кричевський
[404, с. 67]

вирізняє чотири види професійної компетентності як
інтелектуальна (здатність комплексного підходу до
виконання своїх обов’язків, аналітичного мислення),
функціональна (реалізація професійних знань),
ситуативна (діяльність залежно від професійної
ситуації) й соціальна (реалізація комунікативних та
інтеграційних здібностей)

О.Чубарук [831] зовнішню структуру професійної компетентності
представляє трьома групами (особистісні, соціальної
взаємодії, діяльнісні)

Н. Бутенко [97,
с. 33–37]

серед інших вирізняє компонент як гуманно-особистісна
орієнтація, яка відповідає принципу відповідності
діяльності природі людини, допомагає утримати цілі,
зміст і результати педагогічних дій в межах взаємодії з
людською расою
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Л. Карпова
[350, с. 7, 9] на
основі визначення
А. Пашкова
[598, с. 34–35],
А. Марченко [за
327, с. 154; 328,
с. 107]

серед компонентів професійної компетентності вчителя
ЗОШ, зокрема у мотиваційній сфері, визначає й соціальну
компетентність, зміст якої розкриває через такі значущі
аспекти діяльності як здатність нести відповідальність за
свої дії та дії школярів, брати участь у спільному
прийнятті рішень з колегами, учнями та їхніми батьками,
регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом на основі
відповідних норм і правил, жити у злагоді з людьми інших
культур, мов і релігій, виявляючи толерантність тощо

І. Захарова,
І. Федекін [309]

складовими структури професійної компетентності /
компетенції вчителів початкових класів називають професійні
знання, методичні, рефлексивно-аналітичні, організаційні
вміння, результативність діяльності, комунікативну,
інформаційну, правову й соціальну компетенції

С.Скворцова [703,
с. 9]

огляду на спільну педагогічну діяльність виокремлює
соціальний компонент

С. Кара [344, с. 7] вказує на соціально-педагогічну діяльність як ознаку
професійної компетентності

Професійна компетентність як сукупність різних видів компетентності,
однією з яких є соціальна

В. Свистун,
В. Ягупов [860]

загальнолюдський компонент професійної компетентності
містить блоки: загальнокультурний, моральний,
політичний, соціальний, інформаційний, комунікативний,
етичний, екологічний, валеологічний),

Н. Кузьміна [422] соціально-психологічний компонент
В. Докучаєва,
Л. Отрощенко,
О. Чубарук
М. Яристий та ін.
[за 831]

соціальний компонент поєднує комунікативну, іншомовну
комунікативну, інтеркультурологічну, кооперативну
компетентності, компетентність у подоланні конфліктів

Поєднання професійної та соціальної компетентності
І. Зимня [315;
313, с. 19, 26;
318]

інтегрована соціально-професійна компетентність
особистості як адекватність виконання стандартних чи
нестандартних завдань, що потребують творчості та
розв’язання розмаїття соціальних і професійних ситуацій;
як характеристиці, яка дає особистості змогу успішно
виконувати виробничі завдання, взаємодіяти з іншими
людьми і виявляється в діях, діяльності, поведінці,
вчинках людини;
спектр стандартних та нестандартних соціальних ситуацій
доповнює ситуаціями професійними [313, с. 19, 26]

В. Куніцина [428] виокремлює соціо-професійну
І. Казакова [332],
З. Количева [371]

соціально-педагогічна компетентність як інтегративна
основа всіх інших видів компетентностей, що базуються
на соціокультурному ґрунті, зв’язують минуле,
сьогодення, майбутнє [332]; професійна компетентність,
важливий елемент професійної діяльності [371]
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Таблиця В.2.1

Характеристика розвитку соціальної та конфліктологічної
компетентностей через призму етапів професіоналізації особистості

(за Г. Лігінчуком) [452]
[Лигинчук Г.Г. Психология профессиональной деятельности: Учебный

курс / Г.Г. Лигинчук. – [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу : http://www.e-
college.ru/xbooks/xbook059/book/index/index.html?go=index*]

Компетентність, її характеристика
Рівні розвитку
професіоналізації
особистості

соціальної конфліктної

допрофесіоналізм –
вибір професії,
розвиток професійних
інтересів, нахилів,
здібностей; освоєння
професії в процесі
навчання і виховання.

товариськість,

стійкість до
фрустрації,

низька тривожність

участь у міжособистісних
конфліктах (когнітивний
досвід), стресостійкість,
низький рівень агресивності
(особистісні якості),
проби різних стратегій
поведінки (формування
патернів поведінки)

Професіоналізм –
адаптація до професії,
самоактуалізація в
професії і вільне
володіння професією,
тобто перетворення
фахівця в професіонала

комунікабельність,
адаптивність,
мобільність,
орієнтація на справу,
емпатійность,
позитивна самооцінка,
критичність мислення,
упевненість у собі

Об’єктивність і
неупередженість в оцінці
ситуацій, рефлексивність
(когнітивний досвід),
стресостійкість, розвинена
саморегуляція (особистісні
якості), оптимальний вибір
стратегій поведінки ситуацій
(патерни поведінки)

суперпрофесіоналізм –
рівень високих
досягнень і творчих
успіхів у професійній
діяльності, освоєння
суміжних професій
(перетворення в
професіонала-
універсала

комунікабельність,
адаптивність,
мобільність,
креативність,
емпатійность,
повна соціальна
ідентичність,
критичність мислення,
упевненість у собі,
харизматичність,
ентузіазм, здатність
впливати і
захоплювати за собою
інших (лідерські якості)

Об’єктивність і
неупередженість в оцінці
ситуацій, актуалізація знань
про конфлікт,
„надситуативність”
мислення, рефлексивність
(когнітивний досвід),
стресостійкість, розвинена
саморегуляція,
креативність, рішучість,
висока комунікативна
толерантність (особистісні
якості), оптимальний вибір
стратегій поведінки ситуацій,
установка на співпрацю
(патерни поведінки)



525
Продовження табл. В.2.1

Псевдорофесіоналізм,
рівень активної
діяльності з ознаками
професійної деформації

товариськість,
завищена самооцінка,
ідеалізація свого Я,
стереотипність
мислення,
упевненість у собі,
схильність до
маніпулювання

упередженість в оцінці
ситуацій (когнітивний
досвід),
ознаки „емоційного
вигорання”, наполегливість
і принциповість, низька
комунікативна
толерантність (особистісні
якості),
перевагу одній із стратегій
поведінки, установка на
односторонній „виграш”
або „програш” (патерни
поведінки)

післяпрофесіоналізм –
використання своїх
професійних якостей
поза професією після
виходу на пенсії (може
проявлятися по-
різному)

Складно уявити
структуру СК,
оскільки може
виникнути як життєва
мудрість, так і розпад
СК:
потреба в спілкуванні,
ригідність мислення,
упертість,
невпевненість у собі
тощо

можливий розпад
конфліктної
компетентності:
упередженість в оцінці
ситуацій (когнітивний
досвід),
низька комунікативна
толерантність (особистісні
якості),
надання переваги одній із
стратегій поведінки
(патерни поведінки) або її
інтеграція
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Таблиця Г.1
Тлумачення поняття „соціальна компетентність молодшого школяра”

Автор, документ Сутність
В. Хартап (1991) [902],  K.H. Рубін,
Л. Роуз-Краснор (1992) [938]

покладаючи в основу СК взаємодію (сім’я,
друзі, вчителі, колеги, а також незнайомі
люди, які зустрічаються у повсякденному
житті) однією з наважливих навичок, якою
можуть володіти люди, визнають здатність
взаємодіяти з іншими людьми і бути
компетентним у цій справі [902], завдяки
якій „переживання людини стають
багатшими і значнішими, вона вчиться
пізнавати й міркувати, зростають її
можливості для досягнення особистих цілей
у соціальній взаємодії при збереженні
хороших відносин з іншим плином часу і в
різних ситуаціях” [938]

T. Фаган [893]. це природна здатність спілкуватися і
взаємодіяти з іншими людьми, хоча СК
неможливо виміряти популярність, або
число друзів

О. Крузе-Брукс [406, с. 34; 407, с. 22] полягає в активному творчому освоєнні
соціальних відносин, що виникають на
різних етапах і в різних видах соціальної
взаємодії, а також у творчому присвоєння
дитиною основних етичних норм, які є
основою побудови та регулювання
міжособистісних і внутрішньоособистісних
соціальних позицій, відносин. Це дає
уявлення про етичні норми як основі
соціальних відносин; про діяльнісної основі
залучення дитини до культурі, прийнятим у
суспільстві етичним нормам; про розуміння
значущості соціальної компетентності як
для внутрішнього світу людини, так і для
вбудування дитини у світ відносин. Успішне
формування соціальної компетентності
молодших школярів немислиме без знання
змісту її компонентів: комунікативного,
мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та
рефлексивного

Л. Катс, Д. Макклеллан (1997) [911] акцентуючи на знаннях і досвіді соціальної
взаємодії, серед елементів СК дітей
молодшого віку визначають здатність
регулювати емоції й розуміння соціальних
та прикордонних ситуацій

В. Басов [39].
СК сільського школяра

інтеріоризований особистістю соціальний
досвід, адекватний певній системі
соціальних відносин. Цей досвід забезпечує
можливості для самореалізації в цій системі,
змістовною сутністю якого є
„інформованість індивіда про соціальну
дійсність, готовність і вміння вести діалог з
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іншими людьми, приймати відповідальні
рішення в життєвих ситуаціях у
відповідності з нормативними вимогами
сільського соціуму, здатність передбачати їх
наслідки для себе і оточуючих, володіння
первинними способами життєдіяльності”

Н. Калініна [336] інтегративне особистісне утворення,
система, складовими якої є знання людини про
суспільство та себе; вміння, навички поведінки
в суспільстві, а також ставлення, що
виявляються в особистісних якостях людини, її
мотивації, ціннісних орієнтаціях, дозволяють
інтегрувати внутрішні й зовнішні ресурси для
досягнення соціально значущих цілей та
розв’язання проблем міжособистісної взаємодії

І. Печенко [607, с. 14] „соціальна компетентність” дітей 5-7 років –
полікомпонентне утворення особистості, її
інтегральна якість, акцентує на суттєвих
складових як емоційні, мотиваційні,
характерологічні особливості та прояви у
соціальній активності й гуманістичній
спрямованості особистості

А. Джанет і К. Бірман [255] соціальна компетентність – соціальні,
емоційні і когнітивні навички і моделі
поведінки, в яких діти мають потребу для
успішної соціальної адаптації"; вони
необхідні для здорового соціального
розвитку і змінюються в залежності від віку
дитини і вимог конкретної ситуації.

Лоурел Едмундс, С. Стюарт-Браун
 [889, с. 13].
СК в огляді оцінки емоційної та соціальної
компетентності [488] в початковій школі

„поведінку, ставлення й розуміння, які
підтримують хороші відносини й дозволяють
дітям і дорослим бути успішними в спільних
задачах”.
Розглядаючи поруч з соціальною емоційну
компетентність, вони пов’язують їх з такою
категорією як „емоційна грамотність”.
Описуючи спільність, співвідношення з
подібними поняттями і дотики щодо
відмінності між соціальною компетентністю,
соціально бажаною поведінкою і соціальним
конформізмом, науковці акцентують на
правильному підборі інструментів впливу
задля цілісного підходу, більш орієнтованого
на дитину, який враховує соціальний
контекст і вплив спостерігача (педагога)

Дж. Хуббард і Дж. Кой [904]. виходячи з розуміння соціальної
компетентності як соціальних навичок
(Сарасон, 1981), соціальних результатів
(Фостер, Рітчи, 1979; Андерсен, Мессік, 1974)
орієнтуються на останній з використанням
соціального успіху як критерію, що і визначає
соціальну компетенцію;
відзначають важливість досягання цілей й
успіху в спільних, соціальних. життєвих
задачах.
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Ю. Коротіна [385] найбільш важливими складовими соціальної
компетентності молодших школярів є їхнє
уявлення про себе як про об’єкт і суб’єкт
соціальних відносин, оцінка дітьми
адекватності / неадекватності своєї
поведінки при вирішенні соціальних
завдань, наявність у поведінці дітей нового
способу саморегуляції (у зазначеному віці –
реальної рольової поведінки як
поведінкового корелята особистісного
новоутворення кризи 7 років)

О. Манько [509] залежності соціальної компетентності від
таких чинників, як якість взаємин у сім’ї;
соціальні навички; громадська свідомість;
впевненість у собі або тривожність;
соціальне середовище. Тому „соціальна
компетентність” – поняття персонально і
ситуативно суб’єктивне

Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. [198] ментальний аспект соціальної
компетентності як „осмислення соціального
середовища, усвідомлене вибудовування
відносин з оточуючими людьми”

Р.Мільруд [527];
В. Донах’ю, К. Рєшке), (Р. Ейслер) [за 591].

СК може розглядатися як комплексний [527],
позитивний ресурс особистості, який
впливає на психосоціальну поведінку і
стосунки (В. Донах’ю, К. Рєшке),
психологічний ресурс збереження
психічного здоров’я (Р. Ейслер) [за 591]

Г. Бєлицька ([45; за 518, с. 8, 22]
СК особистості

з позиції методологічного принципу
суб’єкту;
як соціальну активність особистості,
усвідомлення нею соціальної дійсності,
соціальних явищ, цінностей в процесі
діяльності, спілкування, споглядання,
опанування соціальними ролями.

Державний стандарт початкової загальної
освіти [632], Держ. стандарт [631]

як здатність особистості продуктивно
співпрацювати з різними партнерами у групі
та команді, виконувати різні ролі та функції
у колективі
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Таблиця Г.1.1

Думки науковців щодо структури СК молодших школярів

Компоненти соціальної компетентностіП.І.Б.
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Антонова Т. [17] СК дошкільників + + + + +

Печенко І. [607, c. 9] СК дітей 5–7 років + + +

Калініна Н.  [337; за 207, с. 15] СК
молодшого школяра

+ + + +

Крузе-Брукс О.  [407, с. 75] СК учнів
молодших класів

+ + + +

Кирєєва Т. , Гайнуліна О.  [360] СК
молодшого школяра

+ + + +

2/40% 5/100% 4/80% 4/80% 3/60% 2/40% - 5/100%
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Додаток Д
Таблиця Д.1

Наукові погляди щодо структури соціальної компетентності
Компоненти соціальної компетентності
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Антонова Т. [17] СК дошкільників + + + + +
Печенко І. [607, c. 9] СК дітей 5–7 р. + + + +
Калініна Н.  [337; за 207, с. 15] СК молодшого
школяра

+ + + +

Крузе-Брукс О.  [407, с. 75] СК учнів
молодших класів

+ + + +

Кирєєва Т. , Гайнуліна О.  [360] СК
молодшого школяра

+ + + +

Смагіна Т.  [717, с.141] СК учнів + + +
Міщанчук Н. [534, с. 5] СК учнів + + +
Учурова С. [783, с.122] СК особистості учнів + + + +
Цвєтков В. [819, с. 26–27] СК сільських
школярів

+ + + +

Парфьонова Г. [591] СК особистості з
загальною розумовою обдарованістю

+ + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Позднякова О. [622, с.16] СК учнів з
обмеженими можливостями здоров’я

+ + +

Кондратова Т., Сажина Н. [377] СК підлітків + + + +
Докторович М. [262, с. 146; 263, с. 15] СК
старшого підлітка

+ + + + + +

Нікітіна С. [560, с. 80] СК старшекласника + + + + +
Зимня І. [319] СК особистості + + + +
Гончаров С. [231] СК особистості + + + +
Черноусов І. [829] СК особистості + + + +
Беліцька Г . [45] СК особистості + + +
Маслєннікова І. [515] СК особистості + + +
Арджил М. [за 428, с. 478] СК особист-і + + +
Д. Мейхенбаум [920] СК особистості + + + + +
Джерусалем М. та Кляйн- Реслінг І. [910] СК
особистості

+ +

Шредер Х.і Форверг М. [за 642, с. 100] СК
особистості

+ + + +

Скірко Р. [704, с. 42] СК майб. психолога + + +
Краснокутська С. [396] СК студента ВНЗ + +
Демчук А. [253] СК студента ВНЗ + + +
Борисенко Е. [86, с. 58] СК студента ВНЗ + + + +
Пушкарьова Т.  [642] СК майб. пед. сіль. шкіл + + +
Мосягіної Г.  [540, с. 21] СК майб. педагогів + + + + +
Бочаров В. [88, с. 43] СК спеціаліста органів
внутрішніх справ

+ + + + +

Лук’янова М. [477, с. 241] СК дорослої
людини, керівника, спеціаліста

+ + +

Бабенко Н. [27, с. 5] СК майбутнього вчителя + + + + +
Количева З.  [371, с. 30–32] СК педагога + + + +
Всього – 33 24/

72,7%
14/

45%
17/

51,5%
18/

56%
4/

12%
12/

38%
13/

42%
12/

36,3%
18/
56

1/
3%

1/
3%
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Таблиця Д.1.1

Наукові погляди щодо змісту компонентів структури соціальної компетентності
Компо-
ненти СК

Автор Назва й зміст компонента

Т. Антонова [17] СК
дошкільників

когнітивний, або пізнавальний, – наявність елементарних уявлень про навколишній світ,
поінформованість у галузі взаємин людей в соціумі, усвідомлення власної індивідуальності

Т. Кирєєва, О. Гайнуліна [360]
СК молодшого школяра

сукупність соціальних знань, умінь, навичок щодо головних сфер людської діяльності, оточуючого
середовища (світ, країна, регіон, їхні особливості, соціальні інститути, школа, родина);

Т.  Смагіна [717, с. 141] СК
учнів

когнітивний (знаннєвий), тобто знання про правила комунікації, суспільство, суспільні
закони, процеси прийняття суспільних рішень, основи співпраці й спілкування з іншими та
розв’язання конфліктних ситуацій;

Н. Міщанчук [534, с. 5] СК
учнів

когнітивний (знаннєвий), тобто знання про правила комунікації, суспільство, суспільні
закони, процеси прийняття суспільних рішень, основи співпраці й спілкування з іншими та
розв’язання конфліктних ситуацій;

С. Учурова [783, с. 122] СК
особистості учнів

когнітивний - познании и объяснении действительности; ценностное отношение к учению и
познанию

Г. Парфьонова [591] СК
особистості з загальною
розумовою обдарованістю

когнітивний,

О. Позднякова [622, с. 16] СК
учнів з обмеженими
можливостями здоров’я

креативність мислення

Т. Кондратова, Н. Сажина [377]
СК підлітків

когнітивний (знання про сутність, структуру, функції соціальної компетентності та про
способи взаємодії людей у суспільстві)

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15] СК ст. підлітка

когнітивно-ціннісний (наявність знань, соціальних уявлень і системи цінностей особистості,
адекватне розуміння нею соціальної дійсності),

С. Нікітіна [560, с. 80] СК старшок. когнитивний компонент
І. Зимня [319] СК особист-і знаннєвий (володіння знаннями змісту компетенції)

ко
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С. Гончаров [231] СК
особистості

гносеологічний (правильні соціальні знання, що необхідні для взаємодії людини з собою, з
іншими людьми для оптимального рішення соціально значущих задач й відповідно розвиток
методологічного, категоріального, рефлексивного і проективного мислення)
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І. Черноусов [829] СК
особистості

когнітивний – володіння правильним соціальним знанням, необхідним для взаємодії  людини
з собою (самовиховання, саморозвиток), з іншими людьми для оптимального рішення
соціально значущих питань і задач

Г. Беліцька [45] СК особистості когнітивний - пізнання іншої людини – дорослого, однолітка, здатність зрозуміти її
особливості, інтереси, потреби

М. Арджил [за 428, с. 478] СК
особистості

соціальна сенситивність (точність соціальної перцепції)

Д. Мейхенбаум [920] СК
особистості

когнітивні процеси

Р. Скірко [704, с. 42] СК
майбутнього психолога

когнітивний (пов’язаний з соціальним інтелектом, соціальними знаннями й навичками),

С. Краснокутська [396] СК
студента ВНЗ

змістово-діяльнісний, що представлений сбалансованим сполученням соціальних знань,
умінь, навичок

А. Демчук [253] – СК студента
ВНЗ

когнітивний компонент (знаннєвий): знання про соціальні мережі, норми взаємності;

Т. Пушкарьова [642] СК
майбутніх педагогів сільських
шкіл

Блок 1: компетентність, яка характеризує здатність ставити цілі, планувати результат, брати участь
у прийнятті рішень, аналізувати, коригувати (ясніше розуміти цінності, установки щодо конкретної
мети, контролювати свою діяльність, застосовувати зворотній зв’язок, абстрагуватися, міркувати
про майбутнє, про способи досягнення поставлених цілей), брати на себе відповідальність

Г. Мосягіна [540, с. 21] СК
майбутніх педагогів

(соціально-перцептивна комптенітність) знаннями людей, спостережливістю і проникливістю

В. Бочаров [88, с. 43] СК
спеціаліста органів внутр. справ

(соціально-перцептивна комптенітність) знаннями людей, спостережливістю і проникливістю

М. Лук’янова [477, с. 241] СК
дорослої людини, керівника,
спеціаліста

операційно-змістовний (знання, вміння, навички, що дозволяють здійснювати критичний
аналіз своїх і чужих вчинків, прогнозувати результат взаємодії, здійснювати комунікацію,
впливати на інших людей, ставити цілі і досягати їх реалізації)

Н. Бабенко [27, с. 5] СК
майбутнього вчителя

змістовно-інформаційний (система знань про суспільство і свою роль в соціальному світі, про
цінності культури, освіти, функції діяльності сучасного педагога, способи самопізнання та
професійно-особистісного становлення, потреба в їх освоєнні);

З. Количева  [371, с. 30–32] СК
педагога

пізнавально – когнітивний (самопізнання, пізнання оточуючих, зокрема вчителем учнів;
спрямування професійної діяльності на учня, тобто на Іншого для підвищення активності
пізнавальних процесів)
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Продовження табл. Д.1.1
Т. Антонова [17] СК
дошкільників

мотиваційний, як потреба в спілкуванні й схваленні, бажання посісти певне місце серед
значущих для дитини людей – дорослих і однолітків

І. Печенко [607, c. 9] СК дітей
5–7 років

мотиваційно-ціннісний - сукупність соціальних потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій дітей
за умови зміни соціальних інституцій

Н.  Калініна [337; за 207, с. 15]
СК молодшого школяра

сформованість мотивації досягнень у навчальній діяльності

О.  Крузе-Брукс [407, с. 39, 75]
СК учнів молодших класів

мотиваційно-ціннісний: визнання як цінності себе і процесу спілкування з іншими людьми;
узгодження мотивів власних дій і дій інших людей; інтерес до спілкування, співвідношення
своєї діяльності з узгодженими цінностями і цілями інших суб’єктів спілкування; наявність
зовнішньої і внутрішньої мотивації до спілкування та спільної групової діяльності, коли
одноліток виступає і як засіб успішності спільної діяльності і як її мета; має свою систему
ціннісно-смислових регуляторів дій у спілкуванні з оточуючими його людьми

Т. Кирєєва, О. Гайнуліна [360]
СК молод. школяра

розвиток мотивації як прагнення успіху,

С. Учурова [783, с.122] СК
особистості учнів

мотиваційний сформованість мотивації досягнення і соціально значущих ціннісних
орієнтацій;

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15] СК старшого підлітка

емоційно-мотиваційний (емоційне ставлення до найближчого соціуму та мотивами
діяльності, котрі спричинюють розвиток соціальноціннісних та особисто значущих цілей і
смислів діяльності, спілкування, вчинення)

С. Нікітіна [560, с. 80] СК старшекл. мотиваційно-особистісний компонент
І. Зимня [319] СК особистості мотиваційний (готовність до прояву компетентності)
Г  Беліцька. [45] СК особистості включає ставлення до іншої людини як найвищої цінності; прояви доброти, уваги, допомоги
Д. Мейхенбаум [920] СК
особистості.

система смислів і інтересів індивіда щодо себе та середовища

Р. Скірко [704, с. 42] СК
майбутнього психолога

ціннісно-мотиваційний (базується на соціальному досвіді, уміннях соціального
функціонування, сумісної діяльності)

М. Лук’янова [477, с. 241] СК
дорослого, керівника,
спеціаліста

мотиваційно-ціннісний (мотиви соціальної діяльності, сформованість мотивації, прагнення до
досягнень, установки на соціальну взаємодію, ставлення до моральних норм, цінності
суспільного і особистісного порядку);

мо
ти
ва
ці
йн
ий

З. Количева [371, с. 30–32] СК
педагога

ціннісно-мотиваційний (ядро особистості вчителя)
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Продовження табл. Д.1.1
Н.  Калініна [337; за 207, с. 15]
СК мол. школяра

засвоєння соціальних норм поведінки

О. Крузе-Брукс [407, с. 75] СК
учнів молодших класів

мотиваційно-ціннісний див. вище

Т. Кондратова, Н. Сажина [377]
СК підлітків

морально-ціннісний (наявність життєвих орієнтацій і цілей, прийняття здорового способу
життя) .

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15] СК старшого підлітка

когнітивно-ціннісний, див. вище

І. Зимня [319] СК особистості ціннісно-смисловий (ставлення до змісту компетентності й емоційно вольова регуляція
процесу і результату реалізації компетентності)

С. Гончаров [231] СК
особистості

аксіологічний (ієрархія головних життєвих цінностей);

І. Черноусов [829] СК
особистості

духовно-ціннісний ( аксіологічний) містить ієрархію основних життєвих цінностей
суспільного та індивідуально-особистісного характеру

І. Маслєннікова [515] СК
особистості

як соціологічний компонент, який має прояв у функціонуванні особистості в системі
соціальних процесів (норм, відносин та інститутів), що орієнтує особистість на розуміння
ціннісних основ (Батьківщина, Вітчизна, суспільство, сім’я, колектив, праця, права тощо), їх
засвоєння і реалізацію у своєрідних реаліях дійсності

Д. Мейхенбаум [920] СК
особистості.

система смислів і інтересів індивіда

Р. Скірко [704, с.42] СК
майбутнього психолога

ціннісно-мотиваційний (базується на соціальному досвіді, уміннях соціального
функціонування, сумісної діяльності)

А.  Демчук [253] СК студента
ВНЗ

аксіологічний (ціннісно-змістовий) компонент: ціннісно-змістове розуміння соціальної
дійсності;

О. Борисенко [86, с. 58] СК
студента ВНЗ

громадянська компетентність

Н. Бабенко [27, с.5] СК
сучасного вчителя

ціннісно-смисловий (цінності і смисли педагогічної професії, ціннісно-смислове сприйняття
себе як особистості і педагога);

ці
нн
іс
ни
й/
ак
сі
ол
ог
іч
ни
й

З. Количева [371, с. 30–32] СК
педагога

ціннісно-мотиваційний (ядро особистості вчителя).
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Продовження табл. Д.1.1
Т.  Смагіна [717, с. 141] СК
учнів

ціннісний (уміння визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування
залежно від ситуації, емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими; продуктивно
співпрацювати з різними партнерами, виконувати різні ролі в групі та команді; застосовувати
технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягати консенсусу,
брати на себе відповідальність).

Н. Міщанчук [534, с. 5] СК
учнів

ціннісний (уміння визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування
залежно від ситуації, емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими; продуктивно
співпрацювати з різними партнерами, виконувати різні ролі в групі та команді; застосовувати
технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягати консенсусу,
брати на себе відповідальність).

І.Печенко [607, c. 9] СК дітей 5–
7 років

діяльнісно-поведінковий репрезентує здатність дитини відчувати свою належність до певної
соціальної групи, вміння доброзичливо взаємодіяти, налагоджувати спільну діяльність,
гармонійні стосунки з однолітками.

Н.  Калініна [337; за 207, с. 15]
СК молодшого школяра

керівництво в поведінці свідомими соціальними нормативними цілями і правилами,

Т.Кирєєва , О.  Гайнуліна [360]
СК молод. школяра

усвідомлення особливостей взаємодії людей, традицій, норм й правил, формування навичок
соціальної поведінки;

Т.Смагіна  [717, с. 141] СК учнів поведінковий (поведінка, вміння, навички, здатності до співробітництва, соціальної
відповідальності; відчувати власну гідність, шанувати права людини, визначати власну
позицію; бути принциповим, толерантним; усвідомлювати потребу захищати права і власні
інтереси, не порушуючи прав інших);

Н.Міщанчук [534, с. 5] СК учнів поведінковий (поведінка, вміння, навички, здатності до співробітництва, соціальної
відповідальності; відчувати власну гідність, шанувати права людини, визначати власну
позицію; бути принциповим, толерантним; усвідомлювати потребу захищати права і власні
інтереси, не порушуючи прав інших);

С. Учурова [783, с. 122] СК
особистості учнів

операційно-поведінковий (діяльнісний):
комунікативні вміння, здатність працювати в групі, вирішувати конфлікти й проблеми
відповідальність, адекватна самооцінка

В. Цвєтков [819, с. 26–27] СК
сільських школярів

організаційно-управлінський – наявність лідерських якостей, навичок самоорганізації та
здійснення управлінської діяльності, вміння регулювати конфлікти і самостійно вирішувати
проблемні ситуації

по
ве
ді
нк
ов
ий

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15] СК старшого підлітка

поведінково-діяльнісний (утверджує ціннісне ставлення особистості до суб’єктного довкілля,
природного середовища і до самої себе через різні форми поведінки, діяльності, спілкування)
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Продовження табл. Д.1.1
І. Зимня [319] СК особистості поведінковий (досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних та нестандартних ситуаціях)
Г. Беліцька [45] СК особистості (вибір способів спілкування, етично цінних зразків поведінки, адекватних ситуації)
Д. Мейхенбаум [920] СК
особистості

поведінка людини,

М. Джерусалем та Дж. Кляйн-
Хеслінг [910] СК особистості

здібність працювати в команді

Х Шредер.і М Форверг [за
642, с. 100] СК особистості

рішучість на створення відносин (готовність до спілкування);

Р. Скірко [704, с. 42] СК
майбутнього психолога

поведінковий (в основі – соціальні цінності й потреби)

А. Демчук [253] СК студента
ВНЗ

конативний (поведінковий) компонент: уміння соціальної взаємодії в різноманітних
соціальних ситуаціях

О. Борисенко [86, с. 58] СК
студента ВНЗ

культурно-дозвіллєва компетентність

Г. Мосягіної [540, с. 21] СК
майбутніх педагогів

соціально-психологічна - знання закономірностей поведінки, діяльності і відносин людини,
включеної в професійну групу, колектив

В. Бочаров [88, с. 43] СК
спеціаліста орг. вн. справ

соціально-психологічна - знання закономірностей поведінки, діяльності і відносин людини,
включеної в професійну групу, колектив

М. Лук’янова [477, с. 241] СК
дорослого, керівника, спец-ста

життєво-футурологічну сформованість у особистості вмінь планувати сценарій свого життя і
визначати свій життєвий шлях

Н.  Калініна [337; за 207, с. 15] СК
молодшого школяра

засвоєння навичок конструктивної взаємодії з однолітками і дорослими, засвоєння міцних дружніх
контактів; сформованість навичок конструктивного поведінки у важких життєвих ситуаціях

Т. Кирєєва, О.  Гайнуліна [360]
СК молодшого школяра

здатність установлення зв’язків між знаннями й ситуацією, знаходження шляхів вирішення
проблеми, розвиток навичок конструктивної поведінки;

С. Гончаров [231] СК
особистості

праксіологічний /технологічний (уміння здійснювати гуманитарно-соціальні технології й
комунікації в системі соціальних норм, інститутів та відносин)

І. Черноусов [829] СК
особистості

прагматичний  (праксіологічний) уміння людини здійснювати різноманітні соціальні
технології й комунікації в системі соціальних норм, відносин  та інститутів)оп

ер
ац
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но

-
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М Арджил [за 428, с. 478] СК
особистості

основні навички взаємодії (репертуар умінь, важливих для професіоналів);
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Продовження табл. Д.1.1
І.Печенко [607, c. 9] СК дітей 5–
7 років

діяльнісно-поведінковий репрезентує здатність дитини відчувати свою належність до певної
соціальної групи, вміння доброзичливо взаємодіяти, налагоджувати спільну діяльність,
гармонійні стосунки з однолітками.

Н. Калініна [337; за 207, с. 15]
СК мол. школяра

розвиток продуктивних прийомів і навичок навчальної діяльності

О. Крузе-Брукс [407, с. 75] СК
учнів молодших класів

діяльнісний (вміє визначати для себе цілі спільної пізнавальної, навчальної, ігрової, трудової
та творчої діяльності, самоорганізовуватися в індивідуальній самостійній роботі та у
співпраці з групою; здійснює взаємодію в групі на основі запропонованих правил,
узгоджених цілей і цінностей; здатний управляти безконфліктною поведінкою і способами
спілкування; моє досвід в організації спільних дій

В. Цвєтков [819, с. 26–27] СК
сільських школярів

партисипативно-діяльнісний формування відносин взаємної відповідальності,
співробітництва (альтернатива авторитарності) в організації пед. колективу

О. Позднякова [622, с. 16] СК учнів
з обмеж. Можлив. здоров’я

усвідомлений вибір майбутнього виду діяльності.

Т. Кондратова, Н. Сажина [377]
СК підлітків

діяльнісний (аналіз ситуації взаємодії людей, передбачення наслідків діяльності своєї й
інших, правильна оцінка експресії у взаємодії з іншими людьми).

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15] СК ст. підлітка

поведінково-діяльнісний див вище

С.Нікітіна [560, с. 80] СК старшекл. комунікативно-діяльнісний;
Пушкарьова Т. 
СК майбутніх педагогів
сільських шкіл [642, с. 100–102]

Блок 3 розкриває компетентність, яка характеризується соціальною мобільністю, активністю
людини (самостійність мислення, оригінальність, критичність; готовність вирішувати
складні, спірні питання; занепокоєнність; здатність досліджування, використання ресурсів
середовища; відсутність фаталізму; здатність приймати рішення, готовність до помірного
ризику, використання інновацій для досягнення мети, відповідальність та ін.)

Н. Бабенко [27, с. 5] СК
майбутнього вчителя

діяльнісно-практичний (володіння вміннями і навичками поведінки в соціальній дійсності;
способами самоактуалізації та саморегуляції, індивідуально-творчого саморозвитку; прояв
активності і самостійності в діяльності з професійно-особистісного самовизначення);

ді
ял
ьн
іс
ни
й

З. Количева [371, с. 30–32] СК
педагога

операційно-діяльнісний (уміння, засновані на системі відповідних знань і навичок для
пізнання особистості учня: соціально-перцептивні, рефлексивні, інтелектуальні,
комунікативні, а також самопізнання, самоаналіз, вибір адекватних способів поведінки,
засобів вирішення педагогічних задач тощо)
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Продовження табл. Д.1.1
Г.Парфьонова [591] СК
особистості з загальною
розумовою обдарованістю

афективний емоції, когніції, наміри, які ініціюють активність людини (переживання „Я
хочу”)

Т. Кондратова, Н. Сажина [377]
СК підлітків

особистісний (соціальна відповідальність, активність, емоційна стійкість, толерантність,
упевненість у собі, адекватна самооцінка, вольовий контроль)

С. Нікітіна [560, с. 80] СК
старшекласника

мотиваційно-особистісний компонент

С. Гончаров [231] СК
особистості

суб’єктний (готовність до самовизначення й самоуправління, самодіяльності й
нормотворчості, уміння породжувати самостійно нові причинні ряди в соціальній реальності
й нести відповідальність за прийняте й зроблене);

І. Черноусов [829] СК
особистості

суб’єктний (уміння людини бути суб’єктом, здатним до самодетермінації, самовизначення,
саморозвитку та нормотворчості)

І. Маслєннікова [515] СК
особистості

індивідуально-особистісна – пов’язує з тілесно-чуттєвим, душевним та духовним життям
людини і включає уміння як самостійно будувати ієрархію цінностей; на їх основі
здійснювати усвідомлений вибір поведінки; мислити логічно; висловлювати свої думки ясно,
чітко, доказово, володіти мовної грамотністю; управляти і саморегулювати свої дії; володіти
оздоровчими технологіями.

Х.Шредер і М Форверг [за
642, с. 100] СК особистості

впливовість (властивість, що охоплює здатність навіювання – сила впливу);

С.Краснокутська [396] СК
студента ВНЗ]

особистісний (сформована позиція людини, усвідомлення нею необхідності набуття
соціальних знань для майбутньої самостійної життєдіяльності

О. Борисенко [86, с. 58] СК
студента ВНЗ

соціально-особистісну компетентності.

Т.  Пушкарьова [642] СК
майбутніх педагогів сільських
шкіл

Блок 2 визначає компетентність, пов’язану з наявністю особистісного диференціалу людини,
якостей особистості, що сприяють формуванню соціальної компетентності (впевненість у
собі, самоконтроль, адаптивність, наполегливість, використання ресурсів, довіра).

Г. Мосягіна [540, с. 21] СК
майбутніх педагогів

психолого-педагогічна компетентність - знання методів здійснення впливу

ос
об
ис
ті
сн
ий

 / 
су
б’
єк
тн
ий

В. Бочаров [88, с. 43] СК спец.
органів внутрішніх справ

психолого-педагогічна компетентність - знання методів здійснення впливу
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Продовження табл. Д.1.1
О. Крузе-Брукс СК учнів
молодших класів [407, с. 75]

комунікативний (уміння встановлювати і підтримувати відносини з різними соціальними групами та
окремими людьми; чути і розуміти думку іншого (повідомлення, пропозиція), погоджувати спільні дії або
не втручатися в ці дії; уміння ініціювати, включитися і підтримати діалог; вільно висловлювати власну, в
тому числі і помилкову; здатність приймати різні соціальні ролі відповідно до конкретної ситуацією з
урахуванням етичних норм; адаптація стилю спілкування до певної комунікативної ситуації   

В. Цвєтков [819, с. 26–27] СК
сільських школярів

інтерактивно-комунікативний відображає вміння організовувати і здійснювати продуктивну
комунікацію з індивідами і групами, а також виконувати різні ролі в комунікації

О. Позднякова [622, с. 16], СК
учнів з обмеж. мож. здоров’я

комунікативну толерантність,

М. Докторович [262, с. 146;
263, с. 15], CК старшого підлітка

інтерактивно-комунікативний (пов’язаний із здійсненням продуктивної комунікації з
навколишніми та із виконанням різних соціальних ролей і функцій),

Нікітіна С. [560, с. 80], СК
старшокласника

комунікативно-діяльнісний

Д. Мейхенбаум [920] комунікативні вміння
М. Джерусалем та Дж. Кляйн-
Хеслінг [910]

комунікативні здібності

Х. Шредер і М. Форверг [за
642, с. 100]

комунікабельність (комунікативний потенціал особистості);

В. Бочаров [88, с. 43] – спеціаліст
органів внутрішніх справ
Г. Мосягіна [540, с. 21] майб. пед.

комунікативна - знання різних стратегій і методів ефективного спілкування

О. Борисенко (студ. ВНЗ) [86, с. 58] компетентність в спілкуванні

ко
му

ні
ка
ти
вн
ий

Н. Бабенко [27, с. 5] майбутній
вчитель  

комунікативний (соціальна взаємодія з суспільством; повага і прийняття інших людей, які навчаються,
толерантність; володіння технологіями діалогового спілкування, співробітництва з учнями та колегами)

Т. Антонова [17] СК
дошкільників

емоційний – як уміння обходиться зі своїми почуттями та емоціями (розуміння, вираз) і з
почуттями та емоціями інших людей.

І. Печенко [607, c. 9] СК дітей
5–7 років

емоційно-почуттєвий – здатністю дітей адекватно оцінювати та реагувати на емоційно-
почуттєві прояви інших, сприймати себе у контексті відносин з однолітками та дорослими.

Н.  Калініна [за 337; за 207,
с. 15] СК молодшого школяра

сформованість навичок самоконтролю, самоорганізації і саморегуляції;
задоволеність собою, адекватна досить висока самооцінка, володіння критичністю у
ставленні до себе і оточуючих;

ем
оц
ій
но

-в
ол
ьо
ви
й 

/
ре
зу
ль
та
ти
вн
о-
оц
ін
ни
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/
ре
фл

ек
си
вн
ий

О.  Крузе-Брукс [407, с. 39, 75]
СК учнів молодших класів дис.

рефлексивний (вміє пояснити (усвідомити) свій стан, потреби, бажання; вміє аналізувати дії
(вчинки) і прогнозувати їх результати відповідно до узгоджених цілей і цінностей;
усвідомлено здійснює відбір та оформлення інформації, необхідної для кооперативного
взаємодії з іншими дітьми; усвідомлює результати індивідуальних і кооперативних дій;
здатний до коректування індивідуальних і кооперативних дій відповідно до поставленої мети
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Продовження табл. Д.1.1
Т. Кирєєва, О.  Гайнуліна [360]
СК молод. школяра

розвиток самоаналізу та самооцінки;
соціальна адаптація та набуття соціального досвіду

С. Учурова [783, с. 122] СК
особистості учнів

рефлексивний – емпатія, самоповага, самоприйняття, рефлексія

В. Цвєтков [819, с. 26–27] СК
сільських школярів

регулятивно-захисний здатність вести здоровий спосіб життя, зберігати й укріплювати
фізичне, моральне, психічне і соціальне здоров’я

Г. Парфьонова [591] СК
особистості з загальною
розумовою обдарованістю

вольовий –  наполегливості у досягненні мети, самостійності, упевненості, відповідальності,
спрямованості на співробітництво, на діяльність; обережності, незалежності у поведінці; сміливості,
схильності до ризику, здатності до прийняття рішення, й сумісного зокрема; врівноваженості,
достатнього самоконтролю, успішності в організаторській діяльності, усвідомленості вибору
стратегії поведінки, здатності здійснювати сумісну діяльність, розуміти соціальні стосунки

О. Позднякова. [622, с. 16] СК
учнів з обм. мож. здоров’я

емпатійність

С. Нікітіна [560, с. 80]  СК старш. рефлексивний
М. Арджил [за 428, с. 478] СК
особистості

навички схвалення і винагородження в різноманітних соціальних ситуаціях; рівновага і
спокій як антитеза соціальній тривожності

Д. Мейхенбаум [920] СК особ-ті емпатія, перцептивні вміння
Х. Шредер і М. Форверг [за
642, с. 100] СК особистості

„Я-концепція” (пізнавально емоційний образ, ядром якого є самоповага)

Г. Мосягіна  [540, с. 21] СК
майбутніх педагогів

ауто-психологічна – самопізнання, самооцінка, самоконтроль, вміння керувати своїм станом
і працездатністю, самоефективністю

В. Бочаров [88, с. 43] СК спец.
орг. внутрішніх справ

ауто-психологічна – самопізнання, самооцінка, самоконтроль, вміння керувати своїм станом
і працездатністю, самоефективністю

М. Лук’янова [477, с. 241] СК
дорослого, керівника, спец-іста

емоційно-вольовий (вибір рішення, здатність до самоконтролю та саморегуляції, готовність
взяти на себе відповідальність, рішучість, упевненість у собі)

Н. Бабенко [27, с. 5] СК
майббутнього вчителя

емоційно-вольовий (позитивне сприйняття себе як педагога, прояв наполегливості,
відповідальності в досягненні мети становлення сучасного педагога); результативно-оцінний
(прояв почуття власної гідності; здатність до особистісної оцінки власного життєвого і
педагогічного досвіду; здатність діяти самостійно і відповідально у вирішенні соціально-
особистісних та професійних проблем)

З. Количева [371, с. 30–32] СК
педагога

емоційно-вольовий (вихованість емоційної сфери педагога; емпатія, рівень самовідношення,
самооцінки, самовладання, вольові якості).
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Додаток Е
Таблиця Е.1

Думки науковців щодо функцій соціальної компетентності
Функції СК

Соціально-
орієнтацін
а

Адаптацій
на

Інтеграційна Спонукальн
о-
мотиваційн
а

Орієнтаційна Регуляти
вно-
профілак
тична

Життєво-
проектувально
-прогностично-
прикладна

Статусно-
рольова

Інформативно-
когнітивно-
гностична-

Рефлексивно
-ціннісно-
гностична

Комунікативно-
організаторська-
посередницька

Діяльнісно-
організаторсько-
конструкторська

ПІБ
науковців

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А.Мудрик
[543]

соціальну
орієнтацію

адаптацію, інтеграцію
загальносоці
ального й
особистого
досвіду

В.Куницина,
Н. Казаріно-
ва,
В. Погольша
[428]
В. Шахрай
[839]

соціальну
орієнтацію

адаптацію
в мінливих
умовах

інтеграцію
загально-
соціального
та
особистого
досвіду

М. Лук’яно-
ва [477]

спонукаль
на

регуляти
вну

пізнавально-
оцінну

Д. Воронцов
[207]

особистісн
их смислів,

адаптації мотиваційн
а

ціннісної
сфер,
світорозумін
ня людини

С. Красноку
тська [397]
посилається
і Є.Муніц
[547]

2. Адаптац
ійна, яка
дозволяє
людям
реалізовув
ати свої
потреби,
можливост
і, здібності
вступати у
взаємодію
з іншими
членами
спільноти,
соціальни
ми
мікрогрупа
ми,
інститутам
и,
організація
ми й
суспільств
ом в
цілому.

3. Інтегратив
на, яка надає
можливості
бути
прийнятим у
спільноту,
соціальну
групу,
суспільство.

4. Орієнтацій
на, яка
створює
умови для
вибору
певного
напряму в
своїй
соціальній та
професійній
діяльності.

1. Прикладна,
яка розкриває
застосування
соціальних
знань і вмінь в
практичній
життєдіяльнос
ті.

5. Статусна,
яка передбачає
можливості
для індивіда
отримати
соціальний
статус,
адекватний
його знанням,
вмінням, що
допомагає
людині посісти
своє місце в
суспільстві.

 6. Рольова, яка
стосується
засвоєння
індивідом
соціальних
ролей та
соціокультурн
их норм
[397, с. 87]
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Продовження табл. Е.1
М. Докторо-
вич
[263, с. 8;
262, с. 144]

атитюдну
(характеризу
ється
наявністю
суб’єктивно
ціннісних
орієнтацій,
які
визначають
соціально
прийняті
форми
поведінки у
межах фаху);

життєво-
футурологічну
(у здатності
проектувати
власні дії,
майбутнє та
передбачати
наслідки
власних дій
для подальшої
професійної
діяльності);

інформативну
(наявність
знань про
способи
діяльності,
гуманно-
діяльного
ставлення до
соціальних,
професійних
об’єктів і та
оточуючого
навколишньог
о);

Рефлексивна
(спрямо
вана на
професійний
само
аналіз та
самооцінку
дій і вчинків
в якості спе
ціаліста)

комунікативну
функція
(визначається
вмінням
ефективної
взаємодії з
оточуючими
людьми: як
колегами, так і
іншими, ареал
яких визначає
фах);

діяльнісну
(забезпечує
застосування
набутого
професійного
вітакультурного
досвіду в
актуальному
повсякденні як
опосередкованого
, так і
безпосереднього
на практиці).

С. Остапен-
ко [582]
спирається
на думку
М. Докторо-
вич[263, с. 8
; 262, с. 144]

життєво-
футурологічну
(у здатності
проектувати
власні дії,
майбутнє та
передбачати
наслідки
власних дій
для подальшої
професійної
діяльності);

інформативну
(наявність
знань про
способи
діяльності,
гуманно-
діяльного
ставлення до
соціальних,
професійних
об’єктів і та
оточуючого
навколишньог
о);

Рефлексивна
(спрямо
вана на
професійний
само
аналіз та
самооцінку
дій і вчинків
в якості спе
ціаліста)

комунікативну
функція
(визначається
вмінням
ефективної
взаємодії з
оточуючими
людьми: як
колегами, так і
іншими, ареал
яких визначає
фах);

діяльнісну
(забезпечує
застосування
набутого
професійного
вітакультурного
досвіду в
актуальному
повсякденні як
опосередкованого
, так і
безпосереднього
на практиці).

І.Бахов [41] креативна
(сприя
ння роз
витку творчо
сті)

проектувальна
(вибір
комунікативни
х дій, найбільш
ефективних
для вирішення
професійних
завдань, в
організаторськ
ому
прогнозуванні
його наслідків
для досягнення
поставленої
мети),

когнітивно-
інформаційна
(пов’язана з
процесом
прийому і
передачі
інформації
знаковими
засобами),

гностична
(базується на
здібності
фахівця
адекватно
сприймати,
розуміти,
оцінювати
іншу людину
і давати
реальну
самооцінку),

посередницька
(задоволе-ння
зовнішньої
потреби в
спілкуванні
між людьми,
які не
володіють
спільною
мовою),

організаторська
(проявляється в
процесі
безпосередньої
взаємодії),
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Продовження табл. Е.1
І. Зарубінсь-
ка
[307, с. 71–
72]

мотиваційн
а –
забезпечує
прояв
активності,
розуміння
цінності
соціально
компетентн
ої
поведінки
та її
результатів.

Розвивальна –
полягає у
впливі
складових СК
та соціально
компетентної
поведінки на
процес
саморозвитку
особистості
та розвитку у
партнерів із
взаємодії
соціально
цінних
характеристи
к і якостей,

Профілак
тична
функція
має
прояв у
прогнозу
ванні,
запобіган
ні та
ліквідації
проявів
небажано
ї
поведінк
и,
соціально
-
некорект
них
вчинків
та дії,
долання
та
ліквідаці
ю
негативн
их рис
характер
у на
користь
формува
ння та
розвитку
соціально
-цінних
утворень

прогностична,
змогу
планувати
процес
взаємодії,
прогнозувати,
передбачати
його
результати,

Статусно-
позиційна
функція СК
дозволяє
суб’єктові
взаємодії
набувати,
володіти та
підтримувати
або змінювати
свій
соціальний
статус у
сприйнятті
колективу,
групи чи
окремих
партнерів із
взаємодії;
забезпечує
розуміння
своєї ролі,
місця в
соціумі, кола
функціональни
х обов’язків і
повноважень,
відповідальнос
ті, соціального
статусу як
основних
суб’єктів
професійної
діяльності та
життєвої
стратегії.

гностична,
забезпечує
опанування
знань,
необхідних для
постановки
мети взаємодії,
оцінювання
ситуації та її
учасників,
прийняття
рішення,
аналізу
процесу
взаємодії та
його
результатів

Організаторська
– об’єднує всі
дії стосовно
впливу на
учасників
міжособистісно
ї взаємодії, їх
організацію,
вмотивування,
формування
дружніх,
конструктивних
взаємин у
колективі,
групі,
створення
інформаційного
потоку в
процесі
управління
діяльністю.

функції
спілкування
(розуміння,
координаційна,
контактна,
самостверджен
ня, емотивна,
здійснення
впливу)
І.Трухін

конструкторська –
забезпечує
системність
діяльності на
основі
трансформування
результатів,
отриманих
гностичним і
прогностичним
шляхами.

О. Борисен-
ко [85]

соціалізую
чу,

гуманістич
ну

особистісно-
розвиваючу

регуляти
вну,

ценнісно-
орієнтаційну
;

П. Бойчук,
Н. Борбич
[74, с. 41]

адаптивна прогностична, інформаційно-
пізнавальна

рефлексивна комунікативна поведінково-
діяльнісна

16 7/44% 9/56% 7//44% 4/0,25% 6/37,5% 3/18,75% 7/44% 3/18,75 7/44% 7/44% 6/37,5% 6/37,5%
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Додаток Ж

Розширена характеристика рівнів розвитку соціальної компетентності
(за компонентами) учителя початкової школи

(деталізований варіант)

Мотиваційно-ціннісний компонент (МЦК) СК вчителів початкової школи
Рівні розвитку мотиваційної складової мотиваційно-ціннісного компонента СК вчителя

початкової школи
(характеризує ступінь прояву мотивів соціальної поведінки)

Високий рівень: дуже сильне та стійке прагнення вчителя початкової школи
проявити себе у соціальній діяльності педагогічного колективу та досягти максимальної
самостійності в ній; до взаємодії у вирішенні проблем; відповідальності та самостійного
прийняття рішень; самостійного отримання інформації та обміну нею; дуже сильне бажання
працювати у педагогічному колективі, організовувати його спільну діяльність, а також
діяльність учнів для досягнення соціально значущих цілей; виявляти творчість у роботі;
максимальний прояв відповідальності у вирішенні педагогічних завдань; глибоке розуміння
соціальної значущості професійної діяльності вчителя.

Достатній рівень: сильне прагнення: проявити себе у соціальній діяльності педагогічного
колективу школи та досягти максимальної самостійності в ній; до взаємодії у вирішенні проблем;
відповідальності та самостійного прийняття рішень; самостійного отримання інформації та обміну
нею; сильне бажання працювати у педагогічному колективі, організовувати його спільну
діяльність, а також діяльність учнів для досягнення соціально значущих цілей; проявляти
творчість у роботі; значний прояв відповідальності у вирішенні педагогічних завдань; достатньо
глибоке розуміння соціальної значущості професійної діяльності вчителя.

Середній рівень: незначне прагнення проявити себе у соціальній діяльності
педагогічного колективу школи та досягти максимальної самостійності в ній; до взаємодії у
вирішенні проблем; відповідальності та самостійного прийняття рішень; самостійного
отримання інформації та обміну нею, яке виникає час від часу; бажання працювати у
педагогічному колективі, організовувати його спільну діяльність, а також діяльність учнів для
досягнення соціально значущих цілей; проявляти творчість у роботі час від часу (то зникає,
то виникає знову); періодично виникає прояв відповідальності у вирішенні педагогічних
завдань; незначне розуміння соціальної значущості професійної діяльності вчителя.

Низький рівень: майже немає прагнення проявити себе у соціальній діяльності
педагогічного колективу школи та досягти максимальної самостійності в ній; до взаємодії у
вирішенні проблем; відповідальності та самостійного прийняття рішень; самостійного отримання
та обміну інформацією; майже відсутнє бажання працювати у педагогічному колективі,
організовувати його спільну діяльність, а також діяльність учнів для досягнення соціально
значущих цілей; проявляти творчість у роботі; прояв відповідальності у вирішенні педагогічних
завдань майже відсутній; слабке розуміння соціальної значущості професійної діяльності вчителя.

Рівні розвитку ціннісної складової мотиваційно-ціннісного компоненту СК вчителя
початкової школи

(характеризує ступінь розвитку прояву ціннісної складової мотиваційно-ціннісного
компонента СК вчителя початкової школи, які відбивають його ціннісні орієнтації щодо
соціального розвитку)

Високий рівень: постійне, стійке і дуже сильне прагнення вчителя початкової школи до
соціального розвитку, яке передбачає: вивчення літератури з питань СК, дослідження себе,
аналіз свого соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності; до дискусії з питань СК;
рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління соціальним
розвитком; постійне, стійке і дуже сильне бажання досліджувати себе, отримувати
задоволення від засвоєння нового, передавати свій соціальний досвід (розуміння, що
привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності і впровадження цього в роботі).

Достатній рівень: з’являється: достатньо часте та сильне прагнення до вивчення
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літератури з питань СК, аналізу свого соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності,
до дискусії з питань СК; рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності;
управління соціальним розвитком, отримання задоволення від засвоєння нового; достатньо
часте та сильне бажання вивчати себе, отримувати задоволення від засвоєння нового,
передавати свій соціальний досвід учням (розуміння, і не завжди врахування в роботі того, що
привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності).

Середній рівень: з’являється: час від часу незначне прагнення до вивчення літератури з
питань СК, аналізу свого соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності, до дискусії
з питань СК; рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління
соціальним розвитком; незначне бажання вивчати себе, отримувати задоволення від
засвоєння нового, передавати свій соціальний досвід учням, що виявляється лише час від
часу (тільки розуміння, що привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності).

Низький рівень: з’являється: дуже рідко слабке прагнення до вивчення літератури з
питань СК, аналізу свого соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності, до дискусії
з питань СК; рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління
соціальним розвитком; слабке бажання досліджувати себе, отримувати задоволення від
засвоєння нового, передавати свій соціальний досвід учням, що виявляється дуже рідко
(розуміння, що привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності відсутнє).

Узагальнені рівні розвитку мотиваційно-ціннісного компоненту СК вчителів
початкової школи

Високий рівень характеризує: дуже сильне та стійке прагнення до вивчення
літератури з питань СК, самостійного отримання та обміну інформацією; самоаналізу
соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності, проведення дискусії з питань СК;
взаємодії у вирішенні проблем; відповідальності та самостійного прийняття рішень;
проявити себе у соціальній діяльності педагогічного колективу та досягти максимальної
самостійності в ній; соціального розвитку та управління ним; рефлексування своїх
соціальних функцій в педагогічній діяльності; стійке і дуже сильне бажання працювати у
педагогічному колективі, організовувати його спільну діяльність, а також діяльність учнів
для досягнення соціально значущих цілей; досліджувати себе; проявляти творчість у роботі,
отримувати задоволення від засвоєння нового; передавати свій соціальний досвід учням з
усвідомленням і врахуванням в роботі факту, що привласнення досвіду учнями можливе
тільки в їхній діяльності; глибоке розуміння соціальної значущості професійної діяльності
педагога і відповідальність у вирішенні соціально-педагогічних завдань;

Достатній рівень – сильне прагнення проявити себе у соціальній діяльності
педагогічного колективу та досягти максимальної самостійності в ній; до соціального
розвитку, вивчення літератури з питань СК, самостійного отримання та обміну інформацією;
дискусії з питань СК; взаємодії у вирішенні проблем; аналізувати свій соціальний досвід в
контексті педагогічної діяльності, бути відповідальним та самостійним у прийняті рішень;
рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління соціальним
розвитком; достатньо часте та сильне бажання працювати у педагогічному колективі,
організовувати його спільну діяльність, а також діяльність учнів для досягнення соціально
значущих цілей; проявляти творчість у роботі, досліджувати себе, отримувати задоволення від
засвоєння нового, передавати свій соціальний досвід учням, розуміючи, проте не завжди
враховуючи в роботі факт, що привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній
діяльності, а також глибоке розуміння соціальної значущості професійної діяльності педагога і
відповідальність у вирішенні соціально-педагогічних завдань;

Середній рівень – незначне прагнення проявити себе у соціальній діяльності
педагогічного колективу та досягти максимальної самостійності в ній; до взаємодії у
вирішенні проблем; відповідальності та самостійного прийняття рішень; самостійного
отримання інформації та обміну нею; до соціального розвитку, вивчення літератури з питань
СК; аналізу свого соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності, дискусії з питань
СК; рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління соціальним
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розвитком; бажання працювати у педагогічному колективі, організовувати його спільну
діяльність, а також діяльність учнів для досягнення соціально значущих цілей; проявляти
творчість у роботі, досліджувати себе, отримувати задоволення від засвоєння нового,
передавати свій соціальний досвід учням то зникає, то виникає знову (періодично) з наявним
розумінням, що привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності, але не
зважання на це у діяльності; розуміння соціальної значущості професійної діяльності педагога,
відповідальність у вирішенні соціально-педагогічних завдань.

Низький рівень – майже відсутнє прагнення проявити себе у соціальній діяльності
педагогічного колективу, досягти максимальної самостійності в ній; до взаємодії у вирішенні
проблем; відповідальності та самостійного прийняття рішень; самостійного отримання
інформації та обміну нею; соціального розвитку, вивчення літератури з питань СК,
самоаналізу соціального досвіду в контексті педагогічної діяльності, дискусії з питань СК;
рефлексування своїх соціальних функцій в педагогічній діяльності; управління соціальним
розвитком; слабке бажання працювати у педагогічному колективі, організовувати його
спільну діяльність, а також діяльність учнів для досягнення соціально значущих цілей;
проявляти творчість у роботі, досліджувати себе, отримувати задоволення від засвоєння
нового, передавати свій соціальний досвід учням, що виявляється дуже рідко, а розуміння,
що привласнення досвіду учнями можливе тільки в їхній діяльності відсутнє; часткові
розуміння соціальної значущості професійної діяльності і відповідальність у вирішенні
соціально-педагогічних завдань.

Когнітивний компонент (КК) соціальної компетентності
вчителя початкової школи

Рівні розвитку когнітивного компоненту СК вчителя початкової школи
(характеризють ступінь прояву соціально-психологічних і соціально-педагогічних знань
вчителя початкової школи)

Високий рівень цього компонента характеризують глибокі, повні, міцні соціально-
педагогічні та соціально-психологічні знання вчителя початкової школи щодо дефініцій
„соціальна компетенція”, „соціальна компетентність”, „соціальна компетентність учителя”,
„соціальна компетентність учителя початкової школи”, „альтруїзм” та ін., базових
характеристик СК та соціальної компетентності вчителя початкової школи; її складових та
методів визначення; соціокультурних детермінант, що позначаються на розвитку СК
особистості; чинників, що впливають на СК вчителя; принципів організації соціально
спрямованого навчально-виховного процесу в ЗНЗ; функцій СК вчителя початкової школи;
сутності та характеру розвитку СК вчителя; активне самостійне здобуття та засвоєння
знань з найважливіших аспектів розвитку СК вчителя початкової школи та форм, методів,
технологій формування СК молодшого школяра та ін..

Достатній рівень – загалом глибокі, повні, міцні соціально-педагогічні та соціально-
психологічні знання вчителя початкової школи щодо дефініцій „соціальна компетенція”,
„соціальна компетентність”, „соціальна компетентність учителя”, „соціальна компетентність
учителя початкової школи”, „альтруїзм” та ін., базових характеристик СК та соціальної
компетентності вчителя; складових СК вчителя та методів її визначення; соціокультурних
детермінант, що впливають на розвиток СК особистості; чинників, що позначаються на СК
вчителя; принципів організації соціально спрямованого навчально-виховного процесу в ЗНЗ;
функцій СК вчителя початкової школи; сутності та характеру розвитку СК вчителя при
наявності ситуацій, коли вчителі інколи допускають незначні помилки у їх відтворенні;
достатньо активне здобуття та засвоєння знань різними способами з найважливіших
аспектів розвитку СК вчителя початкової школи, форм, методів, технологій формування СК
молодшого школяра та ін. як самостійно, так і за завданням керівництва школи.

Середній рівень – неповні та неміцні знання (наполовину засвоєні) соціально-педагогічні
та соціально-психологічні знання вчителя початкової школи щодо дефініцій „соціальна
компетенція”, „соціальна компетентність”, „соціальна компетентність учителя”, „соціальна
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компетентність учителя початкової школи”, „альтруїзм” та ін.; базових характеристик СК та
соціальної компетентності вчителя; складових СК вчителя та методів її визначення;
соціокультурних детермінант, які впливають на розвиток СК особистості; чинників, які
позначаються на СК вчителя; принципів організації соціально спрямованого навчально-
виховного процесу в ЗНЗ; функцій СК вчителя початкової школи; сутності та характеру
розвитку соціальної СК вчителя при наявності ситуацій, коли вчителі у відповідях на питання
досить часто припускаються помилок; здобуття та засвоєння знань з найважливіших аспектів
розвитку СК вчителя початкової школи, форм, методів, технологій формування СК молодшого
школяра та ін. здійснюється час від часу як самостійно, так і за допомогою колег.

Низький рівень – соціально-педагогічні та соціально-психологічні знання вчителя
початкової школи є поверховими, фрагментарними щодо дефініцій „соціальна компетенція”,
„соціальна компетентність”, „соціальна компетентність учителя”, „соціальна компетентність
учителя початкової школи”, „альтруїзм” та ін.; базових характеристик СК та соціальної
компетентності вчителя; складових СК вчителя та методів її визначення; соціокультурних
детермінант, які впливають на розвиток СК особистості; чинників, які позначаються на СК
вчителя; принципів організації соціально спрямованого навчально-виховного процесу в ЗНЗ;
функцій СК вчителя початкової школи; сутності та характеру розвитку СК вчителя; форм,
методів, технологій формування СК молодшого школяра та ін. при наявності ситуацій, коли
вчителі у відповідях на представлені питання дуже часто припускаються суттєвих
помилок; здобуття та засвоєння цих знань здійснюється дуже зрідка та, як правило, за
допомогою колег і за завданням керівництва школи.

Діяльнісний компонент (ДК) СК вчителів початкової школи
Рівні розвитку першої складової діяльнісного компонента СК вчителя початкової школи

(характеризують ступінь прояву утруднень, що виникають у вчителя початкової школи у
процесі організації навчання учнів на соціально орієнтованій основі та під час вирішення
різних аспектів педагогічної діяльності у ЗНЗ).

Високий рівень. У вчителя початкової школи не виникає ніяких утруднень під час
організації навчального процесу на соціально орієнтованій основі в ЗНЗ (відмінно сформовані
вміння та навички його організації) під час: загального та поурочного планування соціальних
цілей у навчальному процесі початкової школи; використання ефективних форм, методів і засобів
на уроках для соціалізації учня; сучасних педагогічних технологій, які мають соціальну
спрямованість; методів і засобів соціальної комунікації; встановлення міжпредметних зв’язків для
засвоєння учнями соціальних цінностей; збагачення соціальним змістом матеріалу уроку у
відповідності з поставленими завданнями; визначення соціальної складової уроку в процесі його
самоаналізу; проведення аналізу уроку колеги з позицій його соціального змісту; розвитку
інтересу учнів до соціального змісту шкільних предметів; соціальної взаємодії учнів на уроці щодо
поставлених завдань, ефективної соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами; організації
та проведенні соціально орієнтованої навчальної та позакласної роботи, набуття учням власного
соціального досвіду в доступній формі; обліку й оцінки соціально орієнтованих знань, умінь і
навичок учнів; діагностики соціальних досягнень дітей, виявлення соціальних причин
неуспішності учня, а постановлені соціально орієнтовані цілі успішно досягнуті.

Достатній рівень. Іноді у вчителя виникають незначні утруднення щодо організації
навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі (достатньо добре сформовані
вміння та навички його організації) під час: постановки соціально орієнтованих цілей та
успішного їх досягнення; загального та поурочного планування соціальних цілей у
навчальному процесі; збагачення соціальним змістом матеріалу уроку у відповідності з
поставленими завданнями; організації та проведенні соціально орієнтованої навчальної та
позакласної роботи, соціальної взаємодії учнів на уроці щодо поставлених завдань, а також
ефективної соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами; встановлення
міжпредметних зв’язків для засвоєння учнями соціальних цінностей; використання сучасних
педагогічних технологій, які мають соціальну спрямованість; методів і засобів соціальної
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комунікації; ефективних форм, методів і засобів на уроках для соціалізації учня; розвитку
інтересу учнів до соціального змісту шкільних предметів; набуття учням соціального досвіду
в доступній формі; обліку й оцінки соціально орієнтованих знань, умінь і навичок учнів;
діагностики соціальних досягнень дітей; виявлення соціальних причин неуспішності учня;
визначення соціальної складової уроку в процесі його самоаналізу; проведення аналізу уроку
колеги з позицій його соціального змісту.

Середній рівень. У вчителя початкової школи періодично виникають утруднення
різного ступеня складності щодо організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально
орієнтованій основі (посередньо сформовані вміння його організації), а саме під час:
постановки соціально орієнтованих цілей та успішного їх  досягнення; загального та
поурочного планування соціальних цілей у навчальному процесі початкової ланки;
застосування сучасних педагогічних технологій, які мають соціальну спрямованість;
ефективних форм, методів і засобів на уроках для соціалізації учня; розвитку інтересу учнів до
соціального змісту шкільних предметів; встановлення міжпредметних зв’язків для засвоєння
учнями соціальних цінностей; збагачення соціальним змістом матеріалу уроку у відповідності
з поставленими завданнями; організації та проведенні соціально орієнтованої навчальної та
позакласної роботи, соціальної взаємодії учнів на уроці щодо поставлених завдань а також
ефективної соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами; обліку й оцінки соціально
орієнтованих знань, умінь і навичок учнів; діагностики соціальних досягнень дітей, набуття
учнями та передання їм соціального досвіду в доступній формі; виявлення соціальних причин
неуспішності учня; визначення соціальної складової уроку в процесі його самоаналізу;
проведення аналізу уроку колеги з позицій його соціального змісту; застосування методів і
засобів соціальної комунікації.

Низький рівень. У більшості випадків у вчителя постійно виникають суттєві утруднення
щодо організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі (дуже слабо
сформовані вміння його організації або взагалі не сформовані), які вони, як правило, не можуть
самостійно подолати під час: визначення соціально орієнтованих цілей та їх
досягнення;загального та поурочного планування соціальних цілей у навчальному процесі
початкової школи; збагачення соціальним змістом матеріалу уроку у відповідності з
поставленими завданнями; організації та проведенні соціально орієнтованої навчальної та
позакласної роботи, соціальної взаємодії учнів на уроці щодо поставлених завдань а також
ефективної соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами; встановлення міжпредметних
зв’язків для засвоєння учнями соціальних цінностей; застосування сучасних педагогічних
технологій, які мають соціальну спрямованість; методів і засобів соціальної комунікації; форм,
методів і засобів на уроках для соціалізації учня; розвитку інтересу учнів до соціального змісту
шкільних предметів; обліку й оцінки соціально орієнтованих знань, умінь і навичок учнів;
діагностики соціальних досягнень дітей, передання учням соціального досвіду в доступній
формі; виявлення соціальних причин неуспішності учня; визначення соціальної складової уроку
в процесі його самоаналізу; проведення аналізу уроку колеги з позицій його соціального змісту.

Узагальнений варіант оцінювання утруднень вчителя початкової школи при
організації навчального процесу на соціально орієнтованій основі за рівнями (перша складова

діяльнісного компонента
СК вчителя початкової школи).

Високий рівень. У вчителя початкової школи не виникає утруднень щодо організації
навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі (відмінно сформовані вміння та
навички його організації) під час: визначення соціально орієнтованих цілей і завдань та
успішного їх вирішення; соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами щодо
поставлених соціальних завдань; організації та проведення соціально орієнтованої
навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних педагогічних технологій у
навчанні, що мають соціальну спрямованість; діагностики соціальних досягнень дітей.

Достатній рівень. Іноді у вчителя виникають незначні утруднення щодо організації
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навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі (достатньо добре сформовані
вміння та навички його організації) під час: визначення соціально орієнтованих цілей і
завдань та їх вирішення; соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами щодо
поставлених соціальних завдань; організації та проведення соціально орієнтованої
навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних педагогічних технологій у
навчанні, що мають соціальну спрямованість; діагностики соціальних досягнень дітей.

Середній рівень. У вчителя початкової школи періодично виникають утруднення
різного ступеня складності щодо організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально
орієнтованій основі (посередньо сформовані вміння його організації) під час: визначення
соціально орієнтованих цілей і завдань та їх вирішенні; соціальної взаємодії з учнями,
батьками та колегами щодо поставлених соціальних завдань; організації та проведення
соціально орієнтованої навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних
педагогічних технологій у навчанні, що мають соціальну спрямованість; діагностики
соціальних досягнень дітей.

Низький рівень. У більшості випадків у вчителя постійно виникають суттєві
утруднення щодо організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі
(дуже слабо сформовані вміння його організації або взагалі не сформовані), які вони, як
правило, не можуть самостійно подолати під час: визначення соціально орієнтованих цілей
і завдань та їх вирішення; соціальної взаємодії з учнями, батьками та колегами щодо
поставлених соціальних завдань; організації та проведення соціально орієнтованої
навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних педагогічних технологій у
навчанні, що мають соціальну спрямованість; діагностики соціальних досягнень дітей.

Рівні розвитку другої складової діяльнісного компоненту СК вчителя початкової
школи

(характеризують ступінь прояву організаційно-практичних умінь і навичок вчителя
початкової школи, а також його практичного досвіду загалом у системі роботи „дитина –
вчитель” і „дитина – дитина”).

Високий рівень. Учитель початкової школи має комплекс відмінно сформованих
соціально-психологічних і соціально-педагогічних вмінь і навичок, багатий практичний
досвід, вважає їх відповідно відмінно сформованими та роками набутими у системі роботи
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”, постійно використовує у практиці роботи ЗНЗ. До
них, відносяться наступні: установлювати й зберігати партнерські стосунки в групі школярів;
знаходити підхід до дітей, в яких немає друзів у класі; виявляти соціально благополучну та
соціально неблагополучну дитину; розвивати соціальні потреби школярів; навчити їх
соціальній техніці спілкування; конструювати соціально-привабливе середовище для учнів
та їхньої комфортної взаємодії; умови для самореалізації в процесі опанування ними
практичними складовими освітніх областей; надавати своєчасну соціальну допомогу учням;
визначати рівень соціально вікової зрілості дитини. Учитель при цьому має значний і
успішний практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах „дитина –
вчитель” і „дитина – дитина”, що виявляється у застосуванні методів та засобів з формування
соціальної активності дитини, методичних прийомів, які впливають на емоційне спілкування
дитини з вчителем, прийняттю загальних рішень між учнями; розвитку особистої ініціативи
учня; у розподілі ролей між дітьми, уникаючи їхні образи; успішному вирішенні дитячих
конфліктів і формуванні толерантності в учнів до своїх ровесників; створенні „соціальної
ситуації успіху” у дитини; проведенні соціально спрямованих диспутів, діалогів у системах
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; у проведенні діагностики чинників, що стримують
соціальну активність дитини, а також діагностики складання соціального портрету
особистості учня, виявленні учнів в класі, які можуть організовувати роботу підгрупи
однокласників; створенні умов для успішної соціальної адаптації дитини.

Достатній рівень. Учитель має добре сформовані соціально-психологічні та соціально-
педагогічні вміння і періодично використовує їх на практиці в системах „дитина – вчитель” і
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„дитина – дитина”, а саме: вміння знаходити підхід до школяра, в якого немає друзів у класі;
виявляти соціально благополучну та соціально неблагополучну дитину; розвивати соціальні
потреби дитини; встановлювати й підтримувати партнерські стосунки в групі дітей; визначати
рівень соціально вікової зрілості дитини; навчити учнів соціальній техніці спілкування;
надавати своєчасну соціальну допомогу дитині; створювати умови для самореалізації учнів у
процесі опанування ними практичними складовими освітніх областей; конструювати
соціально-привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної взаємодії. Має значний і
загалом успішний практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”, що виявляється у використанні методів та засобів з
формування соціальної активності дитини, методичних прийомів розвитку особистої
ініціативи учня, які впливають на емоційне спілкування дитини з вчителем, сприяють
прийняттю загальних рішень між учнями; у проведенні соціально спрямованих диспутів,
діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; виявленні учнів в класі, які
можуть організовувати роботу підгрупи однокласників; розподілі ролей між дітьми, у яких не
виникає образи; у створенні „ситуації соціального успіху”; здійсненні успішної соціальної
адаптації дитини; успішному вирішенні дитячих конфліктів і формуванні толерантності в
учнів до своїх ровесників; проведенні діагностики чинників, що стримують соціальну
активність дитини, діагностики складання соціального портрету особистості учня.

Середній рівень. Учитель має непогано сформовані соціально-психологічні та
соціально-педагогічні вміння, проте використовує їх на практиці в системах „дитина –
вчитель” і „дитина – дитина” зрідка, а саме: вміння знаходити підхід до школяра, в якого немає
друзів у класі; розвивати соціальні потреби дитини; виявляти соціально благополучну та
соціально неблагополучну дитину; надавати їм своєчасну соціальну допомогу; підтримувати
партнерські стосунки в групі дітей; визначати рівень соціально вікової зрілості дитини;
навчити учнів соціальній техніці спілкування; створювати умови для самореалізації учня у
процесі опанування ним практичними складовими освітніх областей; конструювати соціально-
привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної взаємодії. Має середній, проте не
завжди успішний практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”, що виявляється у застосуванні методів та засобів з
формування соціальної активності дитини, методичних прийомів, що впливають на емоційне
спілкування дитини з вчителем, розвиток особистої ініціативи учня, прийняття  загальних
рішень між учнями; у проведенні соціально спрямованих диспутів, діалогів у системах
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; у виявленні учнів в класі, які можуть організовувати
роботу підгрупи однокласників; у розподілі ролей між дітьми, у яких не виникає образи; у
створенні „ситуації соціального успіху”; проведенні вдалої соціальної адаптації дитини; у
більш-менш вдалому вирішенні дитячих конфліктів і формуванні толерантності в учнів до
своїх ровесників; проведенні діагностики чинників, які стримують соціальну активність учнів,
а також діагностики складання соціального портрету особистості школяра.

Низький рівень. Має слабо сформовані соціально-психологічні та соціально-
педагогічні вміння, що, як правило, дуже рідко використовує на практиці в системах „дитина
– вчитель” і „дитина – дитина”, а саме: вміння знаходити підхід до учнів, в якої немає друзів
у класі; виявляти соціально благополучну та соціально неблагополучну дитину; розвивати
соціальні потреби дитини; підтримувати партнерські стосунки в групі дітей; визначати
рівень соціально-вікової зрілості дитини; навчити учня соціальній техніці спілкування;
надавати своєчасну соціальну допомогу дитині; створювати умови для самореалізації у
процесі опанування школярем практичними складовими освітніх областей; конструювати
соціально-привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної взаємодії; має незначний і
не завжди хороший практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах
„дитина – вчитель” і „дитина – дитина”, що виявляється у застосуванні методів та засобів з
формування соціальної активності дитини, методичних прийомів, які впливають на емоційне
спілкування дитини з вчителем, щодо розвитку особистої ініціативи школяра, які сприяють
прийняттю загальних рішень між учнями; проведенні соціально спрямованих диспутів,
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діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; у виявленні учнів, які можуть
організовувати роботу підгрупи однокласників; розподілі ролей між дітьми, у яких не
виникає образи; створенні „ситуації соціального успіху”; забезпеченні соціальної адаптації
дитини; вирішенні дитячих конфліктів і формуванні толерантності в учнів до своїх
ровесників; проведенні діагностики чинників, що стримують соціальну активність дитини,
діагностики складання соціального портрету особистості учня.

Рівні розвитку третьої складової діяльнісного компоненту СК вчителя початкової
школи

(характеризують ступінь прояву організаційно-практичних умінь і навичок вчителя
початкової школи, а також його практичного досвіду в системі роботи „сім’я – дитина”).

Високий рівень. Вчитель початкової школи постійно застосовує свої соціально-
психологічні та соціально-педагогічні уміння, навички та багатий практичний досвід на
практиці, які вважає відповідно відмінно сформованими та роками набутими в системі роботи
„сім’я – дитина”; має комплекс відмінно сформованих соціально-психологічних і соціально-
педагогічних вмінь та навичок, які постійно використовує на практиці в системі роботи „сім’я
– дитина”. До них відносяться такі: вміння без зайвих утруднень проводити бесіди з батьками з
приводу ставлення дитини до педагогічних впливів, до своїх вчинків, з приводу її дружби поза
класом, а також щодо організації дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її вільного „вуличного”
та „комп’ютерного” часу проводження; виявляти сім’ї, у яких батьки і діти сумісно дивляться
та обговорюють цікаві телепередачі; сім’ї, у яких формується адекватна, завищена або
занижена самооцінка дитини; виявляти ставлення батьків до педагогічних впливів на свою
дитину; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціально-віковою зрілістю дитини
та відношеннями у сім’ї; попереджувати виникнення конфліктів у сім’ях невстигаючих у
навчанні учнів; залучати батьків до суспільного життя класу; консультувати їх щодо
соціальної техніки спілкування з їхньою власною дитиною; визначати батьків, у яких у сім’ї
емоційно-холодні, відчужені відносини, конфліктні ситуації на соціальній основі, сім’ї, де
відносини будуються як на основі дружби, взаєморозуміння і підтримки, так і без емоційної
близькості та довіри; в яких переважає суспільна або егоїстична спрямованість її членів, у
тому числі й дитини; має значний і успішний практичний досвід у вирішенні складних
соціальних проблем у системі „сім’я – дитина”, зокрема у неблагополучних сім’ях; щодо
використання превентивних заходів батьками з попередження прояву грубості дитини у сім’ї,
її відмови від соціальних доручень, запізнень на уроки; у постійному контактуванні з батьками
щодо участі дитини та самих батьків у соціальному житті класу.

Достатній рівень. Має добре сформовані соціально-психологічні та соціально-
педагогічні вміння і достатньо часто використовує їх на практиці в системі роботи „сім’я –
дитина”, а саме: вміння проводити бесіду з батьками з приводу ставлення дитини до
педагогічних впливів, до своїх вчинків, з приводу її дружби поза класом, а також щодо
організації дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її вільного „вуличного” та „комп’ютерного”
часу проводження; виявляти благополучні сім’ї, у яких батьки і діти сумісно дивляться  та
обговорюють цікаві телепередачі; у яких формується адекватна, завищена або занижена
самооцінка дитини; ставлення батьків до педагогічних впливів на свою дитину;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціально-віковою зрілістю дитини та
відносинами у сім’ї; попереджувати конфлікти у сім’ях невстигаючих у навчанні учнів;
залучати батьків до суспільного життя класу; консультувати їх щодо соціальної техніки
спілкування з їхньою власною дитиною; визначати батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні,
відчужені відносини, наявні конфліктні ситуації на соціальній основі, де відносини
будуються без емоційної близькості та довіри; а також ті, де відносини будуються на основі
дружби, взаєморозуміння і підтримки, переважає суспільна чи егоїстична спрямованість
членів та сім’ї, в тому числі й дитини. Має досить великий і загалом хороший практичний
досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системі роботи „сім’я – дитина”, що
полягає у вирішенні складних соціальних проблем у неблагополучних сім’ях своїх
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підопічних; використанні превентивних мір для батьків з попередження прояву грубості
дитини у сім’ї, її відмови від соціальних доручень, запізнень на уроки; у періодичному
контактуванні з батьками щодо участі дитини та самих батьків у соціальному житті класу.

Середній рівень. Вчитель має слабо сформовані соціально-психологічні та соціально-
педагогічні вміння, які рідко використовує їх на практиці в системі „сім’я – дитина, а саме:
вміння проводити бесіду з батьками з приводу ставлення дитини до педагогічних впливів, до
своїх вчинків, з приводу її дружби поза класом, а також щодо організації дозвіллєвої
діяльності дитини, її вільного „вуличного” та „комп’ютерного” часу проводження; виявляти
благополучні сім’ї, у яких батьки і діти сумісно дивляться та обговорюють цікаві телепередачі;
у яких формується адекватна, завищена або занижена самооцінка дитини; визначати батьків, у
яких у сім’ї емоційно-холодні, відчужені відносини, наявні конфліктні ситуації на соціальній
основі; сім’ї, де відносини будуються на основі дружби, взаєморозуміння і підтримки чи без
емоційної близькості та довіри; встановлювати сім’ї, в яких переважає суспільна
спрямованість її членів або егоїстична, в тому числі й дитини; виявляти ставлення батьків до
педагогічних впливів на свою дитину; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між
соціально-віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї; попереджувати конфлікти у сім’ях
невстигаючих у навчанні учнів; залучати батьків до суспільного життя класу; консультувати їх
щодо соціальної техніки спілкування з власною дитиною. Має середній і загалом непоганий
практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системі роботи „сім’я –
дитина”, що полягає у вирішенні складних соціальних проблем у неблагополучних сім’ях; у
використанні превентивних мір для батьків з попередження прояву грубості дитини у сім’ї, її
відмови від соціальних доручень, запізнень на уроки; у періодичному контактуванні з
батьками щодо участі дитини та самих батьків у соціальному житті класу.

Низький рівень. Учитель має дуже слабо сформовані соціально-психологічні та
соціально-педагогічні вміння або взагалі не сформовані, та, як правило, дуже рідко
використовує на практиці в системі роботи „сім’я – дитина”, а саме: вміння проводити бесіду
з батьками з приводу ставлення дитини до педагогічних впливів, своїх вчинків, з приводу її
дружби поза класом, а також щодо організації дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її
вільного „вуличного” та „комп’ютерного” часу проводження; виявляти благополучні сім’ї, у
яких батьки і діти сумісно дивляться та обговорюють цікаві телепередачі; сім’ї, у яких
формується адекватна, завищена або занижена самооцінка дитини; ставлення батьків до
педагогічних впливів на свою дитину; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між
соціально-віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї; попереджувати конфлікти у
сім’ях невстигаючих у навчанні учнів; залучати батьків до суспільного життя класу;
консультувати їх щодо соціальної техніки спілкування з власною дитиною; визначати
батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні, відчужені відносини, наявні конфліктні ситуації на
соціальній основі; визначати сім’ї, де відносини будуються основі дружби, взаєморозуміння і
підтримки, або без емоційної близькості та довіри; у яких переважає суспільна або
егоїстична спрямованість її членів, в тому числі й дитини; має незначний і не завжди
успішний практичний досвід або взагалі він відсутній у вирішенні складних соціальних
проблем у системі роботи „сім’я – дитина”, що полягає в епізодичному вирішенні соціальних
проблем різного ступеня складності у неблагополучних сім’ях; у використанні превентивних
мір батьками з попередження прояву грубості дитини у сім’ї, її відмови від соціальних
доручень, запізнень учня на уроки; у вирішенні складних соціальних проблем у
неблагополучних сім’ях; у періодичному контактуванні з батьками щодо участі дитини та
самих батьків у соціальному житті класу.

Узагальнена розширена змістова характеристика рівнів розвитку діяльнісного
компонента СК вчителя

Високий рівень – у вчителя початкової школи не виникає утруднень під час:
організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі: при визначенні
соціально орієнтованих цілей, завдань і успішному їх досягненні та вирішенні; організації та
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проведення соціально орієнтованої навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних
педагогічних технологій у навчанні, що мають соціальну спрямованість; соціальної взаємодії
з учнями, батьками та колегами щодо поставлених соціальних завдань;діагностики
соціальних досягнень дітей. Він постійно застосовує: свої соціально-психологічні та
соціально-педагогічні уміння, навички та багатий педагогічний досвід на практиці, які
вважає відповідно відмінно сформованими та роками набутими в системі роботи „дитина –
дитина”, „дитина – вчитель”, „сім’я – дитина”; вміння знаходити підхід до дитини, в якої
немає друзів у класі; виявляти соціально благополучну та соціально неблагополучну дитину;
розвивати соціальні потреби дитини; підтримувати соціальне партнерство в групі дітей;
визначати рівень соціально-вікової зрілості дитини; навчити її соціальній техніці
спілкування; надавати своєчасну соціальну допомогу учневі; створювати умови для його
самореалізації в процесі опанування ним практичними складовими освітніх областей;
конструювати соціально-привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної взаємодії;
без зайвих утруднень проводити бесіди з батьками з приводу ставлення учня до педагогічних
впливів, своїх вчинків, з приводу його дружби поза класом, а також щодо організації
дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її вільного „вуличного” та „комп’ютерного” часу
проводження; виявляти сім’ї, у яких батьки і діти сумісно дивляться та обговорюють цікаві
телепередачі; сім’ї, у яких формується адекватна, завищена або занижена самооцінка дитини;
виявляти ставлення батьків до педагогічних впливів на свою дитину; встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки між соціально-віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї;
попереджувати виникнення конфліктів у сім’ях невстигаючих у навчанні учнів; залучати
батьків до суспільного життя класу; консультувати їх щодо соціальної техніки спілкування з
їхньою власною дитиною; визначати батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні, відчужені
відносини, конфліктні ситуації на соціальній основі та сім’ї, де відносини будуються на
основі дружби, взаєморозуміння і підтримки, виявляти сім’ї, де відносини будуються без
емоційної близькості та довіри; сім’ї, в яких переважає суспільна спрямованість її членів та
сім’ї, в яких переважає егоїстична спрямованість, в тому числі й дитини; має значний і
успішний практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах „дитина –
вчитель”, „дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, що полягає у використанні превентивних
заходів для батьків з попередження прояву грубості дитини у сім’ї, її відмови від соціальних
доручень, запізнень на уроки; у постійному контактуванні з батьками щодо участі дитини та
самих батьків у соціальному житті класу; виявляється у застосуванні методичних прийомів
розвитку особистої ініціативи учня, його емоційне спілкування з вчителем, а також
методичних прийомів, що сприяють прийняттю загальних рішень між учнями; у проведенні
соціально спрямованих диспутів, діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”;
у виявленні учнів у класі, які можуть організовувати роботу підгрупи однокласників; у
розподілі ролей між дітьми, наслідком якого не виникає образи; зі створення „ ситуації
соціального успіху”; проведення успішної соціальної адаптації дитини; у використанні
методів та засобів з формування соціальної активності дитини, в успішному вирішенні
дитячих конфліктів і формуванні толерантності в учнів до своїх ровесників; у проведенні
діагностики чинників, що стримують соціальну активність дитини, а також діагностики
складання соціального портрету особистості учня.

Достатній рівень – у вчителя іноді виникають незначні утруднення під час організації
навчального процесу в ЗНЗ на соціально орієнтованій основі, зокрема у: визначенні соціально
орієнтованих цілей і завдань та їх вирішенні; соціальній взаємодії з учнями, батьками та
колегами щодо поставлених соціальних завдань; організації та проведенні соціально
орієнтованої навчальної та позакласної роботи; застосуванні сучасних педагогічних
технологій, які мають соціальну спрямованість; діагностиці соціальних досягнень дітей;
виявленні соціально благополучної та соціально неблагополучної дитини; збереженні
соціального партнерства в групі дітей; визначенні рівня соціально-вікової зрілості дитини;
навчанні школярів соціальній техніці спілкування; розвитку соціальних потреб дитини;
наданні своєчасної соціальної допомоги дитині; конструюванні соціально-привабливого



555
середовища для учнів та їхньої комфортної взаємодії; створенні умов для самореалізації учня у
процесі опанування ним практичними складовими освітніх областей; відчувається
недостатність розвитку вміння знаходити підхід до дитини, в якої немає друзів у класі.
Вчитель має добре сформовані соціально-психологічні та соціально-педагогічні вміння і
навички та досить часто використовує їх на практиці в системі роботи „дитина – вчитель”,
„дитина – дитина” і „сім’я – дитина”, а саме: вміння проводити бесіду з батьками з приводу
ставлення дитини до педагогічних впливів, своїх вчинків, з приводу її дружби поза класом, а
також щодо організації дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її вільного „вуличного” та
„комп’ютерного” часу проводження; виявляти батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні,
відчужені відносини, наявні конфліктні ситуації на соціальній основі; ставлення батьків до
педагогічних впливів на свою дитину; сім’ї, у яких формується адекватна, завищена або
занижена самооцінка дитини; де відносини будуються на основі дружби, взаєморозуміння і
підтримки, або без емоційної близькості та довіри; у яких переважає суспільна спрямованість
або переважає егоїстична спрямованість її членів, у тому числі й дитини; благополучні сім’ї, у
яких батьки і діти сумісно переглядають та обговорюють цікаві телепередачі; встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки між соціально-віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї;
попереджувати конфлікти у сім’ях невстигаючих у навчанні учнів; залучати батьків до
суспільного життя класу; консультувати їх щодо соціальної техніки спілкування з їхньою
власною дитиною. Вчитель має достатньо великий і загалом  хороший практичний досвід у
вирішенні складних соціальних проблем у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина” і
„сім’я – дитина”, що має прояв у: застосуванні методичних прийомів, які впливають на
емоційне спілкування дитини з вчителем, сприяють прийняттю загальних рішень між учнями,
розвитку особистої ініціативи учня; методів та засобів з формування соціальної активності
дитини, толерантності до своїх ровесників; проведенні соціально спрямованих диспутів,
діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; діагностики чинників, що
стримують соціальну активність дитини, діагностики складання соціального портрету
особистості учня; успішному вирішенні дитячих конфліктів; виявленні учнів, які можуть
організовувати роботу підгрупи однокласників; толерантному розподілі ролей між дітьми, що
не викликає їхньої образи; створенні „ситуації соціального успіху”;здійсненні успішної
соціальної адаптації дитини; у вирішенні складних соціальних проблем у неблагополучних
сім’ях своїх підопічних; використанні превентивних заходів батьками з попередження прояву
грубості дитини у сім’ї, її відмови від соціальних доручень, запізнень на уроки; періодичному
контактуванні з батьками щодо участі дитини та самих батьків у соціальному житті класу.

Середній рівень – у вчителя періодично виникають утруднення різного ступеня
складності під час організації навчального процесу ЗНЗ на соціально орієнтованій основі:
при визначенні соціально орієнтованих цілей і завдань та їх вирішенні, у соціальній взаємодії
з учнями, батьками та колегами щодо поставлених соціальних завдань; організації та
проведенні соціально орієнтованої навчальної та позакласної роботи; застосуванні сучасних
педагогічних технологій, що мають соціальну спрямованість; під час діагностики соціальних
досягнень дітей. Він має слабо сформовані соціально-психологічні та соціально-педагогічні
вміння, які рідко використовує на практиці в системах „дитина – вчитель” і „дитина –
дитина”, „сім’я – дитина”, а саме: вміння розвивати соціальні потреби дитини; його
соціальну техніку спілкування; визначати рівень її соціально-вікової зрілості; знаходити
підхід до учнів, в яких немає друзів у класі; виявляти соціально благополучну та соціально
неблагополучну дитину; підтримувати соціальне партнерство в групі дітей; створювати
умови для самореалізації учня у процесі опанування ним практичними складовими освітніх
областей; конструювати соціально-привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної
взаємодії; надавати своєчасну соціальну допомогу дитині; вміння проводити бесіду з
батьками з приводу ставлення дитини до педагогічних впливів, до своїх вчинків, з приводу її
дружби поза класом, щодо організації її дозвіллєвої, вільного „вуличного” та
„комп’ютерного” часу проводження; консультувати їх щодо соціальної техніки спілкування з
їхньою власною дитиною; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціально-
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віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї; попереджувати конфлікти у сім’ях
невстигаючих у навчанні учнів; залучати батьків до суспільного життя класу; виявляти
благополучні сім’ї, у яких батьки і діти сумісно переглядають та обговорюють цікаві
телепередачі; сім’ї, в яких переважає суспільна спрямованість або егоїстична спрямованість
її членів, у тому числі й дитини; сім’ї, у яких формується адекватна, завищена або занижена
самооцінка дитини; ставлення батьків до педагогічних впливів на свою дитину; де відносини
будуються на основі дружби, взаєморозуміння і підтримки, або без емоційної близькості та
довіри; визначати батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні, відчужені відносини, наявні
конфліктні ситуації на соціальній основі. Має середній, проте не завжди успішний
практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах „дитина – вчитель”
і „дитина – дитина”, „сім’я – дитина”, що виявляється у не завжди влучному застосуванні
методичних прийомів, які впливають на емоційне спілкування дитини з вчителем, прийняття
загальних рішень між учнями; розвитку особистої ініціативи учня, методів та засобів з
формування соціальної активності дитини, недоліках у проведенні соціально спрямованих
диспутів, діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”; у виявленні учнів у
класі, які можуть організовувати роботу підгрупи однокласників; у розподілі ролей між
дітьми, у яких іноді виникають образи; у більш-менш вдалому вирішенні дитячих конфліктів
і формуванні толерантності в учнів до своїх ровесників; у створенні „ситуації соціального
успіху”; проведенні соціальної адаптації дитини; діагностиці чинників, що стримують
соціальну активність дитини, діагностиці складання соціального портрету особистості учня;
вирішенні складних соціальних проблем у неблагополучних сім’ях своїх підопічних;
застосуванні превентивних заходів для батьків з попередження прояву грубості дитини у
сім’ї, її відмови від соціальних доручень, запізнень учня на уроки; у періодичному
контактуванні з батьками щодо участі дитини та самих батьків у соціальному житті класу.

Низький рівень – у вчителя початкової школи у більшості випадків постійно
виникають суттєві утруднення в організації навчального процесу в ЗНЗ на соціально
орієнтованій основі, які вони, як правило, не можуть самостійно подолати: під час
визначення соціально орієнтованих цілей і завдань та їх вирішенні; соціальної взаємодії з
учнями, батьками та колегами щодо поставлених соціальних завдань; організації та
проведенні соціально орієнтованої навчальної та позакласної роботи; застосування сучасних
соціально спрямованих педагогічних технологій навчання; діагностики соціальних досягнень
дітей. Він має досить слабо сформовані соціально-психологічні та соціально-педагогічні
вміння, що, як правило, дуже рідко використовує на практиці в системах „дитина – вчитель”
і „дитина – дитина”, а саме: вміння розвивати соціальні потреби дитини; навчити її
соціальній техніці спілкування; виявляти соціально благополучну та соціально
неблагополучну дитину; надавати своєчасну соціальну допомогу дитині; знаходити підхід до
дитини, в якої немає друзів у класі; зберігати соціальне партнерство в групі дітей; визначати
рівень соціально-вікової зрілості дитини; створювати умови для самореалізації учня у
процесі опанування ним практичними складовими освітніх областей; конструювати
соціально-привабливе середовище для учнів та їхньої комфортної взаємодії; вміння
проводити бесіду з батьками з приводу ставлення дитини до педагогічних впливів, до своїх
вчинків, її дружби поза класом, щодо організації дозвіллєвої діяльності їхньої дитини, її
вільного „вуличного” та „комп’ютерного” часу проводження; виявляти ставлення батьків до
педагогічних впливів на свою дитину; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між
соціально-віковою зрілістю дитини та відносинами у сім’ї; виявляти благополучні сім’ї, у
яких батьки і діти сумісно переглядають та обговорюють цікаві телепередачі; сім’ї, у яких
формується адекватна, завищена або занижена самооцінка дитини; попереджувати конфлікти
у сім’ях невстигаючих у навчанні учнів; консультувати їх щодо соціальної техніки
спілкування з їхньою власною дитиною; визначати батьків, у яких у сім’ї емоційно-холодні,
відчужені відносини, наявні конфліктні ситуації на соціальній основі; визначати сім’ї, де
відносини будуються на основі дружби, взаєморозуміння і підтримки, або без емоційної
близькості та довіри; в яких переважає суспільна або егоїстична спрямованість її членів, у
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тому числі й дитини; залучати батьків до суспільного життя класу. Має малий і не завжди
вдалий практичний досвід у вирішенні складних соціальних проблем у системах „дитина –
вчитель” і „дитина – дитина”, „сім’я – дитина”, що виявляється у застосуванні методичних
прийомів, які впливають на емоційне спілкування дитини з вчителем, розвитку особистої
ініціативи учня, таких, що сприяють прийняттю загальних рішень між учнями; у
використанні методів та засобів з формування соціальної активності дитини, у вирішенні
дитячих конфліктів і формуванні толерантності в учнів до своїх ровесників; у проведенні
соціально спрямованих диспутів, діалогів у системах „дитина – вчитель” і „дитина – дитина”;
діагностики чинників, що стримують соціальну активність дитини, а також діагностики
складання соціального портрету особистості учня; у виявленні учнів у класі, які можуть
організовувати роботу підгрупи однокласників; у безконфліктному розподілі ролей між
дітьми; у створенні „ситуації соціального успіху”; проведенні соціальної адаптації дитини;
епізодичному вирішенні соціальних проблем різного ступеня складності у неблагополучних
сім’ях своїх підопічних; у використанні превентивних заходів до батьків з попередження
прояву грубості дитини у сім’ї, її відмови від соціальних доручень, запізнень учня на уроки;
у періодичному контактуванні з батьками щодо участі дитини та самих батьків у
соціальному житті класу.

Операційний компонент (ОК)
соціальної компетентності вчитедя початкової школи

Рівні розвитку операційного компонента СК вчителя початкової школи,
(характеризують ступінь прояву здатності вчителя початкової школи до вирішення
соціальних проблем і завдань у дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ,  що у
представлено нижче.

Високий рівень. Учитель початкової школи здатен вдало і легко визначати ієрархію
соціально значущих цілей професійної діяльності, конкретизувати їх у окремі завдання;
уточнювати соціальні цілі професійної діяльності; користуватися різними соціально-
педагогічними джерелами інформації та опрацьовувати її; конструювати зміст навчально-
соціальної діяльності, тобто володіти вміннями відбору й систематизації навчально-
соціальної інформації; проектувати і визначати структуру, зміст і технологію соціальної
діяльності за допомогою педагогічного і методичного інструментарію; виконувати систему
дій щодо визначення діагностики стратегії у соціальному середовищі; на основі цільових
постанов формувати послідовну програму контрольно-діагностичної діяльності у мікро- та
макросоціумі; обробляти й систематизувати отриману соціально-педагогічну та соціально-
психологічну інформацію з наступним визначенням напрямів і змісту корекції; формувати
„дерево цілей” і конкретизувати як завдання соціально-виховної діяльності; організовувати
психолого-соціальну підтримку в процесі особистісного розвитку; координувати й
узгоджувати стратегію й тактику соціально-педагогічного супроводу на всіх рівнях
взаємодії; визначати напрями і зміст методичної діяльності у вирішенні соціальних проблем;
обирати оптимальне рішення методичного завдання з числа можливих для вирішення
завдань щодо соціальної діяльності; добирати форми й засоби організації професійної
діяльності у вирішенні соціальних проблем; координувати діяльність суб’єктів різних рівнів
педагогічної взаємодії під час вирішення завдань соціальної діяльності; здійснювати
моніторинг соціально-педагогічної діяльності зі своєчасною корекцією організаційної
стратегії; добирати й використовувати доцільні засоби соціально-педагогічної комунікації;
виявляти уміння перцепції та емпатії серед колег педагогічного колективу; володіти
практичними алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів серед
учителів; здійснювати різні види аналізу в мікро- і макросоціумі; розробляти механізм
впровадження інновацій у соціально-педагогічну діяльність; втілювати самоконтроль і
самооцінку навчально-соціальної роботи у педагогічному колективі.

Достатній рівень. Учитель здатен досить добре і достатньо легко визначати
ієрархію соціально значущих цілей професійної діяльності, конкретизувати їх у окремі
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завдання; конкретизувати соціальні цілі професійної діяльності; користуватися різними
соціально-педагогічними джерелами інформації та опрацьовувати її; конструювати зміст
навчально-соціальної діяльності, тобто володію уміннями відбору й систематизації
навчально-соціальної інформації; проектувати і визначати структуру, зміст і технологію
соціальної діяльності за допомогою педагогічного і методичного інструментарію;
виконувати систему дій щодо визначення діагностики стратегії у соціальному середовищі; на
основі цільових постанов формувати послідовну програму контрольно-діагностичної
діяльності у мікро- та макросоціумі; обробляти й систематизувати отриману соціально-
педагогічну та соціально-психологічну інформацію з наступним визначенням напрямів і
змісту корекції формувати „дерево цілей” і конкретизувати як завдання  соціально-виховної
діяльності; організовувати психолого-соціальну підтримку в процесі особистісного розвитку;
координувати й узгоджувати стратегію й тактику соціально-педагогічного супроводження на
всіх рівнях взаємодії; визначити напрямки й зміст методичної діяльності у вирішенні
соціальних проблем; обирати оптимальне рішення методичного завдання з числа можливих
для вирішення завдань щодо соціальної діяльності; добирати форми й засоби організації
професійної діяльності у вирішенні соціальних проблем; координувати діяльність суб’єктів
різних рівнів педагогічної взаємодії при вирішенні завдань соціальної діяльності;
здійснювати моніторинг соціально-педагогічної  діяльності зі своєчасною корекцією
організаційної стратегії; добирати й використовувати доцільні засоби соціально-педагогічної
комунікації; виявляти уміння перцепції та емпатії серед колег педагогічного колективу;
володіти практичними алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів
серед учителів; здійснювати різні види аналізу мікро- і макро- соціумів; розробляти механізм
впровадження інновацій у соціально-педагогічну діяльність; втілювати самоконтроль і
самооцінку навчально-соціальної роботи у педагогічному колективі.

Середній рівень. Учитель не завжди добре і легко здатен визначати ієрархію
соціально значущих цілей професійної діяльності, конкретизувати їх у окремі завдання;
уточнювати соціальні цілі професійної діяльності; користуватися різними соціально-
педагогічними джерелами інформації та опрацьовувати її; конструювати зміст навчально-
соціальної діяльності, тобто володіти уміннями відбору й систематизації навчально-
соціальної інформації; проектувати і визначати структуру, зміст і технологію соціальної
діяльності за допомогою педагогічного і методичного інструментарію; виконувати систему
дій щодо визначення діагностики стратегії у соціальному середовищі; формувати на основі
цільових постанов послідовну програму контрольно-діагностичної діяльності у мікро- та
макросоціумі; обробляти й систематизувати отриману соціально-педагогічну та соціально-
психологічну інформацію з наступним визначенням напрямів і змісту корекції; формувати
„дерево цілей” і конкретизувати як завдання соціально-виховної діяльності; організовувати
психолого-соціальну підтримку в процесі особистісного розвитку; координувати й
узгоджувати стратегію й тактику соціально-педагогічного супроводження на всіх рівнях
взаємодії; визначити напрямки й зміст методичної діяльності у вирішенні соціальних
проблем; обирати оптимальне рішення методичного завдання з числа можливих для
вирішення завдань щодо соціальної діяльності; добирати форми й засоби організації
професійної діяльності у вирішенні соціальних проблем; координувати діяльність суб’єктів
різних рівнів педагогічної взаємодії при вирішенні завдань соціальної діяльності;
здійснювати моніторинг соціально-педагогічної  діяльності зі своєчасною корекцією
організаційної стратегії; добирати й використовувати доцільні засоби соціально-педагогічної
комунікації; виявляти уміння перцепції та емпатії серед колег педагогічного колективу;
володіти практичними алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів
серед учителів; здійснювати різні види аналізу в мікро- і макросоціумі; розробляти механізм
впровадження інновацій у соціально-педагогічну діяльність; втілювати самоконтроль і
самооцінку навчально-соціальної роботи у педагогічному колективі.

Низький рівень. Учитель тільки намагається визначати ієрархію соціально значущих
цілей професійної діяльності, конкретизувати їх у окремі завдання; конкретизувати соціальні
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цілі професійної діяльності; користуватися різними соціально-педагогічними джерелами
інформації та опрацьовувати її; конструювати зміст навчально-соціальної діяльності, тобто
володію уміннями відбору й систематизації навчально-соціальної інформації; проектувати і
визначати структуру, зміст і технологію соціальної діяльності за допомогою педагогічного і
методичного інструментарію; виконувати систему дій щодо визначення діагностики стратегії
у соціальному середовищі; на основі цільових постанов формувати послідовну програму
контрольно-діагностичної діяльності у мікро- та макросоціумі; обробляти й систематизувати
отриману соціально-педагогічну та соціально-психологічну інформацію з наступним
визначенням напрямів і змісту корекції; формувати „дерево цілей” і конкретизувати як
завдання соціально-виховної діяльності; організовувати психолого-соціальну підтримку в
процесі особистісного розвитку; координувати й узгоджувати стратегію й тактику соціально-
педагогічного супроводження на всіх рівнях взаємодії; визначити напрямки й зміст
методичної діяльності у вирішенні соціальних проблем; обирати оптимальне рішення
методичного завдання з числа можливих для вирішення завдань щодо соціальної діяльності;
добирати форми й засоби організації професійної діяльності у вирішенні соціальних
проблем; координувати діяльність суб’єктів різних рівнів педагогічної взаємодії при
вирішенні завдань соціальної діяльності; здійснювати моніторинг соціально-педагогічної
діяльності зі своєчасною корекцією організаційної стратегії; добирати й використовувати
доцільні засоби соціально-педагогічної комунікації; виявляти уміння перцепції та емпатії
серед колег педагогічного колективу; володіти практичними алгоритмами конструктивного
вирішення педагогічних конфліктів серед учителів; здійснювати різні види аналізу в мікро- і
макросоціумі; розробляти механізм впровадження інновацій у соціально-педагогічну
діяльність; втілювати самоконтроль і самооцінку навчально-соціальної роботи у
педагогічному колективі, а отже реалізує це на практиці, як правило, невдало.

Узагальнені критерії розвитку операційного компонента СК вчителя початкової
школи

Високий рівень характеризується тим, що вчитель початкової школи здатен вдало і
легко виконувати  цілепрогностичну соціальну діяльність у професійному середовищі,
конструктивно вирішувати соціальні завдання у професійній діяльності, а також завдання
соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого школяра; реалізувати соціально
зорієнтовану методичну, комунікативну функцію та здійснювати педагогічну рефлексію;
організовувати й керувати процесом вирішення соціальних завдань у професійній діяльності;
соціальну діяльність в ЗНЗ на діагностичній основі.

Достатній рівень – учитель здатен добре і достатньо легко виконувати
цілепрогностичну соціальну діяльність у професійному середовищі, конструктивно
вирішувати соціальні завдання у професійній діяльності, а також завдання соціалізації,
виховання й розвитку особистості молодшого школяра; реалізовувати соціально
зорієнтовану методичну, комунікативну функцію та здійснювати педагогічну рефлексію;
організовувати й керувати процесом вирішення соціальних завдань у професійній діяльності;
організовувати соціальну діяльність у ЗНЗ на діагностичній основі.

Середній рівень – вчитель початкової школи не завжди добре і легко здатен
виконувати  цілепрогностичну соціальну діяльність у професійному середовищі,
конструктивно вирішувати соціальні завдання у професійній діяльності, а також завдання
соціалізації, виховання й розвитку особистості молодшого школяра; реалізовувати соціально
зорієнтовану методичну, комунікативну функцію та здійснювати педагогічну рефлексію;
організовувати й керувати процесом вирішення соціальних завдань у професійній діяльності;
організовувати соціальну діяльність у ЗНЗ на діагностичній основі.

Низький рівень – вчитель початкової школи тільки намагається виконувати
цілепрогностичну соціальну діяльність у професійному середовищі, конструктивно вирішувати
соціальні завдання у професійній діяльності, а також завдання соціалізації, виховання й розвитку
особистості молодшого школяра; реалізовувати соціально зорієнтовану методичну,
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комунікативну функцію та здійснювати педагогічну рефлексію; організовувати й керувати
процесом вирішення соціальних завдань у професійній діяльності; соціальну діяльність у ЗНЗ на
діагностичній основі, а отже реалізує це на практиці, як правило, невдало.

Особистісно-професійного компонент (ОПК) соціальної компетентності вчителя
початкової школи

Рівні розвитку емоційної складової особистісного компонента соціальної
компетентності вчителя початкової школи

(характеризує ступінь прояву його особистісних характеристик щодо визначених критеріїв
(рівні емпатійності).

Високий. Для вчителя початкової школи характерними є: хворобливо розвинута
емпатійність; тонке реагування на настрій співрозмовника; важкість від того, що оточуючі
виплескують на нього свій емоційний стан; сильне відчуття комплексу провини, побоювання
спричинити людям клопіт; уразливість і вразливість; дуже висока потреба в емоційній
підтримці з боку, довіра дітей і їхня потреба в його пораді.

Достатній рівень. Характерним є: достатньо глибоке розуміння потреб і проблем
оточуючих; досить швидке встановлення контактів з оточуючими та знаходження з ними
спільної мови; великодушність, достатньо високий інтерес до людей; досить висока
емоційна чуйність і комунікабельність, схильність прощати помилки оточуючих, а також
потреба у соціальному схваленні своїх дій; запобігання конфліктам і знаходження
компромісних рішень; адекватне сприйняття критики на свою адресу; переважне
оцінювання подій за своїми почуттями та інтуїцією, аніж за аналітичними висновками;
надання переваги роботі з людьми над роботою наодинці.

Середній рівень. Серед характеристик вчителя: схильність оцінювати людей за
вчинками в міжособистісних відносинах, ніж за своїми особистими враженнями; переважний
самоконтроль своїх емоційних проявів; виявлення уважності до співрозмовника, з можливою
втратою терпіння при надмірному впливі його почуттів; приховування своєї думки у разі
невпевненості її прийняття; можливі утруднень у прогнозуванні розвитку відносин між
людьми; відсутність розкутості почуттів, що заважає повноцінному сприйняттю людей (не
особлива чуттєвість , однак не „товстошкірість”.

Низький рівень. Для вчителя характерними є: виникнення утруднень у встановленні
контактів з людьми; відчуття некомфортності у великій компанії; нерозуміння емоційних
проявів у вчинках оточуючих, які він вважає безглуздістю; надання переваги заняттям
конкретною справою, ніж роботі з людьми; сприйняття точних формулювань і прийняття
раціональних рішень; наявність невеликої кількості друзів, яких він цінує за ділові якості та
ясний розум, а не за чутливість; майже відсутня увага оточуючих і відчуття відчуженості.

Друга складова – професійна особистісно-професійного компонента СК вчителя
початкової школи

Рівні розвитку першого показника (комунікативність) другої (професійної) складової
особистісно-професійного компонента СК

(характеризує ступінь прояву здатності до комунікації, а саме: ступінь її розвитку).
Високий рівень. Для вчителя початкової школи є характерними такі властивості

особистості як: занадто висока комунікативність; значна легкість і відкритість у спілкуванні
з учнями, їх батьками та колегами; дуже сильне прагнення до обговорення цікавих тем;
відмінне та доброзичливе ставлення до людей; надмірна балакучість та імпульсивність
поведінки, що виявляються у соціально-педагогічній та, пов’язаній із нею, соціально-
психологічній діяльності; як правило, схильність до створення конфліктних ситуацій.

Достатній рівень. Серед характеристик – такі властивості особистості як: висока
комунікативність; легкість і загалом відкритість у спілкуванні з учнями, їх батьками та
колегами; сильне прагнення до обговорення цікавих тем; хороше і загалом доброзичливе
ставлення до людей; значна балакучість і пластичність поведінки, що виявляється у соціально-
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педагогічній та, пов’язаній із нею, соціально-психологічній діяльності; низька конфліктність.

Середній рівень. Характерними є властивості особистості як: помірна
комунікативність і балакучість; у спілкуванні з учнями, їх батьками та колегами, однак іноді
виникають непорозуміння; періодичне прагнення до обговорення цікавих тем і намагання
уникати конфліктів під час спілкування з оточуючими (не завжди вдається себе
контролювати); різне, проте загалом позитивне ставлення до людей; помірна балакучість і в
цілому непогана пластичність поведінки, що виявляється у соціально-педагогічній та,
пов’язаній із нею, соціально-психологічній діяльності.

Низький рівень. У вчителя наявні такі властивості особистості як: низька
комунікативність (замкненість) і переважна мовчазність; слабке бажання спілкуватися з
учнями, їх батьками та колегами; незначне прагнення до обговорення цікавих тем або взагалі
його відсутність; непогане ставлення до людей, яке вчителю складно виразити; звернення
до інших тільки за крайньої необхідності; низька пластичність поведінки, що виявляється у
соціально-педагогічній та, пов’язаній із нею, соціально-психологічній діяльності; наявні
прояви конфліктності в поведінці через невміння спілкуватися та взаємодіяти з оточуючими.

Рівні розвитку другого показника (організованість) другої (професійної) складової
особистісно-професійного компонента СК вчителя початкової школи (характеризує ступінь
прояву організованості вчителя початкової школи)

Високий рівень. Для вчителя початкової школи характерними є такі особистісні
властивості як: занадто висока впевненість у собі та у своїх діях; швидкість прийняття
соціально-професійних рішень і активність у наданні ділових пропозицій; надмірно активне
відстоювання своєї думки, навіть коли вона різниться з думкою колег по роботі; надання
переваги порядку у всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі
загалом та пов’язаної з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та
соціально-психологічної діяльності; позитивне ставлення до адміністративно-педагогічної
роботи; оригінальність у підборі та використанні способу соціально-професійних дій
(креативність у роботі), що виявляється постійно.

Достатній рівень. Серед характеристик є такі особистісні властивості як: достатньо
висока впевненість у собі та у своїх діях; швидкість прийняття соціально-професійних
рішень і активність у наданні ділових пропозицій; досить активне  відстоювання своєї
думки, навіть при її відмінності від думки колег по роботі; надання переваги порядку у
всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі загалом та
пов’язаної з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та соціально-
психологічної діяльності; хороше ставлення до адміністративно-педагогічної роботи;
оригінальність у підборі та використанні способу соціально-професійних дій (креативність у
роботі), яка виявляється достатньо часто.

Середній рівень. Для вчителя характерними є такі особистісні властивості як: помірна
впевненість у собі та у своїх діях; швидкість прийняття соціально-професійних рішень і
активність у наданні ділових пропозицій;  активне відстоювання своєї думки, навіть при її
відмінності від думки колег по роботі, що виявляється періодично; надання переваги порядку у
всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі загалом та пов’язаної
з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та соціально-психологічної
діяльності; різне ставлення до адміністративно-педагогічної роботи; оригінальність підбору та
використання способу соціально-професійних дій (креативність у роботі), яка, як правило,
чергується з традиційністю.

Низький рівень. Характерними є такі особистісні властивості як: майже відсутня
впевненість у собі та у своїх діях; помірність прийняття соціально-професійних рішень і
слабка активність у наданні ділових пропозицій; рідке відстоювання своєї думки, навіть за
умови її відмінності від думки колег по роботі; часткове надання переваги порядку у всьому;
організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі загалом та пов’язаної з нею
відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та соціально-психологічної
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діяльності; загалом негативне ставлення до адміністративно-педагогічної роботи;
традиційність способу соціально-професійних дій (креативність у роботі).

Рівні розвитку показника як спрямованість на навчальні предмети другої
(професійної) складової особистісно-професійного компонента СК вчителя початкової
школи

Високий рівень. Для вчителя початкової школи характерними є такі особистісні
властивості як: глибоке розуміння необхідності знань із навчальних предметів і їх значущості у
житті; дуже сильне бажання передати ці знання учням; дуже сильна потреба у соціально-
професійному самовдосконаленні, у соціально-професійному й особистісному розвитку й у
постійному та систематичному підвищенні кваліфікації, що здійснюється самостійно та за
принципом варіативності; поважне ставлення до людей, які добре знають свою професію, у
тому числі й до колег через їхній внесок у предмет; постійне використання наукового підходу у
будь-якій соціально-професійній ситуації;  жорсткий вибір друзів за професійним принципом.

Достатній рівень. Характерними є такі особистісні властивості як: достатньо глибоке
розуміння необхідності знань із навчальних предметів і їх значущості у житті; досить сильне
бажання передати ці знання учням; значна потреба у соціально-професійному самовдосконаленні, у
соціально-професійному й особистісному розвитку й у досить регулярному та систематичному
підвищенні кваліфікації; хороше ставлення до людей, які добре знають свою професію, у тому числі
й до колег через їхній внесок у предмет; достатньо часте використання наукового підходу у будь-
якій соціально-професійній ситуації; досить жорсткий вибір друзів за професійним принципом.

Середній рівень. Серед характеристик є такі особистісні властивості як: помірне бажання
засвоювати знання із навчальних предметів і передавати ці знання учням, розуміння їх
значущості у житті; помірна потреба у соціально-професійному самовдосконаленні, у соціально-
професійному й особистісному розвитку та у підвищенні кваліфікації; загалом позитивне
ставлення до людей, які добре знають свою професію, у тому числі й до колег через їхній внесок
у предмет; періодичне використання наукового підходу у будь-якій соціально-професійній
ситуації; вибір друзів здійснюється переважно за професійним принципом.

Низький рівень. Для вчителя початкової школи характерними є такі особистісні
властивості як: майже відсутнє  бажання засвоювати знання із навчальних предметів і
передавати ці знання учням, а також розуміння їх значущості у житті; низька потреба у
соціально-професійному самовдосконаленні, у соціально-професійному й особистісному
розвитку, у підвищенні кваліфікації, проте воно здійснюється відповідно до державних вимог;
переважно непогане ставлення до людей, які добре знають свою професію, у тому числі й до
колег через їхній внесок у предмет; рідке використання наукового підходу у будь-якій
соціально-професійній ситуації; вибір друзів інколи здійснює за професійним принципом.

Розширена критеріально-рівнева характеристику розвитку особистісно-
професійного компонента СК вчителя початкової школи.

Високий рівень. Для вчителя початкової школи є характерними: хворобливо розвинена
емпатійність; тонке реагування на настрій співрозмовника; важкість від того, що оточуючі
виплескують на нього свій емоційний стан; сильне відчуття комплексу провини, побоювання
спричинити людям клопіт; уразливість і вразливість; дуже висока потреба в емоційній
підтримці з боку інших, довіра дітей і їхня потреба в його пораді; (емпатійність); занадто
висока комунікативність; значна легкість і відкритість у спілкуванні з учнями, їхніми
батьками та колегами; дуже сильне прагнення до обговорення цікавих тем; дуже
доброзичливе, душевне ставлення до людей; надмірна балакучість та імпульсивність
поведінки, що виявляються у соціально-педагогічній та, пов’язаній із нею, соціально-
психологічній діяльності; схильність до створення конфліктних ситуацій (комунікативність);
занадто висока впевненість у собі та у своїх діях; швидкість прийняття соціально-
професійних рішень і активність у наданні ділових пропозицій; надмірне  відстоювання своєї
думки, навіть коли вона відмінна від думки колег по роботі; надання переваги порядку у
всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі взагалі та
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пов’язаної з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та соціально-
психологічної діяльності; позитивне ставлення до адміністративно-педагогічної роботи;
оригінальність підбору та використання способу соціально-професійних дій (креативність у
роботі) (організованість); глибоке розуміння необхідності знань навчальних предметів і їх
соціальної значущості у житті; дуже сильне бажання передати ці знання учням; дуже сильна
потреба у соціально-професійному самовдосконаленні, у соціально-професійному й
особистісному розвитку й у постійному, систематичному підвищенні кваліфікації, що
здійснюється самостійно і за принципом варіативності; поважне ставлення до людей, які
добре знають свою професію, у тому числі й до колег через їхній внесок у предмет; постійне
використання наукових підходів у будь-якій соціально-професійній ситуації; дуже
жорсткий вибір друзів за професійним принципом (спрямованість на навчальні предмети).

Достатній рівень. Характерними є: достатньо глибоке розуміння потреб і проблем
оточуючих; досить швидке встановлення контактів з оточуючими та знаходження з ними
загальної мови; великодушність, достатньо високий інтерес до людей; досить висока
емоційна чуйність і комунікабельність, схильність прощати помилки оточуючих, а також
потреба у соціальному схваленні своїх дій; запобігання конфліктам і знаходження
компромісних рішень; загалом адекватне сприйняття критики на свою адресу; переважне
оцінювання подій за своїми почуттями та інтуїцією, аніж за аналітичними висновками;
надання переваги роботі з людьми, ніж роботі наодинці (емпатійність); висока
комунікативність; легкість і загалом відкритість у спілкуванні з учнями, їх батьками та
колегами; сильне прагнення до обговорення цікавих тем; хороше ставлення до людей; значна
балакучість і пластичність поведінки, що виявляється у соціально-педагогічній та, пов’язаній
із нею, соціально-психологічній діяльності; дуже низька конфліктність (комунікативність);
достатньо висока впевненість у собі та у своїх діях; швидкість прийняття соціально-
професійних рішень і активність у наданні ділових пропозицій; переважно активне
відстоювання своєї думки, навіть коли вона різниться з думкою колег по роботі; надання
переваги порядку у всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі
загалом та пов’язаної з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та
соціально-психологічної діяльності; хороше ставлення до адміністративно-педагогічної
роботи; оригінальність підбору та вибору способу соціально-професійних дій (креативність у
роботі), яка виявляється досить часто (організованість); достатньо глибоке розуміння
необхідності знань навчальних предметів та їх соціальної значущості у житті; досить сильне
бажання передати ці знання учням; значна потреба у соціально-професійному
самовдосконаленні, у соціально-професійному й особистісному розвитку й у достатньо
регулярному і систематичному підвищенні кваліфікації; хороше ставлення до людей, які добре
знають свою професію, у тому числі й до колег через їхній внесок у предмет; достатньо
часте використання наукового підходу у будь-якій соціально-професійній ситуації; досить
жорсткий вибір друзів за професійним принципом (спрямованість на навчальні предмети).

Середній рівень. Серед характеристик вчителя: схильність оцінювати людей за
вчинками у міжособистісних відносинах, ніж за своїми особистими враженнями;
переважний самоконтроль своїх емоційних проявів; виявлення уважності до співрозмовника,
однак при надмірному почуттєвому впливі можлива втрата терпіння, а також інтересу до дій,
а не до переживань героїв художніх творів і фільмів; приховування своєї думки у разі
невпевненості її прийняття; можливі утруднень у прогнозуванні розвитку відносин між
людьми; відсутність розкутості почуттів, що заважає повноцінному сприйняттю людей (не
особлива чуттєвість , однак не „товстошкірість” (емпатійність); помірна комунікативність і
балакучість; у спілкуванні з учнями, їх батьками та колегами час від часу виникають
непорозуміння; періодичне прагнення до обговорення цікавих тем і намагання уникнення
конфліктів під час спілкування з оточуючими поряд з випадками втрати контролю над
собою; різне, вибіркове ставлення до людей; помірна балакучість і загалом непогана
пластичність поведінки, що виявляється у соціально-педагогічній та, пов’язаній із нею,
соціально-психологічній діяльності (комунікативність); помірна впевненість у собі та у своїх
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діях; швидкість прийняття соціально-професійних рішень і активність у наданні ділових
пропозицій; періодичне  відстоювання своєї думки, навіть коли вона різниться з думкою
колег по роботі; надання переваги порядку у всьому; в організації позакласних заходів і
суспільно-педагогічній роботі загалом та пов’язаної з нею відповідальності; планування
своєї соціально-педагогічної та соціально-психологічної діяльності; різне ставлення до
адміністративно-педагогічної роботи; оригінальність підбору та використання способу
соціально-професійних дій (креативність у роботі), яка чергується з традиційністю
(організованість); помірне бажання засвоювати знання із навчальних предметів і передавати
ці знання учням; розуміння їх значущості у житті; помірна потреба у соціально-
професійному самовдосконаленні, у соціально-професійному, особистісному розвитку та у
підвищенні кваліфікації; переважно непогане ставлення до людей, які добре знають свою
професію, у тому числі й до колег через їхній внесок у предмет; періодичне використання
наукових підходів у будь-якій соціально-професійній ситуації; вибір друзів відбувається, як
правило, за професійним принципом (спрямованість на навчальні предмети).

Низький рівень. Для вчителя характерними є: виникнення значних утруднень у
встановленні контактів з людьми; відчуття некомфортності у великій компанії; нерозуміння
емоційних проявів у вчинках оточуючих, які він вважає безглуздістю; надання переваги
заняттям конкретною справою, ніж роботі з людьми; сприйняття точних формулювань і
прийняття раціональних рішень; наявність невеликої кількості друзів, яких він цінує за ділові
якості та ясний розум, а не за чутливість; майже відсутність уваги оточуючих і відчуття
відчуженості (емпатійність); низька комунікативність (замкненість) і переважна мовчазність;
слабке бажання спілкуватися з учнями, їх батьками та колегами; незначне прагнення до
обговорення цікавих тем; різне ставлення до людей, яке складно виразити; звернення до інших у
випадку крайньої необхідності; низька пластичність поведінки, що виявляється у соціально-
педагогічній та, пов’язаній із нею, соціально-психологічній діяльності; практична нездатність
вирішувати конфлікти; (комунікативність); майже відсутня впевненість у собі та у своїх діях;
швидкість прийняття соціально-професійних рішень і активність у наданні ділових пропозицій;
зрідка – відстоювання своєї думки, навіть коли вона відмінна від думки колег по роботі; надання
переваги порядку у всьому; в організації позакласних заходів і суспільно-педагогічній роботі
загалом та пов’язаної з нею відповідальності; планування своєї соціально-педагогічної та
соціально-психологічної діяльності; негативне ставлення до адміністративно-педагогічної
роботи; традиційність підбору та використання способу соціально-професійних дій
(креативність у роботі) (організованість); майже відсутнє  бажання засвоювати знання із
навчальних предметів і передавати ці знання учням, а також розуміння їх соціальної значущості
у житті; низька потреба у соціально-професійному самовдосконаленні, у соціально-
професійному й особистісному розвитку, у підвищенні кваліфікації тільки з неможливості
уникнення атестації за державними вимогами; різне, проте загалом непогане ставлення до
людей, які добре знають свою професію, у тому числі й до колег через їхній внесок у предмет;
рідке використання наукових підходів у будь-якій соціально-професійній ситуації; вибір друзів
здійснює, інколи за професійним принципом (спрямованість на навчальні предмети).

Рефлексивний компонент (РК) соціальної компетентності
вчителя початкової школи

Розширений варіант критеріально-рівневої характеристики розвитку рефлексивного
компонента СК вчителя початкової школи.

Високий рівень: соціально-педагогічна діяльність учителя початкової школи позначена
тим, що він виявляє відмінну здатність самостійно та критично аналізувати й оцінювати
відповідність власних внутрішніх переконань соціальним цілям у ЗНЗ; прагнення до
максимального особистого внеску у здійсненні соціальних перетворень; лідерства; отримання
зовнішньої оцінки соціальної діяльності; самовдосконалення у галузі СК; задоволеність
системою і якістю соціальної діяльності на шкільному та районному рівнях; можливості
навчальних предметів для соціального виховання і розвитку учнів молодших класів;
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спрямованість планування на досягнення максимальних результатів у соціалізації дитини;
супровід вибору форм і організації соціальної діяльності усвідомленою учнями чіткою
постановкою соціальних цілей й досягнень; активне і доцільне використання ТЗН, ІКТ для
вирішення проблем й завдань соціальної діяльності; побудову соціальної діяльності у ЗНЗ на
засадах особистісно-орієнтованого підходу; організацію виявлення причинно-наслідкових
зв’язків у процесі вирішення соціальних проблем; активне застосування соціально-
педагогічних технологій на уроці; володіння методами соціально-педагогічного дослідження;
здатність до перебудови соціальної діяльності; співпраці з учнями, їх батьками, колегами;
акумуляції та ефективного використання соціально-педагогічного досвіду; самоорганізації;
соціального мислення; власне повне соціально-педагогічне самоусвідомлення через уявлення
про себе у своїй соціально-професійній діяльності, що загалом характеризує його повну
готовність (соціально-педагогічна, соціально-технологічна готовність, соціально-професійні
здібності) до підвищення рівня своєї СК, що здійснюється без будь-якої допомоги.

Достатній рівень: відбиває здатність учителя початкової школи самостійно, достатньо
добре і критично аналізувати й оцінювати відповідність власних внутрішніх переконань
соціальним цілям у ЗНЗ; прагнення до максимального особистого внеску у здійсненні
соціальних перетворень; лідерства; отримання зовнішньої оцінки соціальної діяльності;
самовдосконалення у галузі СК; задоволеність системою і якістю соціальної діяльності на
шкільному та районному рівнях; можливості навчальних предметів для соціального виховання і
розвитку учнів молодших класів; спрямованість планування на досягнення максимальних
результатів у соціалізації дитини; супровід вибору форм і організації соціальної діяльності
усвідомленою учнями чіткою постановкою соціальних цілей й досягнень; активне і доцільне
використання ТЗН, ІКТ для вирішення проблем й завдань соціальної діяльності; побудову
соціальної діяльності у ЗНЗ на засадах особистісно-орієнтованого підходу; організацію
виявлення причинно-наслідкових зв’язків у процесі вирішення соціальних проблем; активне
застосування соціально-педагогічних технологій на уроці; володіння методами соціально-
педагогічного дослідження; здатність до перебудови соціальної діяльності; співпраці з учнями,
їх батьками, колегами; акумулювання та ефективного використання соціально-педагогічного
досвіду; самоорганізації; соціального мислення; його достатньо повне соціально-педагогічне
самоусвідомлення через уявлення про себе у своїй соціально-професійній діяльності, що загалом
характеризує його хорошу готовність (соціально-педагогічна, соціально-технологічна
готовність, соціально-професійні здібності) самостійно підвищувати рівень своєї СК.

Середній рівень: учитель початкової школи не в повній мірі здатний самостійно та
критично аналізувати й критично оцінювати відповідність власних внутрішніх переконань
соціальним цілям у ЗНЗ; прагнення до максимального особистого внеску у здійсненні
соціальних перетворень; лідерства; отримання зовнішньої оцінки соціальної діяльності;
самовдосконалення у галузі СК; задоволеність системою і якістю соціальної діяльності на
шкільному та районному рівнях; можливості навчальних предметів для соціального
виховання і розвитку учнів молодших класів; спрямованість планування на досягнення
максимальних результатів у соціалізації дитини; супровід вибору форм і організації
соціальної діяльності усвідомленою учнями чіткою постановкою соціальних цілей й
досягнень; активне і доцільне використання ТЗН, ІКТ для вирішення проблем й завдань
соціальної діяльності; побудову соціальної діяльності у ЗНЗ на засадах особистісно-
орієнтованого підходу; організацію виявлення причинно-наслідкових зв’язків у процесі
вирішення соціальних проблем; активне застосування соціально-педагогічних технологій на
уроці; володіння методами соціально-педагогічного дослідження; здатність до перебудови
соціальної діяльності; співпраці з учнями, їх батьками, колегами; акумулювання та
ефективного використання соціально-педагогічного досвіду; самоорганізації; соціального
мислення; має слабке соціально-педагогічне самоусвідомлення через уявлення про себе у
своїй соціально-професійній діяльності, що загалом характеризує його слабку готовність
(соціально-педагогічна, соціально-технологічна готовність, соціально-професійні здібності)
до підвищення рівня своєї СК та потребує суттєвої допомоги колег.
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Низький рівень: учитель початкової школи дуже слабо здатний або практично

нездатний самостійно та критично аналізувати й оцінювати відповідність власних
внутрішніх переконань соціальним цілям у ЗНЗ; прагнення до максимального особистого
внеску у здійсненні соціальних перетворень; лідерства; отримання зовнішньої оцінки
соціальної діяльності; самовдосконалення у галузі СК; задоволеність системою і якістю
соціальної діяльності на шкільному та районному рівнях; можливості навчальних предметів
для соціального виховання і розвитку учнів молодших класів; спрямованість планування на
досягнення максимальних результатів у соціалізації дитини; супровід вибору форм і
організації соціальної діяльності усвідомленою учнями чіткою постановкою соціальних
цілей й досягнень; активне і доцільне використання ТЗН, ІКТ для вирішення проблем й
завдань соціальної діяльності; побудову соціальної діяльності у ЗНЗ на засадах особистісно-
орієнтованого підходу; організацію виявлення причинно-наслідкових зв’язків у процесі
вирішення соціальних проблем; активне застосування соціально-педагогічних технологій на
уроці; володіння методами соціально-педагогічного дослідження; здатність до перебудови
соціальної діяльності; співпраці з учнями, їх батьками, колегами; акумулювання та
використання ефективного соціально-педагогічного досвіду; самоорганізації; соціального
мислення; майже не має соціально-педагогічного самоусвідомлення через уявлення про себе
у своїй соціально-професійній діяльності, що засвідчує про те, що він виявляється практично
не готовим або лише фрагментарно готовим (соціально-педагогічна, соціально-
технологічна неготовність, соціально-професійні здібності) до підвищення рівня своєї СК та
потребує значної допомоги з боку колег у вирішенні цієї проблеми.

Узагальнена критеріально-рівневу характеристика рефлексивного компонента СК
вчителя початкової школи.

Високий рівень – соціально-педагогічна діяльність учителя початкової школи
позначена відмінно сформованою здатністю самостійно та критично аналізувати й
оцінювати свої соціально-педагогічні мотиви, знання, вміння та досвід, а також свої соціально-
професійні здібності; його повним соціально-педагогічним самоусвідомленням через уявлення
про себе у своїй соціально-професійній діяльності; цей процес має дослідницький творчий
характер і характеризується повною готовністю вчителя початкової школи (соціально-
педагогічна, соціально-технологічна готовність, соціально-професійні здібності) до
підвищення рівня своєї СК, що здійснюється без будь-якої допомоги.

Достатній рівень  – відбиває здатність учителя початкової школи достатньо добре і
критично аналізувати й оцінювати свої соціально-педагогічні мотиви, знання, вміння та
досвід, а також свої соціально-професійні здібності без сторонньої допомоги; його достатньо
повне соціально-педагогічне самоусвідомлення через уявлення про себе у своїй соціально-
професійній діяльності, що характеризується дуже хорошою готовністю вчителя початкової
школи (соціально-педагогічна, соціально-технологічна готовність, соціально-професійні
здібності) самостійно підвищувати рівень своєї СК.

Середній рівень – учитель початкової школи не в повній мірі здатний критично
аналізувати й оцінювати свої соціально-педагогічні мотиви, знання, вміння та досвід, а також
свої соціально-професійні здібності; має слабке соціально-педагогічне самоусвідомлення через
уявлення про себе у своїй соціально-професійній діяльності, а отже, виявляється слабо
готовим (соціально-педагогічна, соціально-технологічна готовність, соціально-професійні
здібності) до підвищення рівня своєї СК та потребує суттєвої допомоги колег.

Низький рівень – учитель початкової школи виявляє дуже слабу здатність або практично
нездатність до критичного аналізу й оцінювання своїх соціально-педагогічних мотивів, знань,
вмінь та досвіду, а також своїх соціально-професійних здібностей; дуже слабке соціально-
педагогічне самоусвідомлення через уявлення про себе у своїй соціально-професійній діяльності,
а отже, виявляється дуже слабо готовим або практично не готовим (соціально-педагогічна,
соціально-технологічна неготовність, соціально-професійні здібності) до підвищення рівня своєї
СК та потребує значної допомоги з боку колег у вирішенні цієї проблеми.
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Додаток К

Таблиця К.1
Порівняльні дані складу вчителів початкових класів по МОН України, шести областях та Україні (відповідно

дослідження) за станом на 1 жовтня 2012 року та 1 жовтня 2014 року (форма №83-РВК, річна, звіт про чисельність і
склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів) [304 та ін.]

Мають освітньо кваліфікаційний рівень

спеціаліста або магістра (повну вищу)

з них

Молодшого
спеціаліста
(неповну
професійну)

З графи 1 мають стаж
педагогічної роботи

Місцевість Загальна
кількість

З них
жінок

усього

cпеціа-
ліст
вищої
категорії

cпеціа-
ліст 1-ї
катего
рії

cпеціа
ліст 2-ї
катего
рії

cпеціа-
ліст

Бакалавра
(базову
вищу)

усього з них
педаго-
гічну

С
ер
ед
ню

 за
га
ль
ну

З 
гр
аф
и 

1 
кі
ль
кі
ст
ь

пе
нс
іо
не
рі
в

До
3 р

Від 3
до 10

Від
10 до
20

20 р.
 і біль
ше

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МОН У, 2012 99376 98197 81943

82,5%
38086 24388 9415 10054 1834 15494 15426 105 11410

11,5%
6178 9680 2077

6
62742
63,14%

Запорізька
обл.., 2012 р.

3138 3129 2551 1187 774 260 330 60 517 516 10 389
12,4%

211 247 592 2088
66,5%

Запорізька
обл..,2014 р.

3224 3211 2614 1243 738 298 335 64 536 535 10 379
11,8%

270 285 583 2086
64,7%

Запорізька
обл.., відмін.

+86 +82 +63 +56 -36 +38 +5 +4 +19 +19 0 -10
0,6%

+59 +38 +1 -2

Дніпропетр.
обл., 2012

5530 5515 4297 2487 919 416 475 132 1101 1099 - 697
12,6%

298 516 1085 3631
65,7%

Дніпропетр.
обл., 2014

5747 5672 4488 2623 913 453 499 138 1116 1115 5 753
13,1%

383 580 1003 3781,
65,8%

Дніпропетр.
обл., відмін.

+217 +157 +191 +136 -6 +37 +24 +6 +15 +16 +5 +56
0,5%

+85 +64 +82 +150

Волинська
обл.., 2012

3701 3580 2946 1425 845 342 334 111 643 642 1 235
6,3%

321 375 842 2163
58,4%

Волинська
обл.., 2014

3891 3784 3107 1524 847 357 379 113 669 669 2 242
6,2%

382 448 725 2336
60%

Волинська
обл., відмін

+190 +204 +161 +99 +2 +15 +45 +2 +26 +27 +1 +7
-0,1%

+61 +73 -117 +173
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Продовження табл. К.1
Полтавська
обл., 2012

3036 3001 2562 1232 856 207 267 50 423 422 1 237
7,8%

138 209 557 2132
(70,2%)

Полтавська
обл., 2014

3080 3044 2629 1258 791 260 320 46 405 404 - 245
7,95%

198 245 464 2173
(70,6%)

Полтавська
обл., відмін

+44 +43 +67 +26 -65 +53 +53 -4 -18 -18 -1 +8
0,15%

+60 +36 -93 +41
(1,9%)

Хмельницьк
обл., 2012

3904 3821 3270 1510 923 424 413 74 560 556 300
7,68%

216 371 905 2412
61,8%

Хмельницьк.
обл., 2014

3816 3726 3269 1689 838 384 358 61 486 480 295
7,73

187 362 730 ‘7
66,5%

Хмельницьк.
обл., відмін

-88 -95 -1 +179 -85 -40 -55 -13 -74 -76 -5/
0,05%

-29 -9 -175 +125

Ів-Фр. обл.,
2012

3492 3458 3295 2245 550 253 247 24 170 166 3 467
13,37
%

170 294 735 2293
65,7%

Ів-Фр. обл..
2014

3691 3631 3453 2359 516 310 268 23 211 204 4 446
12,08%

160 324 605 2602
70,5%

Ів-Фр. обл.,
відмінність

+199 +173 +158 +114 -34 +57 +21 +1 +41 +38 +1 -21
1,29%

-10 +30 -130 +309
4,8%

Одеська обл.,
2012

4824 4793 3988 1708 1234 529 517 79 755 751 2 574
11,9%

292 567 965 3000
62,2%

Одеська обл.,
2014

4959 4934 4090 1840 1167 551 532 98 768 763 3 569
11,47%

374 596 949 3040
61,3%

Одеська обл.,
відмінність

+135 +141 +102 +132 -67 +22 +15 +19 +13 +12 +1 -5
-0, 43%

+82 +29 -16 +40
+0,9%

Всього по
семи
областях
2012

27625 27297 22909
82,9%

11796 6080 2431 1583 530 4169 4152 17 2899
10,5%

1646
5,9%

2579
9,3%

5681
20,6

17719
64%

Всього по
семи
областях
2014

28408 28002 23650
83,2%

12536 5810 2613 2691 543 4191 4170 24 2929
10,3%

1954
6,9%

2840
10%

5059
17,8
%

18555
65,3%

Всього по
семи
областях,
відмінність

+783
2,8%

+705
2,6%

+741
+3,2%

+740
+6,2%

-270
-4,4%

+182
+7,5%

+108
4,2%

+13
2,5%

+22
0,5%

+18
0,4%

+7
41,
1%

+30
1%

+308
18,7%

+261
10,1%

-622
10,9
%

+836
4,7%
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Додаток Л
Таблиця Л.1

Обласні семінари (2010 рік)
Дата Тема семінару Категорія, яка запрошується для участі

в роботі Місце проведення Відповідальний

1 2 3 4 5

ЛЮТИЙ
18.02 Духовно орієнтована освітня парадигма: сутність, особливості

впровадження в педагогічний процес сучасної школи

вчителі початкових класів
та вихователів груп
продовженого дня

НВК „Мрія”
м.Запоріжжя

Хаустова О.В,,
Варецька О.В.

25.02 Духовно орієнтована освітня парадигма: сутність, особливості
впровадження в педагогічний процес сучасної школи Класні керівники Запорізький

академічний ліцей
Хаустова О.В,,
Варецька О.В.

КВІТЕНЬ
22.04 Особливості духовного розвитку особистості школяра в умовах

гуманізації педагогічного процесу

вчителі початкових класів
та вихователів груп
продовженого дня

НВК „Мрія ”
м.Запоріжжя

Хаустова О.В,,
Варецька О.В.

29.04 Особливості духовного розвитку особистості школяра в умовах
гуманізації педагогічного процесу

Класні керівники Запорізький
академічний ліцей

Хаустова О.В,,
Варецька О.В.

ЖОВТЕНЬ
21.10 Можливості сучасних освітніх технологій у духовному

розвитку учнів. Класні керівники Запорізький
академічний ліцей

Хаустова О.В.,
Варецька О.В.

28.10 Можливості сучасних освітніх технологій у духовному
розвитку учнів

вчителі початкових класів
та вихователів груп
продовженого дня

НВК „Мрія ”
м.Запоріжжя

Хаустова О.В,,
Варецька О.В.

ГРУДЕНЬ
02.12 Розвиток духовного потенціалу педагога як основа реалізації

духовно орієнтованої освітньої парадигми

вчителі початкових класів
та вихователів груп
продовженого дня

НВК „Мрія ”
м.Запоріжжя Хаустова О.В,,

Варецька О.В.

09.12 Розвиток духовного потенціалу педагога як основа реалізації
духовно орієнтованої освітньої парадигми Класні керівники Запорізький

академічний ліцей
Хаустова О.В,,
Варецька О.В.
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Додаток Л 1

Таблиця Л.1.1
Обласні семінари, проведені членами кафедри

 інноваційних освітніх технологій КЗ „ЗОІППО” ЗОР у 2011 році
Дата Тема Категорія Місце

проведення
Керівник
семінару

09 – 10.02
05 – 06.04
04 – 05.10
06 – 07.12

Майстерність
педагога у
впровадженні
інноваційних
освітніх
технологій як
умова
розвитку
творчої
обдарованості
школяра

Вчителі
початкових
класів

ЗНВК „Мрія” Хаустова
О.В., к.п.н.,
доцент, зав.
каф.
Варецька
О.В. к.п.н.,
доцент

26 – 27.01
10 – 11.03
19 – 20.10
15 – 16.12

Майстерність
класного
керівника у
впровадженні
у виховний
процес
інноваційних
технологій

Класні
керівники

ЗНЗ №86 Хаустова
О.В., к.п.н.,
доцент, зав.
каф.
Варецька
О.В. к.п.н.,
доцент

30.03 – 01.04 Професійний
і духовний
розвиток
педагога на
основі його
соціального
досвіду
(триденний
тренінг)

Вчителі
початкових
класів та
вихователі
ГПД

ЗНЗ №76 Хаустова
О.В., к.п.н.,
доцент, зав.
каф.
Варецька
О.В. к.п.н.,
доцент

14 – 16.09 Професійний
і духовний
розвиток
педагога на
основі його
соціального
досвіду
(триденний
тренінг)

Класні
керівники

Запорізький
колегіум №
98

Хаустова
О.В., к.п.н.,
доцент, зав.
каф.
Варецька
О.В. к.п.н.,
доцент
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Додаток Л.2
Таблиця Л.2.1

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ ОБЛАСНОГО СЕМІНАРУ „РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА І
ШКОЛЯРА” для вчителів початкової школи на базі Запорізького колегіуму №98 (2012-2013 роки)

№ п/п заняття Термін Питання, які розглядалися
2012 рік

1. 08-09 лютого Гуманістична сутність розвитку соціальної компетентності вчителів початкової ланки (л)
Гуманна педагогіка в контексті реалізації завдань формування соціальної компетентності
молодшого школяра (л)
Формування критичного ставлення школярів до реклами – крок до соціальної компетентності (пр.)
Від соціально компетентного педагога – до соціально компетентного учня (пр., круглий стіл)

2. 18-19 квітня Теоретичні основи гуманно-особистісної педагогіки (л.)
Гуманно-особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі як інструмент розвитку соціальної
компетентності молодшого школяра (л.).
Специфіка побудови уроків на гуманно-особистісній основі в початковій школі (пр.)
Культура педагогічного спілкування як основа реалізації гуманно-особистісної технології в
початковій школі (пр.)
Переваги та недоліки уроків на основі технології Ш. Амонашвілі в початковій школі (аналіз
конспектів уроків)

3. 03-04 жовтня Соціальна компетентність молодшого школяра та проблеми самоорганізації особистості (л.)
Формування соціальної компетентності молодших школярів з допомогою методики О.Лопатіної та
М.Скребцової „Добрі казки”(л.)
Самоорганізація особистості у початковій школі (пр.)
Система роботи вчителя початкових класів з соціальної адаптації першокласників (пр.)

4. 04-05 грудня Соціальний інтелект як запорука ефективної міжособистісної взаємодії молодших школярів (л.)
Формування ціннісного ставлення до свого соціального „Я” як обов’язковий компонент виховної
роботи (За програмою „Основні орієнтири виховання”) (л.)
Соціальна компетентність педагога у вирішенні проблеми захисту дитини від насильства:
психолого-педагогічний аспект (пр.)
Соціальна компетентність педагога в процесі захисту дитини від насильства і зловживань (круглий стіл)
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Продовження табл. Л.2.1
2013 рік

5. 06-07 лютого Психологічні особливості формування просоціальної поведінки молодшого школяра (л.)
Педагогічні особливості корекції асоціальної поведінки учня (пр.)
Психокорекція дитячої агресивності (пр.)
Профілактика асоціальної поведінки молодших школярів в діяльності вчителя початкових класів (пр.)
Соціальна компетентність педагога у формуванні просоціальної поведінки та профілактики асоціальної
поведінки дитини (пр.)

6. 17-18 квітня Реклама: сутність, види, вплив на соціалізацію особистості (л.)
Критичне ставлення до рекламного медіапродукту як складова соціальної компетентності вчителя
початкової школи (пр.)
Соціальна реклама: сутність, функції (л.)
Соціальна реклама як засіб розвитку соціальної компетентності вчителя й учня початкової школи (пр.)

7. 09-10 жовтня Компетентнісний підхід – нова парадигма освіти (л.)
Політична компетентність як складова соціальної компетентності вчителя початкових класів (л./ пр.)
Мистецька компетентність як складова соціальної компетентності вчителя початкових класів (пр.)

8. 13.10.-14.10
на базі ЗНВК

„Мала
гуманітарна
академія”

Інноватика в сучасній освіті: соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального
закладу
Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу (л.)
Політична компетентність як необхідна умова взаємодії із соціальним середовищем навчального
закладу (л./пр.)
Правова компетентність як необхідна умова взаємодії із соціальним середовищем навчального закладу
(пр.)

9. 04-05 грудня Розвиток громадянської компетентності учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ (л.)
Правова культура як складова громадянської компетентності (пр.)
Правова компетентність як складова соціальної компетентності вчителя початкових класів (л.)
Педагогічні особливості корекції асоціальної поведінки учня (пр.)
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Додаток Л.3
Таблиця Л.3.1

Перелік курсів для слухачів усіх категорій і викладачів інституту, розроблених та упроваджених
 викладачами кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ „ЗОІППО” ЗОР (2010-1014рр.)

Роки

Назва курсів

Розробник/
відповідальний за
упровадження

2010 2011 2012 2013 2014
Разом

Навчання для майбутнього 1030 609 456 451 732 3278

Основи ІКТ
Національний проект

спільно з Іntel® 1865 1106 1634 287 524 5416
Веб 2 І.Сокол 453 447 477 715 78 2170
Всього 3348 2162 2567 1453 1334 10864

Таблиця Л.3.2
Перелік тренінгів для слухачів усіх категорій і викладачів інституту, розроблених та упроваджених

викладачами кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ „ЗОІППО” ЗОР (2013-2014рр.)

Роки
Назва тренінгів

Розробник/
відповідальний за упровадження 2013 2014 239

Інформатизатори Л.Чернікова, К.Телятник 45 41 86
Тренери з ІКТ Л.Чернікова 64 64
Відкритий світ Національний проект спільно з Іntel 38 38
Інформатика в початковій школі О.Нікулочкіна, С.Іванісова 280 327 607
Медіаосвіта С.Іванов 61 239 300
Вчителі в он-лайні (ДК) І.Сокол 139 139
Основи безпечної робот из ІКТ (ДК) Національний проект спільно з Іntel 36 36
Інтерактивна дошка (ДК) К.Телятник 72 35 107
Розробка дистанційних курсів Ю.Швець 56 91 147
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574
Додаток Л.4

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

„ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КУРСУ «ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ»

(ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ)”
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою комунального закладу

„Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької
обласної ради, протокол (протокол КЗ „ЗОІППО” ЗОР № 1 від 08.02.2011 р.)

Кількість годин
2-тижневі№

п/п
Зміст навчального модуля

Разом Лекц. Практ.

Модуль 1
Соціально-гуманітарна підготовка 8 6 2

1.1. Філософія освіти 6 4 2
1.2. Нормативно-правове забезпечення освіти 2 2

Модуль 2.
Фундаментальна підготовка 12 6 6

2.1. Педагогічна психологія 4 2 2
2.2. Інноваційні освітні технології 4 2 2
2.3. Сучасна дидактика 4 2 2

Модуль 3.
Фахова підготовка 52 18 34

3.1 Методична підготовка 28 10 18
3.2 Педагогічна практика 4 4
3.3. Спецкурси / факультативи, в т.ч. ІКТ 20 8 12

Модуль 4.
Контрольно-діагностичний 8 2 6

4.1 Вхідне тестування, інструктвно-настановче
заняття

4 4

4.2. Охорона праці 2 2
4.3. Вихідне тестування 2 2

Разом 80 32 48
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

„ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КУРСУ
 «ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ» (ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ)””

Модуль 1. Соціально-гуманітарна підготовка
№ п/п Зміст навчального модуля К. годин Лек. Практ.
1.1. Філософія освіти

1.1.1. Філософське осмислення проблеми соціальної компетентності особистості
1.1.2. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту дитинства
1.1.3. Основи безпеки життєдіяльності

6
2
2
2

4
2
2

2

2
1.2. Нормативно-правове забезпечення освіти

1.2.1. Права дитини, захист її від насильства. Соціальне, економічне насильство. Соціальна, духовно-
економічна стійкість. Права споживачів як частина прав людини. Споживча політика. Протидія
негативному впливу реклами.

2
2

2
2

Усього 8 6 2

Модуль 2. Фундаментальна підготовка К.годин Лек. Практ.
2.1 Педагогічна психологія

2.1.1. Вікові особливості молодшого школяра, врахування їх у формуванні СК особистості
2.1.2. Діяльність – основа активізації навчання і формування пізнавальних, соціальних інтересів учнів

4
2
2

2
2
2

2
2
2

2.2 Інноваційні освітні технології
2.2.1. Педагогічна майстерність учителя у формуванні СК учня початкової школи
2.2.2. Інноваційні технології у навчально-вихованому процесі ЗНЗ
2.2.3. Соціальна компетентність педагога як умова впровадження інноваційної технології духовно-
економічного виховання молодших школярів

4
2
2

2

2
2
2

2

2
2
2

2
2.3. Сучасна дидактика

2.3.1.Наповнення соціальною компонентою навчального процесу
2.3.2. Соціальна зорієнтованість сучасного уроку у початковій школі

4 2
2

2

2
Усього 12 6 6

575



576

Модуль 3. Фахова підготовка К.годин Лек. Практ.
Методична підготовка 28 10 18
3.1.1. Державний стандарт початкової загальної освіти, Закон України „Про вищу освіту”, Проект
Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років.
Зв’язок проблеми розвитку СК зі змістом предметів навчального плану початкової школи”. Соціально
орієнтований сучасний урок. Навчально-методичне забезпечення

2 2

3.1.2. Ринкова економіка. Ринок. Елементи ринку 4 2 2
3.1.3. Безмежність потреби та обмеженість. Блага. Ресурси. Проблема вибору та альтернативна вартість 4 2 2
3.1.4. Обмін. Спеціалізація. Поділ праці. Виробництво та продуктивність праці 2 2
3.1.5. Гроші, їх властивості, функції, види 2 2
3.1.6. Товар та товарно-грошові відносини 4 2 2
3.1.7. Труд та заробітна плата 2 2
3.1.8. Фінансові показники діяльності підприємства. Бюджет родини 2 2
3.1.9. Банк. Грошова система 4 2 2

3.1.

3.1.10. Курс „Основи споживчих знань” як засіб упровадження споживчих знань до змісту шкільної
освіти. Програма та навчально-методичне забезпечення курсу

2 2

3.2. Педагогічна практика 4 4
Разом 32 10 22

3.3. Спецкурси та факультативи з інших інноваційних програм
3.2.1. Спецкурс „Духовно-економічне виховання школярів”
3.2.2. Спецкурс „Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в умовах гуманізації навчально-
виховного процесу”
3.2.3. Спецкурс „Інтеграція духовно-економічного й екологічного виховання молодших школярів
(на основі авторського курсу „Початки економіки”)”
3.2.4. Спецкурс „Інформаційні технології в початковій школі”

20
12
10

6

8/4

8
4
4

2

4/2

12
8
6

4

4/2
Разом 20 8 12
Усього 72 30 42

Модуль 4. Контрольно-діагностичний К.годин Лек. Практ.
4.1 Вхідне діагностування 2 2
4.2 Інструктивно-настановне заняття 2 2
4.3 4.3.1. . Охорона праці 2 2

4.4 Вихідне тестування 2 2
Разом 8 2 6
Усього 80 32 48
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Додаток Л.5
ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ спецкурсу „Розвиток СК вчителя початкової школи та учня” (16 год)

(протокол КЗ „ЗОІППО” ЗОР № 7 від 18.12.2012
Вид навчальної
діяльності Тема Час проведення

заняття, акад. год.
Вступ

Вступний тест До спецкурсу 0,5
Тема 1. Соціальна компетентність: теоретичні підходи

Лекція Соціальна компетентність, сутність, структура, функції 2

Практичне заняття Соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності
1

Семінарське заняття Соціальні ролі вчителя 1
Практичне заняття Соціальні ролі дитини віком від 6 до 11 років 1

Тема 2. Соціальна компетентність: концепція

Лекція Концептуальні основи формування СК молодших школярів 2
Практичне заняття Визначення та формування соціальних потреб молодших школярів 1
Семінарське заняття Напрями діяльності вчителя щодо формування СК молодших школярів 1

Практичне заняття Соціальне наповнення змісту навчальних предметів інваріантної та варіативної складової програми
початкової школи 1

Тема 3. Соціальна компетентність: методи та засоби формування
Лекція Методи та засоби формування СК молодших школярів 1
Практичне заняття Методи та засоби формування СК молодших школярів 1,5
Лекція Умови формування СК молодших школярів 1
Практичне заняття Умови формування СК молодших школярів 1,5

Підсумковий контроль
Підсумковий контрольний тест, заключне анкетування 0,5
Захист індивідуальної творчої роботи 2 *
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Додаток Л.6
ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ спецкурсу „Розвиток СК вчителя початкової школи та учня” (24 год)

(протокол № 7 від 18.12.2012 р.)
Вид навчальної
діяльності Тема Час проведення

заняття, акад. год.
Вступ

Вступний тест До спецкурсу 0,5
Тема 1. Соціальна компетентність: теоретичні підходи

Лекція Соціальна компетентність, сутність, структура, функції 2

Практичне заняття Соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності
1

Семінарське заняття Соціальні ролі вчителя 1
Практичне заняття Соціальні ролі дитини віком від 6 до 11 років 1

Тема 2. Соціальна компетентність: концепція

Лекція Концептуальні основи формування СК молодших школярів 2
Практичне заняття Визначення та формування соціальних потреб молодших школярів 1
Семінарське заняття Напрями діяльності вчителя щодо формування СК молодших школярів 2

Практичне заняття Соціальне наповнення змісту навчальних предметів інваріантної та варіативної складової
програми початкової школи 3

Тема 3. Соціальна компетентність: методи та засоби формування
Лекція Методи та засоби формування СК молодших школярів 1
Практичне заняття Методи та засоби формування СК молодших школярів 4
Лекція Умови формування СК молодших школярів 1
Практичне заняття Умови формування СК молодших школярів 4

Підсумковий контроль
Підсумковий контрольний тест, заключне анкетування

0,5
Захист індивідуальної творчої роботи 2 *
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Додаток Л.7
ОБЛАСНА ТВОРЧА ГРУПА
для вчителів початкової школи

Тема: Розвиток соціальної компетентності педагога і школяра (два роки).

Мета: Розвиток соціальної компетентності вчителя початкових класів і відповідно молодших школярів.

Обґрунтування актуальності та практичної значущості проблеми,
над якою працює творча група вчителів

Сьогодення характеризується стрімким розвитком інноваційних перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, в тому числі й
соціальній. Суспільству і державі потрібні громадяни, які вміють реалізувати інтелектуальний, творчий та духовний потенціали в
швидкоплинних соціокультурних та економічних умовах, люди активні, конкурентноспроможні, компетентні, здатні до змін, з гнучким
критичним мисленням, що володіють універсальними способами дій на основі духовно-моральних цінностей. Адже глобалізація крім благ і
досягнень принесла людству глобальні кризи, загострення яких відбивається на формуванні базової системи цінностей, розширює просторову
сферу соціальних змін, результати яких непередбачувані. Усе це актуалізує пошуки теорій виживання людства, в центрі яких була б людина
сьогоднішня й майбутня, здатна осмислити сутність соціальних процесів та взяти активну участь в конструктивній трансформації суспільства.

Закон України „Про вищу освіту”, Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”), Національна доктрина
розвитку освіти тощо, Державна програма „Вчитель” декларували соціальну спрямованість модернізації української системи освіти: зміст
вищої освіти має орієнтуватися на зростання соціальної ролі особистості, розвиток її соціальних якостей, підвищення активності, збагачення
соціального досвіду, прищеплення навичок міжкультурної взаємодії, створення умов для соціальної адаптації та гармонізації відносин
людини й суспільства.

На це спрямований Державний стандарті базової і повної загальної середньої освіти, відмінною особливістю якого є посилення
практичної життєвої орієнтованості освіти на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів.

При цьому компетентнісний підхід сприяє формуванню предметних і ключових компетентностей учнів, у структурі останніх значне
місце посідає соціальна компетентність як готовність, здатність до соціальної взаємодії, ефективної поведінки в різних життєвих сферах, у
різному соціальному оточенні, як єдність соціальної адаптованості й мобільності. Таким чином, одним з важливих завдань освітнього
процесу є розвиток соціальної компетентності учнів.  Вирішення вище означених завдань залежить від особистісної та професійної
підготовки вчителя, який сьогодні має бути не стільки наставником, а й учителем-гідом (особливо в умовах, коли батьки втрачають роль
„вчителів” для своїх дітей), вчителем-садівником, селекціонером, надавати дитині зразок соціальної поведінки, ціннісного ставлення до
людини й суспільства. У той же час, галузевий стандарт вищої освіти (ГСВО) визначає загальнонаукові, професійні (загально-професійні й
спеціалізовано-професійні), інструментальні, соціально-особистісні блоки універсальних компетенцій.

З іншого боку, входження України до європейського освітнього простору обумовлює створення потужної і відповідальної системи
вищої освіти, підвищення якості знань вчителів про функціонування європейських та українських соціальних інститутів, взаємодію в

579



580

демократичному суспільстві, способи успішного спілкування на основі толерантного ставлення до людини, особистісної адаптації й
самореалізації в сучасному соціумі, формування соціальної компетентності.

Таким чином, актуальність обраної теми творчої групи обумовлена соціальними змінами й необхідністю розвитку соціальної
компетентності учнів, вчителів.

Завдання:
1. Визначити психолого-педагогічні умови розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів.
2. Розробити технологію розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів.
3. Експериментально перевірити ефективність технології розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів
4. Розробити програму спецкурсу з розвитку соціальної компетентності вчителя початкових класів.
Місце проведення: Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області (для Запорізької області)

Керівник творчої групи: Варецька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних освітніх технологій КЗ „ЗОІППО”
ЗОР, докторант ІВО НАПН України

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

№ п/п заняття Термін Питання, які розглядалися

2014 рік

1. 05-06 лютого Вступне заняття. Соціальне середовище як чинник розвитку соціальної компетентності (л.)
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального закладу (пр.)

2. 16-17 квітня Особливості розвитку  соціальної компетентності вчителя початкових класів (л).
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Тренінг „Розвиток соціально-психологічної компетентності вчителя початкових класів” (пр)

3. 08-09 жовтня Соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності особистості (л.)
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)
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4. 03-04 грудня Соціальні ролі й колективні дії як соціокультурні детермінанти розвитку соціальної
компетентності особистості (л.)
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)

2015 рік

5. 11-12 лютого Збагачення змісту предметів інваріантної та варіативної складової початкової школи
соціальною компонентою (л)
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)

6. 08-09 квітня Збагачення змісту предметів інваріантної та варіативної складової початкової школи
соціальною компонентою (л)
Планування експериментальної діяльності вчителя (л./пр.)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)

7. 09-10 жовтня Робота над індивідуальними темами, оформлення результатів, підготовка методичних
рекомендацій (пр.)
Підведення підсумків експериментальної діяльності вчителя (пр.)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)

8. 04-05 грудня Робота над індивідуальними темами, оформлення результатів, підготовка методичних
рекомендацій (пр)
Тренінг „Психологічна кризова допомога учасниками навчально-виховного процесу” (пр.)
Підведення підсумків роботи (пр.)

581



582
Додаток Л.8

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

„РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ”

Кількість годин
2-тижневі№

п/
п

Зміст навчального модуля

Разо
м

Лекц
.

Прак
т.

Модуль 1
Соціально-гуманітарна підготовка 6 4 2

1.1. Філософія освіти 2 2
1.2. Нормативно-правове забезпечення освіти 2 2
1.3. Основи безпеки життєдіяльності 2 2

Модуль 2.
Фундаментальна підготовка 12 6 6

2.1. Педагогічна психологія 4 2 2
2.2. Інноваційні освітні технології 4 2 2
2.3. Сучасна дидактика 4 2 2

Модуль 3.
Фахова підготовка 52 18 34

3.1 Методична підготовка 28 10 18
3.2 Педагогічна практика 4 4
3.3. Спецкурси / факультативи, в т.ч. ІКТ 20 8 12

Модуль 4.
Контрольно-діагностичний 8 2 6

4.1 Вхідне тестування, інструктвно-настановче
заняття

4 4

4.2. Охорона дитинства та праці 2 2
4.3. Вихідне тестування 2 2

Разом 80 32 48



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

„РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНЯ ”

№
 п/п

Зміст навчального модуля Відведений час

Модуль 1. Соціально-гуманітарна  підготовка (8 год) К. год. Лек. Практ.
Філософія освіти 6 4 2
1.1.1. Філософське осмислення проблеми соціальної компетентності

особистості
2 2

1.1.2. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту
дитинства

2 2

1.1.

1.1.3. Основи безпеки життєдіяльності 2 2
Нормативно-правове забезпечення освіти 2 21.2.
1.2.1. Права дитини, захист її від насильства. Соціальне, економічне

насильство. Соціальна, духовно-економічна стійкість. Права споживачів
як частина прав людини. Споживча політика. Протидія негативному
впливу реклами.

2 2

Усього 8 6 2

Модуль 2. Фундаментальна підготовка К.год. Лек. Практ.
Педагогічна психологія 4 2 2
2.1.1. Вікові особливості молодшого школяра, врахування їх у

формуванні соціальної компетентності особистості
2 2 2

2.1

2.1.2. Діяльність – основа активізації навчання і формування
пізнавальних, соціальних інтересів учнів

2 2 2

Інноваційні освітні технології 4 2 2
2.2.1. Педагогічна майстерність учителя у формуванні соціальної

компетентності учня початкової школи
2 2 2

2.2

2.2.2. Інноваційні технології в навчально-виховному процесі ЗНЗ 2 2 2

583



2.2.3. Соціальна компетентність педагога як умова впровадження
інноваційної технології духовно-економічного виховання молодших
школярів

2 2 2

Сучасна дидактика 4 2 2
2.3.1.Наповнення соціальною компонентою навчального процесу,

змісту предметів інваріантної та варіативної складової програм
початкової школи

2 2
2.3.

2.3.2. Соціальна зорієнтованість сучасного уроку у початковій школі 2 2
Усього 12 6 6

Модуль 3. Фахова підготовка К.год. Лек. Практ.
Методична підготовка 28 10 18

Т.1.Соціальна компетентність: теоретичні підходи 6 4 2
3.1.1. Соціальна компетентність особистості. Соціальна компетентність

учителя початкової школи. Актуальність її розвитку, сутність, складові,
функції

2 2

3.1.2. Соціокультурні детермінанти розвитку соціальної
компетентності

2 2

3.1.3. Соціальні ролі вчителя й учня 2 2
Т.2. Соціальна компетентність: концепція 8 2 6
3.2.1. Концептуальні основи формування соціальної компетентності

молодших школярів
2 2

3.2.2. Визначення та формування соціальних потреб молодших
школярів

2 2

3.2.3. Напрями діяльності вчителя щодо формування соціальної
компетентності молодших школярів

4 4

3.1.

Т 3. Соціальна компетентність: методи, засоби та технології її
формування

14 4 10
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3.3.1. Методи та засоби формування соціальної компетентності
молодших школярів

6 2 4

3.3.2. Технології та навчально-методичне забезпечення формування
соціальної компетентності молодших школярів

8 2 6

3.2. Педагогічна практика 4 4
Разом 32 10 22
Спецкурси та факультативи з інших інноваційних програм 20 8 12
3.2.1. Спецкурс „Духовно-економічне виховання школярів” 12 4 8
3.2.2. Спецкурс „Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в

умовах гуманізації навчально-виховного процесу”
10 4 6

3.2.3. Спецкурс „Інтеграція духовно-економічного й екологічного
виховання молодших школярів (на основі авторського курсу „Початки
економіки”)”

6 2 4

3.3.

3.2.4. Спецкурс „Інформаційні технології в початковій школі” 8/4 4/2 4/2
Разом 20 8 12
Усього 72 30 42

Модуль 4. Контрольно-діагностичний К.год. Лек. Практ.
4.1 Вхідне діагностування 2 2
4.2 Інструктивно-настановне заняття 2 2
4.3 Охорона праці

4.3.1. Концепції безпеки людини ООН (ПРООН), щільний зв’язок між
цими категоріями в реальному житті.

2 2

4.4 Вихідне тестування 2 2
Разом 8 2 6
Усього 80 32 48
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Додаток М

Деякі з визначень поняття „медіаосвіта”

Автор, документ Сутність поняття
ЮНЕСКО,
[935, с. 273–274].

 „медіаосвіта” (media education) є окремим напрямом освіти, пов’язаним
з усіма видами медіа і різними технологіями. Вона дає можливість
людям зрозуміти, як масова комунікація використовується в їх соціумах,
оволодіти здібностями використання медіа в комунікації з іншими
людьми

Російська
педагогічна
енциклопедія
[665, с. 555].

(від лат. мedia – засоби) як напрям у педагогіці, що виступає за вивчення
„закономірностей масової комунікації” (преси, телебачення, радіо, кіно,
відео тощо). Серед основних завдань медіаосвіти – підготовка нового
покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття,
розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу на
психіку, оволодіння способами спілкування на основі невербальних
форм комунікації за допомогою технічних засобів

О. Федоров
[791, с. 25].

процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової
комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа,
творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів,
навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки.
Здобута в результаті цього процесу медіаграмотність допомагає людині
активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення,
радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету

Міжнародна
енциклопедія
соціальних
і психологічних
наук (IESBS) під
редакцією
Н. Смелсер
і П. Балтес
[906, с. 9494]
[521, с. 23].

 (mediaeducation) як „вивчення медіа, яке відрізняється від навчання за
допомогою медіа. Медіаосвіта одночасно пов’язана з пізнанням того, як
створюються і розповсюджуються медіатексти, з розвитком аналітичних
здібностей інтерпретації та оцінки їх змісту. У той же час, вивчення
медіа (media studies) звичайно зв’язується з практичною роботою зі
створення медіатекстів. Медіаосвіта і вивчення медіа спрямовані на
досягнення медіаграмотності (media literacy)”. Близьку думку
висловлюють українські вчені, відзначаючи, що медіаосвіта – це не
навчання за допомогою медіа, а навпаки, вивчення принципів останніх,
підвищення медіаграмотності особистості, її автономності від медіа

Концепції
запровадження
медіаосвіти
в Україні [382].

частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної
взаємодії з сучасною системою мас-медіа, включаючи традиційні
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення) і новітні медіа
(комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна
телефонія) з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій

І. Жилавська
[289, с. 18].

Привертає увагу визначення поняття „медіаосвіта” як нової парадигми
існування ЗМІ, нової соціальної функції, яка може бути реалізована
тільки спільними зусиллями журналістського співтовариства, соціально
відповідального бізнесу, влади, громадянського суспільства в цілому.
Вона (функція) передбачає підвищення медіакомпетентності аудиторії
ЗМІ, розвиток здатності адекватно сприймати інформацію ЗМІ,
використовуючи її з метою соціальної орієнтації, саморозвитку та
самоосвіти, а також безпосереднє залучення представників різних
соціальних груп у створення суспільно значущих інформаційних
продуктів
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Додаток М.1

Опис фрагменту роботи заняття творчої групи з розвитку аналітичної
компетентності як складової соціальної на прикладі

дефініції „критичне мислення”

Викладач презентував міркування науковців різнх часів, зокрема давньогрецьких
філософів (Аристотель, Геракліт, Демокрит, Сократ). Ці праці містили описи, які
характеризують діяльність критичної особистості, зокрема органон Аристотеля (пізніше –
„логіка”) в античній діалогічній практиці, який ґрунтувався на техніці критичного
філософствування, а метод досягнення істини шляхом бесіди, діалогу, в ході якого
послідовними питаннями виявлялися суперечності в промові опонента (Сократ), сприяв
розвитку критичного ставлення до догматичних тверджень. На ставлення людини до
предмета і процесу пізнання звертали увагу філософи Нового часу (Т. Гоббс, Р. Декарт,
Дж. Локк, Л. Фейєрбах).

Слухачам запропоновано розглянути думки інших науковців (підготовлені матеріали
заняття). Так, визначаючи зміст поняття „критичне мислення” Ед. Глейзер (1941 р.) серед
здатностей, необхідних для такого мислення, називав здатності розпізнавати проблеми,
збирати й вибудовувати необхідну інформацію, розпізнавати неявні припущення і цінності,
розуміти і використовувати мову з точністю, ясністю, інтерпретувати дані, оцінюючи докази
й аргументи, виявляти існуючу або неіснуючу логічну спорідненість між твердженнями,
змальовувати виправдані укладення та узагальнення, здійснювати їх тестування,
перебудовувати моделі переконань на основі більш широкого досвіду, виконувати точні
рішення у повсякденному житті [973]. Можна стверджувати, що мова йде й про уміння
критично сприймати інформацію, що, безумовно, сприяє формуванню СК особистості.

Викладач закцентув увагу на тому, що науковець Г. Гарднер серед п’яти типів
компетенцій для майбутнього другою визначив компетенцію синтезу, тобто здатність
обирати критичну інформацію із значного обсягу існуючої, систематизувати її таким чином,
щоб вона мала сенс для самої особистості й для інших [928].

Приділено увагу думці Дж. Дьюї, який стверджував, що першочергове значення
сучасної освіти має розвиток тих навичок мислення, які дозволять адекватно оцінити нові
обставини й сформувати стратегію розв’язування проблем, які у них приховуються [за 886].

Повідомлення щодо зосередження на критичному мисленні як стрижневому
компоненті освіти США та Канади, що розвивається вже більш як півстоліття, а виховання
покоління, здатного мислити критично, вважається пріоритетним завданням у соціальному
та економічному аспекті, стало ключовим переконанням щодо важливості його розвитку
у молодших школярів з метою формування у них СК. Адже громадяни, здатні до критичного
аналізу, більш активно беруть участь у різних демократичних процедурах, а творчі
особистості – „людський фактор” – „гнучкі працівники, що легко адаптуються”
(С. Еренхальт), суттєво впливають на здатність держави витримувати конкуренцію
(Джонсон). Інформацією для роздумів стала думка Стернберга щодо навичок критичного
мислення, які намагаються прищепити в школі і які, в більшості своїй, не відповідають
реальним життєвим вимогам, не мають перспективи. Зокрема, поведінки, проблеми вибору
в певних ситуаціях на роботі, у побуті, у ставленні до політичних лідерів, подій, дій
місцевих, регіональних урядових закладів, ЗМІ. Таким чином, вчителі побачили важливість
критичного ставлення до інформації, ЗМІ для розвитку СК особистості та необхідність
упровадження медіаосвіти, збагачення програм підготовки школярів, вчителів соціальною
компонентою.

Висвітлено думку Л. Мастермана – консультанта ЮНЕСКО та Ради Європи з проблем
навчання мови ЗМІ, який зазначав, що освіта в цій галузі має бути спрямована на розвиток
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в учнів розуміння (з акцентом науковця на розвитку критичного мислення по відношенню до
ЗМІ) особливостей функціонування ЗМІ, використання ними виразних засобів, механізму
створення „реальності” та її усвідомлення аудиторією [517].

Презентовано близьке судження у визначенні „критичної автономії” особистості по
відношенню до медіатекстів як первинної мети медіаграмотності в трактуванні
А. Сілверблета (A. Silverblatt) і Е. М. Енрайт Елісейрі (E. M. Enright Eliceiri), що полягає
в „уміннях, які дають можливість школярам / студентам бути усвідомлено незалежними від
одноманітних переваг медіатекстів. Педагоги заохочують учнів ставити питання про медіа,
застосовуючи підходи, які допомагають систематично ідентифікувати повідомлення і їх цілі”
[945,  с. 40].

Наголошено на тому, що О. Федоров виокремив такі значущі для аналізу медіатекстів
позиції (з огляду на зміст тези Л. Мастермана (подано вище) та методику У. Еко), як:
авторська ідеологія; умови ринку, які визначили задум, процес створення медіатексту і його
сприйняття аудиторією; прийоми розповіді [U. Eco, 2005]. Було привернуто увагу слухачів
до того факту, що даний підхід цілком співвідноситься з методикою аналізу медіатекстів за
К. Безелгет (1995) [789, с. 24], а також, що серед моделей медіаосвіти школярів, розроблених
в Росії, О. Федоров та І. Челишева виокремлюють модель розвивального навчання (розвиток
сприймання, уяви, критичного мислення по відношенню до медіатекстів та ін.) [за 521, с. 57].

На лекціях і практичних заняттях слухачі мали можливість дізнатися про рівні критичного
мислення (за В. Брюшинкіним), для кожного з яких пропонується свій вид аргументації, котрий
характеризується різними співвідношеннями логічної та когнітивної компоненти. Це:
1) емпіричний рівень – критична перевірка фактів; 2) теоретичний рівень – критична перевірка
теорій; 3) метатеоретичний рівень – критична перевірка норм і цінностей [91].

Слухачі обговорили думку К. Арсеньєва, який називав „дослідження будь-яких
відомостей, які надходять ззовні, на предмет їх авторитетності логічності та етичної
коректності” критичним ставленням до інформації [21]. На прикладі інформації зі сторінки
Інтернету, обраної слухачами, було перевірено покроковий опис (три послідовні дії) процесу
критичного оцінювання інформації (за К. Арсеньєвим): 1) визначення „авторитетності”
джерела інформації (за виробленими критеріями авторитетності); 2) аналіз „тіла”
інформаційного повідомлення (інформація може бути фактологічна, оцінна, нормативна та
ін.); 3) визначення „програми дій”, закладеній в тексті (до яких вчинків спонукає інформація
і як ці дії співвідносяться із законами етики)”. Вчителі зрозуміли, чому при роботі
з молодіжною аудиторією К. Арсеньєв поняття „критичне ставлення до інформації” (як
позначення першого етапу формування „критичного мислення”) співвідносить з поняттям
„критичне сприйняття інформації” [20] і вважає найважливішим компонентом в аналізі
електронних інформаційних джерел на предмет їх авторитетності, змісту і закладеної
програми дій критичні підходи до нових відомостей та об’єктивне їх сприйняття, визначення
закладеної в різних типах тексту „послань” або „мотивів”. Слухачами було зроблено
висновок, що критичне сприйняття інформації покликане захистити людину від девіантної
поведінки, яка, як відомо, програмується в ній в процесі комунікації і прийняття певних
асоціальних цінностей. В ідеалі, особистість, що володіє сформованим етичним кодексом,
вже володіє необхідним рівнем критичного сприйняття дійсності, оскільки така людина
будь-які нові дані буде співвідносити зі своєю системою життєвих цінностей. Цей висновок
збігся з думками науковця [20]. Учителі побачили, що саме критичне ставлення до
інформації, зокрема й рекламного медіапродукту, сприятиме виробленню медіаімунітету,
розвитку СК особистості.
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Додаток М.2

Розширений виклад фрагмнтів лекційного та практичного заняття
як зразок, за яким відбувалися заняття з інших тем

на засіданнях проблемних семінарів творчих груп [143; 144]

Зазначимо, що серед видів реклами розрізняють комерційну, політичну, соціальну,
хоча в Українському законодавстві мова йде тільки про соціальну рекламу [301], а Російське
законодавство відповідно до характеру інформації, яка міститься у рекламних
повідомленнях, вирізняє саме три вищеозначені види реклами), закріпити отримані навички.
Зазначимо, що соціальна реклама спрямована на досягнення благодійних та інших суспільно
корисних цілей, забезпечення інтересів держави, формування моральних цінностей, а також
сприяє зміні поведінкових моделей, гуманізації суспільства.

Зацікавленість слухачів викликала інформація, відповідно до якої феномен реклами
давно є предметом дослідження вчених різних країн і галузей знання, зокрема в економіці
(А. Вітренко, О. Дубовик, Г. Картер, Л. Капінус, О. Кошелев, Є. Каневський, О. Підлісна,
Т. Серьогіна та ін.), у системі маркетингових комунікацій (Д. Бернет, А. Дейан, Ф. Котлер,
І. Крилов, С. Моріарті, Т. Новікова, Е. Ромат, Ж. Сегела, А. Швець та ін.), в ідеології
й політиці (Т. Ворначова, Г. Гранадзер, М. Демченко, Т. Джига, К. Луценко, Н. Лютко,
Г. Почепцов, О. Феофанов, І. Шовкун та ін.), у комунікаційній діяльності у контексті
медіаосвіти та лінгвістики (Е. Огар, О. Остроушко, А. Тимофєєв, О. Тупиця та ін.).
Запропоновано слухачам ознайомитися із витягами, цитатами з робіт (за бажанням з повним
текстом), які характеризують соціально-філософські аспекти реклами (Л. Васильєва),
показують рекламу як соціокультурне явище в системі масової комунікації (А. Лященко), як
засіб формування сучасного способу життя міського населення України (Н. Удріс), як засіб
соціальної комунікації (Є. Боєв, О. Растрьопіна), як чинник впливу на соціально-
стратифікаційні процеси (О. Бочарова), розглядають феномен соціальної реклами
в історичному, правовому, політичному, економічному та психологічному ракурсі
(Г. Ніколайшвілі), представляють теоретичний, методологічний аналіз соціальної реклами
(Н. Арацька, Т. Астахова, Л. Березовець, О. Грубін, С. Ісаєв, Є. Курочкіна, Д. Огілві,
І. Синьковська та ін.), предметно-тематичні області соціальної реклами (Н. Грибок [238]
А. Ковальова, Є. Степанов); педагогічні умови впливу соціальної реклами на позиціонування
діяльності закладів культури в молодіжному середовищі (М. Басов), захисту права дитини на
сім’ю засобами соціальної реклами (О. Сватенков), соціально-педагогічні умови формування
позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами (А. Стрелковська);
соціальну рекламу як чинник гуманізації сучасного суспільства (Д. Кочергіна) та ін. Слухачі
визнали, що питання ролі соціальної реклами у розвитку СК вчителя початкової школи,
молодшого школяра ще не перебувало у колі уваги [143; 144].

У змісті лекції слухачам була представлена інформація про походження поняття
„реклама” з латинської мови (reclamare) у значенні викрикувати, стверджувати, її
виникнення у Давньому Римі як засіб розповсюдження інформації про гладіаторські
поєдинки, сучасне тлумачення – як розповсюдження інформації будь-якими засобами
(віддзеркалюється у Законі про рекламу [301]), про дослідження соціального впливу, зокрема
ЗМІ, реклами багатьма вченими (Ф. Зімбардо, Е. Еббсен, М. Ляйппе, Д. Качоппо, Р. Петті,
Р. Чалдіні та ін.), й відсутності у науці єдиної класифікації реклами (у різних джерелах види
реклами розглядаються як цілі, функції, групи). Нами було окреслено власний погляд на
класифікацію видів реклами в залежності від характеру інформації (комерційна, політична,
соціальна, як і, до речі, в предметі „Початки економіки”, що у свою чергу висвітлює
міжпредметні зв’язки медіаосвіти та економіки). Зупинимося на соціальній рекламі
в наукових дослідженнях, що було висвітлено у змісті лекції-презентації для творчої групи.

Так, Г. Ніколайшвілі констатує, що поняття „соціальна реклама” використовується
тільки в Росії [562, с. 8], а в усьому світі вищеозначеному відповідають поняття
„некомерційна”, „суспільна” реклама. Саме тому існує різне їх тлумачення. Ми
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запропонували проаналізувати це твердження слухачам, які з першою його частиною не
погодилися, адже воно не відповідає дійсності. Дослідивши державні документи, зокрема
Закон України „Про рекламу” [301], наукові дослідження цього феномену [688; 743 та ін.],
а також рекламний медіапродукт соціального змісту, створений як фахівцями, так
і українськими школярами, зокрема й молодшими, хоча в Україні соціальна реклама
перебуває на етапі становлення [731], вчителі дійшли висновку, що насправді в України
вживається поняття „соціальна реклама”. Щодо другої частини, то означене поняття,
з одного боку, пов’язують із соціальним маркетингом, соціальними мережами [940] і дійсно
з отриманням грошей. Ми навели дані, відповідно до яких у США у Facebook більше 100
мільйонів людей заробляють за допомогою соціальної реклами. У США, Канаді, Австралії та
Об’єднаному Королівстві соціальні рекламні мережі larest допомагають досягти мільйонів
користувачів без грошових виплат рекламним службам [975], а соціальна реклама на
Twitter® – лише один з деяких важливих інструментів загальної маркетингової стратегії
[653]. З іншого боку, це поняття може розглядатися як власне соціальна реклама у значенні
і як синонім некомерційної реклами, реклами суспільного інтересу [970]. Підтвердження
вищеозначеного міститься у працях У. Уеллс, Д. Бернет, С. Моріарті (1999), які зазначають,
що соціальну рекламу створюють професіонали, відмовляючись від прибутку, а місце й час
у ЗМІ також надаються на некомерційній основі. Слухачі висловили побажання, щоб
і в нашій країні соціальна реклама користувалася на рівні держави такими привілеями, проте
вона дійсно має піднімати болючі питання, зокрема, допомога армії, дітям у знаходженні
родини, важливості життя без тютюну, алкоголю, наркотиків тощо.

Вчитель англійської мови в початкових класах – учасниця нашої творчої групи
О. Лосєва висловила припущення, що словосполучення „соціальна реклама” є калькою
з англійської („social advertising”). Насправді, у США використовують термін „public service
advertising” та „public service announcement” (скорочено „PSAs”), що знайшло підтвердження
за допомогою застосування мережі Інтернет. Зокрема, підібрана інформація Т. Астахової, яка
досліджувала питання виникнення й розвитку соціальної реклами в Америці, засвідчила, що
мета PSAs – змінити ставлення спільноти до певної проблеми, а в подальшій перспективі –
створити нові соціальні цінності. Предметом PSAs виступає соціально цінна ідея. Соціальна
реклама розрахована як на широке коло людей, яких хвилюють загальнолюдські проблеми
(боротьба з насиллям, охорона природи, здоров’я дітей, СНІД тощо), так і торкається
інтересів певних вузьких груп населення (наприклад, жителів м. Вашингтон, які стурбовані
станом улюбленої Чесапікської затоки) [24]. У доповіді  Т. Астахової слухачі знайшли
свідчення, що PSAs є ефективним засобом боротьби із соціальним лихом (створення образу
водія, який не вживає алкогольних напоїв за кермом, рекламна кампанії з боротьби проти
паління в Каліфорнії тощо). Вона змінює ставлення людей до повсякденної реальності, їхню
поведінку. Цінність цього відзначили слухачі й наголосили на тому позитивному факті (до
речі, Т. Астахова також на цьому акцентує), що американські агенції вважають необхідним
для своєї професійної репутації працювати над створенням PSAs. Зокрема, на конкурсі, який
проводить Американська рекламна федерація, в номінації Public Service щорічно
виставляються кращі роботи із соціальної реклами. Її автори хочуть створити нову систему
цінностей, яка допоможе досягти суспільної згоди й гармонії. Вкладаючи величезні кошти,
американці вірять, що можуть трохи змінити світ на краще, й цілком слушно вважають, що
профілактика коштує дешевше, ніж лікування, а хороші ідеї потребують більшої реклами,
ніж негативні. Безумовно, такий досвід вартий того, щоб бути розповсюдженим.

З аналізу словосполучення „соціальна реклама” було зроблено висновки, що
„соціальний” має різні семантичні асоціації, додаткові значення (про які знаходимо
в О. Савельєвої). По-перше, поняття „соціальна реклама” тлумачиться як „соціальне в рек-
ламі”, адже все наше життя – соціальне, тому кожна реклама торкається як товару, послуги
та ін., так і суспільства, особистості споживача, соціальної адаптації. По-друге, „соціальний”
вживається як „громадський”, пов’язаний з системою взаємовідносин, які роблять спільне
життя людей можливим, безконфліктним [675]. Помітно, що таке тлумачення стосується
взаємодії із соціумом, налагодження контактів з різними групами, індивідами
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і продуктивного виконання соціальних ролей, СК.

Слушною у цьому контексті виявилася думка Г. Ніколайшвілі про зростання ролі
соціальної реклами як „агента соціалізації” в сучасному суспільстві. Саме тому суспільство
має дбати про постійну циркуляцію в ній соціально схвалених зразків, моделей поведінки,
цінностей та ін. [562, с. 9]. Таким чином, мова йде про „рекламну соціалізацію”
(Л. Федотова). З цього приводу увага слухачів була спрямована до твердження Л. Федотової,
яка вважає, що „рекламну соціалізацію слід розглядати як один із мезофакторів („мезо” –
„середній, проміжний”) соціалізації людини. Серед мезофакторів – умови соціалізації
великих груп людей, що виокремлюються за типами поселень (місто, село, регіон), за
належністю до аудиторії мереж масової комунікації, субкультури. Відзначили ми (за
Л. Федотовою) й вплив мегафакторів („мега” – „великий, загальний”, включають в себе
країну, етнос, суспільство, державу) та мікрофакторів („мікро” – „малий”, безпосередньо
впливають на конкретних людей, сусідство, групи однолітків) [792].

Третє значення поняття „соціальний” [675], яке було розглянуто у спільній навчальній
діяльності, вживається (О. Савельєва) у значенні такого, що „відноситься, насамперед, до
соціальної сфери, соціальної політики держави” (соціальне забезпечення, соціальна
підтримка незахищених груп населення, допомога аутсайдерам та ін.). Така реклама
пов’язана з благодійними акціями, діяльністю некомерційних організацій, рекламною
підтримкою державних соціальних проектів.

Констатовано, що у науці розрізняють два рівні соціальної реклами. Перша – покликана
впроваджувати або закріплювати конкретні правила і норми (набір певних дій), друга –
змальовує „образ світу” і спрямована на легітимізування існуючих моральних та поведінкових
норм, або таких, що тільки пропонуються. У той же час, Закон України „Про рекламу”
тлумачить сутність поняття „соціальна реклама” як інформацію будь-якого виду,
розповсюджену в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,
популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання
прибутку [301]. На практичному занятті слухачам було запропоновано розглянути й інші
тлумачення цього поняття, зокрема О. Сватенкова, який поширює це тлумачення, уточнюючи
форми інформації (друкована рекламна продукція, зовнішня реклама, повідомлення у дру-
кованих ЗМІ, відео- та аудіоролики). Учителі відзначили, що важливим є те, що в меті та шляхах
науковець окреслює соціальний і педагогічний аспекти (вирішення актуальних соціально-педа-
гогічних проблем шляхом досягнення педагогічного ефекту) [688, с. 10]. У визначенні
Є. Степанова – підмітили, що йдеться не стільки про інформацію, скільки акцентується на
сучасному способі поширення суспільно значущого, важливого або корисного знання, яке
здійснюється методами реклами в інтересах суспільства [738, с. 20]; у І. Буренкова соціальна
реклама є важливою складовою світогляду суспільства й морального здоров’я суспільства, адже
відображає процес чуттєво практичного ставлення людини до світу. При цьому, реклама має не
тільки привернути увагу спільноти до соціальних проблем, але й закликати до їх вирішення,
запропонувати для цього можливі дії [95]. Схожість думки відзначили вчителі
в О. Солодовнікової, яка наголошувала на значенні соціальної реклами як методу і способу
формування ставлення до навколишньої дійсності, придушення байдужості суспільства та
залучення його уваги до соціальних проблем і до проблем держави [725].

З огляду на важливість формування СК молодших школярів, слухачі відзначили
важливість визначення Л. Федотової, яка з позиції рекламної соціалізації розглядає соціальну
рекламу як „засіб соціального впливу на соціальні групи з метою зміни їх соціально
значущих характеристик і параметрів: положення в соціальному просторі (статуси),
соціальні ролі, стереотипи, цінності” [792]. Учителі побачили наявний зв’язок соціальної
реклами й соціальної компетентності особистості.

Вони відзначили точність у виборі асоціацій з соціальною рекламою у Д. Кочергіна, який
називає її ефективним інструментом впливу на умонастрій людей, підкреслюючи суттєвість
такого впливу, порівнюючи його з впливами ідеології, моралі, релігії й сучасної міфотворчості
щодо виконання аксіологічної та гуманістичної функцій, формування необхідних
демократичному суспільству гуманістичних установок масової свідомості. Учителі погодилися
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з висновком вченого з приводу того, що такі соціальні чесноти, як довіра і терпимість мають
бути виховані в людині раніше за інших. Тоді вона стане дійсно людяною, а співтовариство
таких людей – гуманним [391]. Слухачі звернули увагу й на ролі соціальної реклами
у формуванні культурного базису суспільства, соціального капіталу й, відповідно, економічного
розвитку, побачивши таким чином зв’язок духовно-економічного аспекту цього питання та
необхідність розвитку духовно-економічної компетентності як соціальної складової.

Розглянули на лекції й власні механізмі виховного впливу соціальної реклами на
інтелект, почуття, ціннісні орієнтації молоді, визнавши справедливість тверджень науковців
щодо сприйняття соціальної реклами як однієї з форм проекту соціального впливу,
транслятора проективних імпульсів культури для молодіжного середовища (за М. Басовим)
[39, с. 10], частини складного комунікативного процесу [562, с. 7], вид комунікації, який
акцентує на моральних цінностях, найактуальніших проблемах суспільства (Г. Ніколайшвілі)
[за 370; 562], сприяє: соціальній підтримці населення, відновленню гуманістичних відносин
між людьми й на цій основі – гармонізації нових соціально-економічних зв’язків, а також
побудові стабільного громадянського суспільства (О. Козубова) [370], виконанню надзадачі
рекламної комунікації (залучення членів суспільства до вирішення соціальних проблем,
тобто до залучення в процес управління), мета якої – передавання суспільству соціально
значущої інформації, спрямованої на формування і зміну громадської думки, соціальних
норм, моделей поведінки (Р. Крупнов) [408], управління громадською думкою, зокрема
формування позитивно орієнтованої й сталої громадської думки (Р. Ібатуллін) з огляду на
широкий та багаторівневий комунікаційний вплив, який відбувається на основі емоційно-
психологічного та інформаційно-світоглядного впливу на свідомість особистості, соціальних
груп і на суспільство в цілому за допомогою розповсюдження соціальних норм, цінностей,
моделей поведінки [324]. Учителі побачили у цьому вислові лінію про вплив мега-, мезо-
і мікро- чинників на рекламну соціалізацію особистості.

Слухачі висловили спільну думку відносно мети розповсюдження соціальних норм,
цінностей, моделей поведінки, що знайшли відображення у межах другого підходу
(„соціальний” як „громадський”) у О.Савельєвої, яка тлумачить це поняття як „рекламу,
спрямовану на поширення корисних, з точки зору суспільства, соціальних норм, цінностей,
моделей поведінки, знань, що сприяють спільному існуванню в рамках цього суспільства” [675].

Відзначено здатність рекламної інформації переконувати, стимулювати та формувати
певну поведінку людини, з’ясовано, що у межах комунікативно-прагматичної моделі
(А. Стрелковська) „соціальна реклама” розглядається як різновид реклами [743, с. 18];
у Б. Сміта (1999) – як процес суттєвого впливу на поведінку людини, який ґрунтується на
принципах маркетингу в цілях суспільної користі, а не для комерційної вигоди; у К. Л. Бове
та У. Ф. Аренс [69] – відзначалося на спрямованості на досягненні благодійних та інших
суспільно корисних цілей, а також забезпеченні інтересів держави; у О. Сватенкова, М. Гри-
бок [за 143; 144], – на соціальній та педагогічній функціях соціальної реклами, яка закликає
до вирішення соціальних проблем, звертається до людини як до громадянина, до
представника соціуму й спонукає не до покупок, а до вчинків. У цьому контексті слухачі
визнали доречність погляду на соціальну рекламу як на чинник розвитку економічної
компетентності на основі духовно-моральних цінностей у складі СК; на феномен, який
виступає інструментом державної соціальної, інформаційної політики, спрямований на
вирішення і профілактику актуальних проблем за допомогою різноманітних функцій:
інформаційної, ціннісно-нормативної, регуляційної, адаптивної та інтегративної (за
І. Синьковською) [701], соціальної (комунікативна, толерантна, інформаційна,
соціоінтегративна, легітимізації влади) та педагогічної (виховуюча, соціалізуюча,
мотиваційно-спонукальна, освітня) (А. Азарова, Т. Парсонс, П. Бурдьє, С. Ліпсет, Д. Гуков)
[за 369, с. 57] тощо та визнали її суспільно корисною за умови відсутності комерційної
вигоди. З огляду на вищеозначені функції соціальної реклами, вчителі наголосили на її
переконливій ролі у вихованні гуманної, толерантної, альтруїстичної, соціально
компетентної особистості.



Додаток М.3
Таблиця М.3.1

Відповідність моделей освітніх закладів сільської місцевості різним типам соціокультурної ситуації

ситуація „школа в культурному центрі”
(КІТ(+), СКФ(+))

ситуація „вогнище
культури в минулому”

(КІТ(+), СКФ(-));

ситуація „потенційне
вогнище культури” (КІТ(-),

СКФ(+));

Ситуація „культурна
пустеля” (КІТ(-),

СКФ(-)
Модель сучасної сільсько-господарської

школи
(Моринський НВК „ДНЗ –
загальноосвітня спеціалізована
сільсько-гоподарська школа І–III сту-
пенів” імені Героя Радянського Союзу
А. П. Харковця (Черкаська обл.;
переможець Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу на кращу модель
сільської загально-освітньої школи)).

Модель навчально-виховного комплексу
(Матвіївський навчально-виховний
комплекс „Всесвіт” (село Матвіївка
Вільнянського району Запорізької
області).

Модель школи соціокультурного
розвитку

(Малобілозерська естетична гімназія-
інтернат „Дивосвіт” (Василівський
район Запорізької області)

Школа – храм духовності
(Новоукраїнська ЗОШ
I–ІІІ ст. Маріїнського р-ну
Донецької обл.).

Школа – соціокультурний
центр

(сільський соціокультур-
ний комплекс −
Новотроянівський НВК
„Дитячий садок – ЗОШ І–
ІІІ ст. – ліцей”,
(Белградський р-н Одеської
обл.).

Модель аграрної школи
(Покрово-Ситська середня
загальноосвітня школа
Брейтівського
муніципального району
Ярославської області,
Росія)

Модель „школа-родина”
(Українська національна
школа-родина на прикладі
досвіду Студянської
української національної
школи-родини,
Дубенського р-ну,
Рівненської обл.).

Модель школи
етнокультурної

ідентичності особистості
(Великомакателемська
середня загальноосвітня
школа Першотравневого
району Нижегородської
області)

Модель громадсько-
активної школи

(Мала гуманітарна ака-
демія м. Запоріжжя)

Ліцей як осередок
громади

(Новодмитрівський
аграрно-економічний
ліцей ЗОШ І–ІІ
ступеня Донецької
області)

593
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Додаток М.4

Тези й аргументи, які було віднайдено і підготовлено слухачами
з приводу думок В.Сухомлинського

щодо соціальної компетентності вчителя й школяра (без термінів)

З цієї особистості (вчителя), її ідейних переконань, багатства духовного життя,
освіченості, яка допомагає школярам дійти до вершини моральності, починається справжнє
виховання, адже педагогічна діяльність – це, в першу чергу, праця думки, спрямована на те,
щоб одухотворювати вихованців бажанням знати, думати, мати правильні погляди на
навколишній світ [748, с. 210].

Необхідність рощзвитку его-компетентності вчителя підсилюється у таких рядках
науковця: рівень культури педагогічного процесу визначає така риса духовного життя, як
ставлення до самого себе як до людини, а правильне включення в життя, правильна
соціалізація можливі лише тоді, коли людина свідомо прагне до гармонії власного „я”
з інтересами інших людей, не тільки вміє, але й намагається поступатися своїми бажаннями
задля суспільного блага [748, с. 619]. У повній мірі це стосується всіх учасників НВП. Саме
тому вчитель має навчити вихованця ставитися до себе як до людини, тобто сформувати
у нього прагнення до самовиховання, утвердити в ньому силу волі, необхідну для моральної
самоорганізації.

На користь необхідності формування соціально-психологічної компетентності
вчителя свідчить думка науковця про те, що кожне слово вчителя має налаштувати на
необхідний лад складний музичний інструмент – колектив. Для цього вчитель має володіти
„парною педагогікою” – мистецтвом і майстерністю впливу на особистість і на колектив,
вміти відчувати, що відбувається в душі дитини, а відносини, які склалися в конкретних
обставинах, вміло використовувати для того, щоб примусити маленьку людину поглянути на
себе очима колективу” [748, с. 620], щоб та засоромилася і порадувалася за людину,
поспівчувала і допомогла їй [748, с. 139]. Такий вплив неможливий без певного активного
ставлення вихованців до вихователя.

В. Сухомлинський опосередковано вказував на важливість встановлення духовної,
психологічної взаємодії між вчителем і вихованцями: „Мені, вихователю, потрібно не лише
враховувати, що з боку вихованців до мене є якесь ставлення. Цього мало. Мені потрібно
створювати певне, потрібне мені ставлення колективу вихованців як єдиного цілого до мене.
Тільки коли я зумію створити необхідне для складного виховного процесу ставлення
вихованців до мене, тільки тоді можливий вплив моєї особистості на колектив і через
колектив на кожну особистість”. Зрозуміло, що для цього в учителя має бути розвиненим
соціальний інтелект, емпатія, перцептивні, організаторські здібності, він має знати
закономірності поведінки людини, тобто володіти соціально-психологічною
компетентністю.

Крім цього, вчитель має бути гуманним, доброзичливим, терпимим, толерантним,
знати індивідуальні психологічні особливості людей, їхні прояви у поведінці. Саме тому
науковець вимагав вдумливого ставлення дорослих до дитини, акцентував на необхідності
оволодіння педагогічною культурою. „Виховуємо ми, старші, − батьки, вчителі, всі дорослі −
кожним кроком своїм, кожним вчинком. Ніколи не можна забувати, що через вас,
вихователів, маленька людина, якій тільки відкривається світ, пізнає людей. З вашої
поведінки, з ваших вчинків, особливо з вашого ставлення до інших людей, перш за все до
них, вихованців, з того, як і в чому ви виражаєте себе, вона, маленька людина, робить
висновок про те, які люди взагалі, чи є добро і яке воно, в чому полягає ідеал” [748, с. 621].

Особистість вихователя має залучати, захоплювати, одухотворювати вихованців
цілісністю, красою ідейно-життєвих поглядів, морально-етичних принципів. Таким чином,
мова йде про психологічну компетентність, яка гармонійно поєднується з соціально-
психологічною та морально-правовою компетентністю. Цілком слушно В. Сухомлинський
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зауважував, що гармонійна єдність ідеалів, принципів, переконань, поглядів, захоплень,
уподобань, симпатій і антипатій, морально-етичних принципів у словах і вчинках педагога,
його висока освіченість, моральне благородство, щедрість душі, володіння засобами мудрого
слова, майстерність виконання місії розкриття людини, її здібностей (знати індивідуальні
сили, можливості й здібності вихованців), уміння дорожити довірою, „мудрою владою” –
здібністю все зрозуміти – є тим вогником, який притягує юні душі, стає для юнацтва
дороговказною зіркою. Така гармонійна єдність має бути органічною потребою вихователя,
законом його душі, бо все, що вихователь віддає своєму вихованцю, проходіть через його
душу, несе в собі духовний заряд принциповості, вірності переконанням [748, с. 138, 668,
669, 672, 679]. Також учитель має бути готовим до здійснення спеціальної виховної роботи,
розрахованої спеціально на те, щоб у суспільстві не було правопорушників і злочинців
[749, с. 345]. Сутність такої роботи полягає у розвитку стихійної соціальної прямодушності,
ствердження кодексу людської порядності, розуміння цінності людського життя, свободи,
запобігання зародження безсоромності, ствердження правди, поваги, довіри. Це твердження
актуалізує формування морально-правової компетентності.

Червоною ниткою через усі твори проходить думка про розуміння дитини у будь-яких
обставинах, нагадування істини, що „в дитини ніколи не буває бажання навмисно коїти
лихо” [748, с. 652]. Мова йде про мудру здібність старшої людини – матері, батька, вчителя –
розуміти і відчувати найтонші спонукальні мотиви, причини дитячих вчинків [749, с. 453]
і уникати конфліктів. Саме в цьому можна побачити прояв конфліктної (конфліктологічної)
компетентності. Вбачаючи позитивним аспектом конфлікту подолання негативного,
непристойного, педагог вважав його проявом єдності особистостей, наголошуючи на тому,
що тихе, „спокійне” життя колективу, життя без конфліктів і загострень – небезпечне
свідчення того, що в юних душах немає напруження сил, необхідних для становлення
мужності. Проте, науковець застерігав від конфліктів, які виникають від нерозуміння світу
дитинства, сутності дитячих вчинків [748, с. 660] (пустощів, дитячої неуважності,
забудькуватості). Він радив не ламати, а старанно, мудро виправляти й спрямовувати,
берегти від серцевого надлому особистість. У той же час, конфлікт між педагогом і дитиною,
між педагогом і колективом В. Сухомлинський вважав великою бідою для школи й одним
із крайніх проявів педагогічної неграмотності. Педагог дослідив, що найчастіше конфлікт
виникає тоді, коли учитель думає про дитину несправедливо, не бере до уваги той факт, що
дитина весь час знаходиться у стані самопізнання, самоствердження, самовиховання.
Науковець радив не робити з дитячих пустощів біди, не тренувати дитячих почуттів на
співпереживання горя, якого, по суті, не було б, якби сам вчитель його не викликав. Діти
будуть співпереживати і тому, хто попався на пустощах, і тому, хто не зміг втаїти серйозного
негожого вчинку. Вчительська помилка може призвести до розбещення колективу, створення
викривленого уявлення про дружбу [748, с. 662]. Педагог звертав увагу на розвиток
в учителя вміння загасити конфлікт, нейтралізувати його в самому його зародку [749, с. 453],
стримувати себе, оволодівати ситуацією, своїми емоціями, розвивати почуття гумору, не
переносити з „дорослої” соціології поняття й закономірності у дитячий світ. Педагог також
зауважував про складність та суперечливість шкільно-сімейного виховання, яке насичене
тисячами конфліктів. І шкільні конфлікти, і ті конфлікти та засмучування, з якими життя
зіштовхує дитину в родині, треба розумно, уміло, тактовно вирішувати, згладжувати
у шкільному середовищі.

Кожна із вищезазначених складових перегукується з професійно-трудовою
компетентністю. Школа, за твердженням В. Сухомлинського, починається з тонкого дотику
думки і серця педагога до серця дитини. У свою чергу, професійно-трудова компетентність
ґрунтується на особливостях вчительської праці, на тому, що труд вчителя проходить
у своєрідному, незрівняному ні з чим світі дитинства. Мало знати цей світ, необхідно
вживатися у світ дитинства. У кожному вчителеві має сяяти і ніколи не згасати маленька
іскорка дитини. Разом з тим, вчительська робота – це робота серця і нервів, це буквально
щоденне і щогодинне витрачання величезних духовних сил, постійна зміна ситуацій, які
викликають то посилене збудження, то гальмування. Вчитель має знати своє здоров’я,
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особливості нервової системи і серця, доводити гнучкість нервової системи до ступеня
мистецтва володіння над емоціями [749, с. 456], навчитися переключати енергію всього
колективу разом з власною енергією на справу, яка вимагає духовної єдності, колективної
творчості, трудової зосередженості всіх і кожного, взаємного обміну інтелектуальними
цінностями. Вчитель має навчитися розумно використовувати час відпочинку і бережливо
витрачати нервові сили у повсякденній праці, творчо підходити до конструювання
педагогічного процесу. Адже думка живе у творчій праці, завдяки якій освіта робить людину
розумною [748, с. 100], а розумова вихованість нерівнозначна обсягу набутих знань.
Учитель-професіонал має розуміти, що знання – інструмент, за допомогою, якого вихованець
свідомо робить нові кроки у пізнанні навколишнього світу, у творчій праці. Акцентуючи на
соціальній важливості знань, їх моральності, В. Сухомлинський стверджував, що „вся
сутність у тому, як відбувається життя знань у складній і багатосторонній діяльності
людини” [748, с. 99]. Він з гіркотою констатував таке. „Ми ж не вчимо в школі
найголовнішого – не вчимо жити. ... Знають наші вихованці силу-силенну корисних
і потрібних (а іноді і не дуже потрібних) речей ... але нічого не знають про те, як жити
сімейним життям, що це означає – бути дружиною і чоловіком, матір’ю і батьком своїх
дітей”…

Слухачі відзначили, що до більшої частини шкільного матеріалу учні ставляться
байдужо, поверхово вбирають інформацію, або демонструють небажання її сприймати,
привласнювати. Збагачення ж навчального матеріалу соціальним змістом, який ґрунтується
на життєвому досвіді дитини, впливає на формування її СК, вкрай необхідне і на сьогодні
залишається проблемою освіти. Саме тому вчитель має знаходити такі шляхи у навчальному
процесі і позашкільній діяльності, дбати про підвищення рівня власної професійно-трудової
компетентності.

Щодо політичної компетентності, то у творах В. Сухомлинського багато
приділяється уваги її формуванню. Зрозуміло, в умовах політичної системи Радянського
Союзу педагогіка була політично спрямованою і мала виховувати ідейних борців за справу
Леніна, комунізм, єдину партію – комуністичну. Вчитель мав донести до кожної дитини
політичні погляди, систему суспільних цінностей правлячої партії. У проектуванні до
сьогодення настанови В. Сухомлинського щодо формування переконань як пізнання краси
людини (героїчного духу, безмежної відданості Батьківщині, вірності переконанням,
готовності й уміння опанувати усіма багатствами думки задля блага народу) теж мають
місце, є досить актуальними. Адже і в мирний час виникають ситуації, які вимагають прояву
героїзму, вірності переконанням. Відданість Батьківщині на сьогодні може мати прояв в
якості турботи про духовне, економічне процвітання країни, покращення екологічного
становища, зміцнення наукового потенціалу, якості життя та харчування, покращення
добробуту населення, державної соціальної підтримки дитинства, людей похилого віку та
інших незахищених верств населення. Зростає значення соціального капіталу, розвитку
відповідальності людини за політичний вибір в умовах багатопартійності, корпоративної
відповідальності, соціальної відповідальності бізнесу, соціальної орієнтації економіки.
У часи сьогоднішньої війни компетентність ще більше актуалізується й набуває певного
забарвлення.

Усе вищезазначене, а також соціально-педагогічні аспекти економічного виховання
обумовлюють набуття вчителями економічної компетентності, яка в умовах ринкової
економіки та духовної кризи набуває духовного забарвлення [103]. Саме тому можна
стверджувати про необхідність формування духовно-економічної компетентності вчителя.
У В. Сухомлинського – це ідея виховання дитини – творця духовних цінностей [752, с. 172]
шляхом залучення їх до радості безкорисливої праці – творення добра для інших [750, с. 66],
виховання благородства і любові, яке починається з культури бажань [748, с. 83, 196–197] як
морального змісту життя, щедрості душі задля щастя інших, гармонії особистого щастя
й суспільного блага, інтересів, потреб і бажань [748, с. 172]. Суспільною проблемою
сьогодення слухачі назвали „моральне споживацтво”, яке В. Сухомлинський у свій час
визнавав величезним пороком, що проникає інколи (сьогодні повсюдно) у світ дитинства,
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отроцтва, ранньої юності. Внаслідок неправильного, нерозумного підходу старших до
молодших, у молодших викривлюється уявлення про те, що повинні старші по відношенню
до них, молодших, і що повинні вони, молодші, по відношенню до старших, суспільства
[748, с. 82]. Саме тому актуальності набуває формування духовно-економічної
компетентності вчителя у питаннях „стримування дитячих бажань, виховання моральних
потягів, моральної краси людської поведінки, мудрості „долженствованія”, сімейної
економіки, ринку, товарно-грошових відносин, проблеми вибору, критичного ставлення до
інформації, медіапродукту.

І на кінець, розвиток суспільства, впровадження інноваційних, інформаційних
технологій у навчальний процес школи, збільшення ступеня доступності медіаресурсів,
включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні медіа
(комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) обумовлює
розвиток інформаційної компетентності та медіакомпетентності як рівня медіакультури,
що забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, економічного і політичного
контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем
медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати
нові елементи медіакультури сучасного суспільства [382]. Учителі відзначили, що
з визначення стає зрозумілим, що медіакомпетентність впливає також на формування інших
компетентностей. У творах В. Сухомлинського слухачі побачили думки щодо впливу
художнього тексту на розвиток особистості школяра [748, с. 104, 206, 412 та ін.]. Різновидом
такого тексту сьогодні є аудіовізуальний медіатекст. Крім цього, школа – це передусім
читання – вдумливе, зосереджене, захоплююче розум і серце індивідуальне читання, читання
як творчий процес, в якому вихованець наповнює слово пристрастю свого серця [748, с. 104],
дізнається про деякі закономірності розвитку суспільного життя, відшукує відповіді на
питання, які його хвилюють. В. Сухомлинський визначав однією з найактуальніших
педагогічних проблем школи – надання учневі життя у світі книг. Ця проблема не втратили
своєї актуальності. Змінилася форма подання інформації, в життя увійшли мультимедійні
книги у вигляді роликів з накладанням тексту, звуку, графіки. Говорячи про медіатексти,
слухачі наголосили на рекламі, яка сьогодні стала невід’ємною складовою сучасного способу
життя населення. Крім того, що реклама виконує певні функції, а саме: інформує про нові
товари, послуги, події, нагадує, переконує, реклама впливає на формування соціокультурних
моделей споживання матеріальних благ, на смаки, уподобання, нормативно-ціннісні
орієнтації та стереотипи поведінки людей, провокує зростання потреб, зображує стиль життя
середнього та вищого класів як життєву норму. Саме тому перед вчителем постає завдання
навчитися бути упередженим, прискіпливим, думати, аналізувати виробляти захисну реакцію
та критичне ставлення, і, відповідно, виховувати духовно-економічну стійкість у школярів.

Таким чином, учитель має підготувати учня до його головного іспиту – іспиту
життям, соціумом. „Головний іспит – не те, що юнак відповів на всі питання екзаменаційних
білетів, головне свято школи – не вручення атестатів. Головний іспит – чи може бути
вихованець справжнім громадянином, працівником, жити в любові та вірності” [749, с. 431].
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Додаток Н

Зміст діагностик

Шановні вчителі!
Із входженням України в світове співтовариство змінюється парадигма освіти й

виховання. З метою з’ясування ваших думок, компетентності пропонуємо
відповісти на питання анкет.   Дякуємо!

Анкета „Мотиви соціальної поведінки вчителя початкової школи
 (авторська методика)

В  анкеті перераховані можливі мотиви, що визначають соціальну поведінку вчителя
початкових класів загальноосвітньої школи. Вплив мотивів поведінки пропонуємо оцінити в
балах:
5 - дуже сильний (так); 3 - середній (і так, і ні);
4 - великий (скоріше так, ніж
ні);

0-2 - незначний або не має ніякого значення (немає або
скоріше ні, ніж так).

Бал№
п/п

Мотиви соціальної поведінки вчителя
0-2 3 4 5

1 Прагнення до взаємодії в рішенні проблем
2 Прояв відповідальності в рішенні педагогічних задач
3 Задоволеність від добре виконаної роботи
4 Прагнення до отримання та обміну соціальною інформацією
5 Бажання організовувати сумісну діяльність педагогічного

колективу й учнів для досягнення соціально значущих цілей
6 Прагнення проявити себе в соціальній діяльності в педагогічному

колективі
7 Усвідомлення соціальної значущості професійної діяльності

педагога
8 Бажання працювати без конфліктів у педагогічному колективі
9 Прагнення до відповідальності, самостійному прийнятті рішень
10 Прагнення досягти максимальної самостійності  в соціальній

діяльності школи
11 Бажання проявити творчість в роботі

Сума балів

Анкета „Оцінка здатності вчителя початкових класів до соціального розвитку”
(методика В.І. Звєрєвої, Н.В.Немцовой, модифікована автором)

Мета: виявити здібності вчителя до соціального розвитку, потреби у професійному
зростанні.

 Шановні колеги! Поставте біля кожного твердження бал, відповідний Вашій думці:
5 - повністю відповідає (так); 3 - і так, і ні;

4 - скоріше відповідає, ніж ні (швидше так,
ніж ні);

0-2 - не відповідає або скоріше не відповідає
(немає або скоріше ні, ніж так)

Бал№
п/п

Твердження
0-2 3 4 5

1 Я прагну вивчити себе.
2 Я залишаю час для розвитку, наскільки не був зайнятий

професійною діяльністю
3 Виникаючі перешкоди стимулюють мою соціальну активність.
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4 Я шукаю зворотній зв’язок, так як це допомагає мені дізнатися і

оцінити себе.
5 Я рефлексую свої соціальні функції у педагогічній діяльності,

виділяючи для цього спеціальний час.
6 Я аналізую свій соціальний досвід у контексті педагогічної

діяльності..
7 Я активно вивчаю літературу з питань соціальної компетентності
8 Я широко дискутую з питань соціальної компетентності.
9 Я вірю в можливість свого розвитку.
10 Я прагну бути більш відкритим в педагогічному та учнівському

колективах.
11 Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі

(педагоги, діти, батьки).
12 Я керую своїм соціальним розвитком і отримую позитивні

результати
13 Я отримую задоволення від освоєння нового.
14 Зростаюча соціальна відповідальність не лякає мене
15 Я б позитивно поставився до просування по адміністративній лінії.

.Тести „Соціально-психологічні та соціально-педагогічні знання вчителя
початкової школи” (авторська методика)

Шановний вчителю! Із трьох запропонованих варіантів відповідей оберість тільки
одну правильну.

1. Базові характеристика компетентності:
а) ситуативність, контекстність, результативність, стандартизованість, міра того, що

може зробити індивід у визначений час;
б) міжпредметність, результативність, конкретність;
в) алгоритмованість, творча активність, комунікабельність, конфліктність.
2.Соціальні компетенції вчителя – це:
а) чинники, що впливають на розвиток людини;
б) соціальна норма освітньої підготовки, вимоги до соціально-педагогічної діяльності

педагога;
в) почуття власної компетентності.
3. Соціальна компетентність – це:
а) акт самовиразу та поведінки;
б) спосіб самопрезентації та регулювання поведінки задля необхідного враження;
в) володіння компетенціями, що спрямовані на реалізацію людиною соціальних

вимог, здібність індивіда ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем.
4. Соціальна компетентність учителя  – це:
а) комплекс соціальних знань, умінь і навичок спілкування вчителя і учня;
б) синтез знань і вмінь, що дозволяє реалізувати  на практиці стратегію, тактику і

технологію активної взаємодії з людьми для досягнення соціально значущих цілей;
в) синтез соціально-педагогічних знань, умінь і досвіду самопізнання та пізнання

особливостей емоційних станів й особливостей поведінки дітей, здатність їх структурувати
для адекватного розуміння дитячого контингенту, прийняття вірного рішення та побудови
своєї поведінки у спілкуванні з дітьми з метою їх розвитку.

5. Складові соціальної компетентності вчителя:
а) мотиваційно-ціннісний; когнітивний (пізнавальний), операціойно-діяльнісний;
б) особистісний, рефлексивно-оцінний;
в) всі попередні відповіді правильні.
6. Чинники, що впливають на соціальну компетентність учителя:
а) мотивація професійної діяльності учителя, індивідуально-психологічні особливості
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індивіда, самооцінка особистості; соціокультурне середовище, соціальна  ситуація.

б)  обізнаність вчителя в соціальній, психологічній сферах  діяльності;
в) поведінка і здоров’я учнів, ситуація, що склалася на уроці, здатність вчителя

вирішувати поставлені професійні завдання.
7. Організація соціально спрямованого навчально-виховного процесу має

здійснюватися на принципах:
а) активності, діалогізації, педагогічної ситуації (подійності), соціальної взаємодії та

взаєморозвитку, індивідуального підходу, співвідношення ситуації з реальною соціально-
професійною діяльністю учителя та його особистісним соціальним досвідом;

б) систематичності й активності, регулярності та послідовності, прогресування,
доступності, варіативності, індивідуалізації;

в) науковості, народності, варіативності, вольової саморегуляції; культури
спілкування, індивідуально-диференційованого підходу.

8. Методи визначення соціальної компетентності вчителя:
а) педагогічне спостереження, анкетування; експертна оцінка, самоаналіз, аналіз робіт

учнів;
б) опитування, бесіди, тестування, контент-аналіз;
в) усі вище представлені відповіді правильні.
9 Характеристики соціальної компетентності вчителя:
а) знання, вміння, навички та досвід, потреба у спілкуванні, стійка система цінностей і

мотивів;
б) здатність до спілкування, вирішення конфліктних ситуацій, здатність розуміти

людей, прогнозувати наслідки поведінки, вміння організовувати взаємодію для вирішення
соціально-професійних завдань, самопізнання, рефлексивно-перцептивні та психолого-
педагогічні знання, вміння і досвід;

в) гуманістична спрямованість вчителя, індивідуальні особливості особистості
вчителя, професійна „Я-концепція”, рефлексивно-перцептивні та психолого-педагогічні
знання.

10. Розвиток соціальної компетентності вчителя передбачає:
а) професійний саморозвиток учителя, позитивний вплив учнів на формування його

індивідуальних знань, вмінь і досвіду; опанування знань і практичних умінь, що дозволяють
реалізувати на практиці стратегію, тактику і технологію комунікації з учнями для досягнення
соціально значущих цілей;

б) поглиблення та розширення соціальної компоненти предметних знань і вмінь, розвиток
відповідних психологічних та соціально-психологічних властивостей і здібностей, розширення
соціально-педагогічного досвіду й спектру соціальних відносин, опанування соціальними
нормами, розширення репертуару соціальних ролей.

в) саморозвиток соціальної компетентності та активний вплив педагогічного
колективу на цей процес.

11. Яким має бути характер розвитку соціальної компетентності вчителя в процесі
підвищення кваліфікації?

а) діяльнісний, комунікативний. інтерактивний, інноваційний;
б) індивідуально-диференційований; колективний, індивідуальний;
в) завжди позитивний та спрямований на вирішення поставлених професійних

завдань.
12. Функції соціальної компетентності вчителя початкової школи це :
а) інформаційно-прикладна, соціалізуюча, адаптивна, ціннісно-орієнтаційна,

прогностична, поведінково-діяльнісна, статусно-рольова, рефлексивна;
б) формування індивідуальних знань, умінь, навичок; соціалізуюча; розвивальна;

навчальна; виховуючи;
в) адаптивна, ідеологічна, політична, економічна, здоров’язбережувальна,

розвивальна.
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13. Чинники, які впливають на розвиток соціальної компетентності особистості:
а)  норма соціальної відповідальності; сім’я, школа;
б) політичні, екологічні, громадянські; соціальні, господарчі;
в) морфологічної та екологічної поверхні; організовані об’єднання; правила, приклади

наслідування; соціальні ролі; ментальність; родина.
14. Який вирішальний психологічний чинник розв’язання соціальних дилем:
а) навчити учнів співпрацювати;
б) навчити учнів бути неагресивними;
в) подолати етнічні стереотипии.
 15. Альтруїзм – це:
а) неегоїстичний мотив надання допомоги;
б) надання допомоги особою, яка не виключає її внутнішню самовинагороду;
в) усі відповіді правильні.

АНКЕТА
"Ускладнення вчителя початкової школи під час організації навчального процесу на

соціально орієнтованій основі"
(авторська методика)

  Шановний вчителю! Визначте ступінь своїх утруднень в наведених нижче аспектах
педагогічної діяльності (поставте кількість балів, що характеризує ступінь Вашого

утруднення у відповідній графі).
Виникаючі труднощі пропонуємо оцінити в балах:

5 - утруднення не виникають; 3 - утруднення виникають періодично;
4 - труднощі виникають рідко; 0-2 - труднощі виникають постійно або вони не

переборні
Бал№

п/п
Аспект педагогічної діяльності

0-2 3 4 5
1 Планування соціальних цілей в навчальному процесі
2 Поурочні планування соціальних цілей в навчальному процесі   
3 Визначення цілей і завдань самоосвіти з питань соціальної

компетентності
4 Визначення соціальної складової у змісті нових програм і

підручників
5 Уміння ставити соціально орієнтовані цілі уроку і досягати їх
6 Уміння збагачувати соціальним змістом матеріал уроку

відповідно з поставленим завданням
7 Використання ефективних форм, методів, засобів на уроці для

соціалізації учня
8 Застосування сучасних педагогічних технологій, що мають

соціальну спрямованість
9 Уміння визначити соціальну складову уроку в процесі його

самоаналізу
10 Уміння збагачувати соціальну складову уроків
11 Розвиток інтересу учнів до соціального змісту шкільних

предметів
12 Використання міжпредметних зв’язків для засвоєння учнями

соціальних цінностей
13 Здатність до перетворення, накопиченню власного соціального

досвіду в процесі професійної діяльності
14 Уміння провести аналіз уроку колеги з позицій його

соціального змісту
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15 Створення сприятливої атмосфери на уроці як прояви

соціальної взаємодії
16 Облік, оцінка соціально орієнтованих знань, умінь і навичок

учнів
17 Виявлення соціальних причин неуспішності учнів
18 Впровадження соціально орієнтованого ППО в навчальний

процес школи
19 Організація і проведення соціально орієнтованої позакласної

роботи
20 Ефективна соціальна взаємодія з середовищем: учні, батьки,

колеги
21 Діагностика соціальних досягнень дітей
22 Організація соціально спрямованої діяльності учнів
23 Уміння організувати соціальну взаємодію учнів на уроці в

відповідності з поставленими завданнями
24 Уміння застосовувати методи і засоби соціальної комунікації
25 Уміння організувати соціально значиму діяльність учнів
26 Передача учням соціального досвіду в доступній формі
27 Гнучкість зміни поведінки в залежності від ситуації

Опитувальник „Соціальна компетентність учителя початкової школи у
системах „ дитина-вчитель”, „дитина-дитина” (авторська методика)

Пропонуємо свою соціальну компетентність оцінити в балах:
5 – без будь-яких ускладнень постійно застосовую на практиці на основі свого досвіду (так);
4 – періодично застосовую на практиці свої вміння та досвід (більше так, ніж ні);
3 – рідко застосовую на практиці свої вміння (і так, і ні); 0–2 – не вмію застосовувати на
практиці і хотілося б, щоб мене навчили (більше ні, ніж так).

Бал№
п/п

Зміст
0-2 3 4 5

1 Я можу навчити дитину дружити
2 Я вмію найти підхід до дитини, у якої немає друзів у класі
3 Я вмію виявити соціально благополучну дитину в класі
4 Я можу перелічити основні ознаки соціально неблагополучної

дитини
5 Я володію діагностикою чинників, котрі стримують соціальну

активність дитини
6 Я можу розвивати соціальні потреби дитини
7 Я здатна (-ен) визначити рівні соціально-вікової зрілості дітей
8 Я володію методичними прийомами із задоволення потреб

дитини в контакті з вчителем
9 Я застосовую методичні прийоми, які впливають на емоційне

спілкування дитини із дорослим
10 Я проводжу соціально-спрямовані диспути/ діалоги в системах

„дитина-дитина”; „дитина-діти”
11 Я вмію збагатити соціальним змістом навчальний матеріал,

який підвищує соціальну компетентність дитини
12 У мене є педагогічний досвід із рішення складних соціальних

проблем у системі „дитина-сім’я”
13 Я можу навчити дитину соціальній техніці спілкування
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14 Я можу поділиться ефективною методикою розвитку

партнерства в групі дітей
15 Я володію методичними прийомами розподілу ролей між

дітьми, у яких не виникає образ
16 Я володію соціально-проективними уміннями із створення

соціальної ситуації успіху” в дитини.
17 Я можу своєчасно надати соціальну допомогу дитині
18 Я володію методами із успішної соціальної адаптації дитини
19 Я застосовую методи і засоби з формування соціальної

активності дитини
20 Я використовую сюжетно-рольові ігри, які стимулюють

соціальну активність дитини
21 У мене є підборка творів для дітей, у яких розкриваються

ближній і дальній соціум та взаємовідносини в ньому.
22 Я володію методичними прийомами розвитку особистої

ініціативи  дитини
23 Я вмію створити умови для самореалізації учення в процесі

оволодіння ним практичними складовими освітніх галузей
24 Я можу конструювати соціально-привабливе середовище для

дітей та їх комфортного взаємодії
25 Я володію методикою успішного розв’язання дитячих

конфліктів
26 Я володію методичними прийомами, які сприяють

виробленню спільних рішень між дітьми
27 Я володію методикою діагностики складання соціального

портрета особистості дитини
28 Я здатна (-ен) виявити дітей, котрі беруть відповідальність на

себе
29 Я легко виявляю дітей в класі, які можуть організувати роботу

підгрупи однокласників
30 Я володію методикою формування толерантності у дітей до

своїх одноліток

Опитувальник
„Соціальна компетентність учителя початкової школи  в системі

„сім’я-дитина” (авторська  методика)

Пропонуємо вчителю оцінити в балах свою соціальну компетентність:
5 – без будь-яких ускладнень застосовую на практиці на основі свого досвіду (так);
4 – періодично застосовую на практиці свої вміння та досвід (більше так, ніж ні);
3 – рідко застосовую на практиці свої вміння (і так, і ні);
0–2 – не вмію застосовувати на практиці, але хотілося б, щоб мене навчили (більше ні, ніж так).

Балл№
п/п

Зміст
0-2 3 4 5

1 Я можу провести бесіду з батьками і з’ясувати, скільки часу в
дитини йде на „вуличне” спілкування протягом тижня

2 Я можу з’ясувати в батьків свої вихованців, скільки часу в
дитини йде на спілкування в години вечірнього приході
додому

3 Я можу назвати телепередачі сумісного перегляду батьків і
дітей
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4 Я проводжу бесіди з батьками з приводу дружби дитини поза

класом
5 Я володію інформацією щодо надання переваги місцю для

проведення вільного часу мого вихованця: клуб, двір, під’їзд.
Можу назвати джерела інформації.

6 Я регулярно говорила з батьками про зміст спілкування у вуличних
іграх

7 Я можу назвати батьків, котрі формують завищену самооцінку
в мого вихованця – їх дитини (некритичне ставлення,
перебільшення досягнень)

8 Я можу назвати батьків, котрі формують занижену самооцінку
в мого вихованця – їх дитини (недооцінюють позитивні якості,
особисті досягнення дитини)

9 Я можу назвати батьків, котрі формують адекватну
самооцінку в мого вихованця – їхньої дитини (правильно
оцінюють можливості своєї дитини)

10 У мене є набір превентивних засобів для батьків з
попередження прояву грубості дитини в родині

11 Я вмію виявити агресивне лідерство дитини і провести бесіду
з батьками

12 У мене є набір превентивних засобів для батьків з
попереджання бійок дитини

13 У мене є набір превентивних засобів для батьків з
попередження запізнювань  на уроки дитини

14 У мене є набір превентивних засобів для батьків з
попередження щодо відмови дитини від доручень

15 Я постійно контактую з батьками відносно їх участі в
суспільному житті класу

16 Я можу провести бесіду з батьками з приводу ставлення
дитини до своїх  проступків: байдужий, переживає,
виправдовує, засуджує

17 Я можу виявити ставлення батьків до педагогічних впливів на
свою дитину

18 Я вмію встановити причинно-наслідкові зв’язки між
соціально-віковою зрілістю дитини і відносинами в родині

19 Я можу запобігти конфлікти в родині невстигаючого дитини
20 Я розмовляю з батьками з приводу ставлення дитини до

педагогічних впливів: з жорстокістю, байдуже, розуміє і
намагається виконати вимоги;

21 Я можу залучити батьків до суспільного життя класу
22 У мене є педагогічний досвід з вирішення складних

соціальних проблем у неблагополучній родині мого вихованця
23 Я можу проконсультувати батьків з соціальної техніці

спілкування з їх власною дитиною
24 Я можу назвати батьків вихованця, у яких в родині емоційно-

холодні, відчужені відносини
25 Я можу назвати сім’ї, де виникають конфлікти на соціальному

ґрунті
26 Я можу перерахувати сім’ї вихованців, де відносини

вибудовуються без емоційної близькості
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27 Я можу назвати сім’ї, де відносини будуються на основі

дружби, взаєморозуміння та підтримки
28 Я можу назвати батьків, у яких переважає громадська

спрямованість в сім’ї і цьому вчать свою дитину
29 Я можу назвати батьків, у яких споживацьке ставлення в сім’ї

і цьому вчать свою дитину
30 Я можу назвати батьків, у яких переважає егоїстична

спрямованість в сім’ї і цьому вчать свою дитину

Опитувальник
„Здатність учителя початкової школи до вирішення соціальних проблем й

завдань  у дитячому і педагогічному колективах ЗОШ”
 (авторська методика)

Здатність учителя початкових класів до вирішення соціальних проблем й завдань  у
дитячому і педагогічному колективах ЗОШ оцінюється через прояв його умінь. Пропонуємо
їх оцінити  в балах:

5 – постійно використовую на практиці (так);
4 – періодично використовую на практиці (більше так, ніж ні);
3 – використовую на практиці дуже рідко (і так, і ні);
0-2 –  використовую на практиці в окремих випадках або не використовую взагалі

(більше ні, ніж так).
Зміст  кожної здатності вчителя початкових класів Бал

1. Здатність до цілепрогностичної соціальної діяльності у професійному
середовищі:

0-2 3 4 5

1.1 Умію визначати ієрархію соціально значущих цілей
професійної діяльності, конкретизувати їх у окремі завдання;

1.2 Умію конкретизувати соціальні цілі професійної діяльності.
1.3. визначати оптимальні шляхи досягнення соціально значущих

цілей.
2. Здатність до конструктивного вирішення соціальних завдань у професійній
діяльності:

0-2 3 4 5

2.1. Умію користуватися різними соціально-педагогічними
джерелами інформації та опрацьовувати її;

2.2. конструювати зміст навчально-соціальної діяльності, тобто
володію уміннями відбору й систематизації навчально-
соціальної інформації;

2.3. проектувати і визначати структуру, зміст і технологію
соціальної діяльності за допомогою педагогічного і
методичного інструментарію;

3. Здатність організовувати соціальну діяльність на діагностичній основі
в ЗОШ:

0-2 3 4 5

3.1. Умію виконувати систему дій щодо визначення діагностики
стратегії у соціальному середовищі

3.2. на основі цільових постанов формувати послідовну програму
контрольно-діагностичної діяльності у мікро- та макро-
соціумі;

3.3. обробляти й систематизувати отриману соціально-педагогічну та
соціально-психологічну інформацію з наступним визначенням
напрямів і змісту корекції
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4. Вирішення завдань соціалізації, виховання й розвитку особистості
молодшого школяра:

0-2 3 4 5

4.1. Умію формувати „дерево цілей” і конкретизувати як завдання
соціально-виховної діяльності;

4.2. організовувати психолого-соціальну підтримку в процесі
особистісного розвитку;

4.3. координувати й узгоджувати стратегію й тактику соціально-
педагогічного супроводження на всіх рівнях взаємодії.

5. Здатність реалізувати соціально зорієнтовану методичну функцію: 0-2 3 4 5
5.1. Умію визначити напрямки й зміст методичної діяльності у

вирішенні соціальних проблем;
5.2. проектувати методичну підсистему згідно цільових постанов

у вирішенні соціальних проблем;
5.3. обирати оптимальне рішення методичного завдання з числа

можливих для вирішення завдань щодо соціальної діяльності.
6. Здатність організовувати й керувати процесом вирішення
соціальних завдань у професійній діяльності:

0-2 3 4 5

6.1. Умію добирати форми й засоби організації професійної
діяльності у вирішенні соціальних проблем;

6.2. координувати діяльність суб’єктів різних рівнів педагогічної
взаємодії при вирішенні завдань соціальної діяльності;

6.3. здійснювати моніторинг соціально-педагогічної  діяльності зі
своєчасною корекцією організаційної стратегії.

7. Здатність до реалізації комунікативної функції: 0-2 3 4 5
7.1. Умію добирати й використовувати доцільні засоби соціально-

педагогічної комунікації;
7.2. виявляти уміння перцепції та емпатії серед колег

педагогічного колективу;
7.3. володію практичними алгоритмами конструктивного

вирішення педагогічних конфліктів серед учителів
8. Здатність до педагогічної рефлексії: 0-2 3 4 5
8.1. Умію здійснювати різні види аналізу мікро- і макро- соціумів;
8.2. розробляти механізм впровадження інновацій у соціально-

педагогічну діяльність;
8.3. втілюю самоконтроль і самооцінку навчально-соціальної роботи у

педколективі
Загальна сума балів

„Експертна оцінка здатностей учителя початкових класів до вирішення проблем й завдань
соціальної діяльності

 у дитячому і педагогічному колективах ЗОШ”
(авторська методика)

(проводиться керівником МО, завучем початкових класів або колегою, який працює з учнями
початкових класів, які мають вищу категорію.)

Пропонуємо 3-м експертам оцінити здатність учителя початкових класів ЗОШ в
балах:
5 – яскраво виражена здатність; 3 – слабо виражена здатність;
4 – добре виражена здатність; 0-2 –  не виражена або майже не виражена здатність.
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Експерти№

з/п
Перелік завдань для виконання / Оцінювальна здатність

учителя 1 2 3 Серед.

1 Здатність до цілепрогностичної діяльності у професійному
середовищі

2 Здатність до конструктивного вирішення професійних завдань
3 Здатність діагностувати й організовувати професійну

діяльність на діагностичній основі
4 Здатність вирішувати завдання соціалізації, виховання й

розвитку особистості молодшого школяра
5 Здатність до реалізації методичної функції у вирішенні

проблем й завдань соціальної діяльності
6 Здатність організовувати й керувати процесом вирішення

професійних завдань у соціальній діяльності
7 Здатність до реалізації комунікативної функції
8 Здатність до педагогічної рефлексії

Сума балів

Тест
„Визначення рівня емпатійних тенденцій”

(методика Л.М. Мітіної) [530]

Інструкція: „Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно, відповідаючи на кожне з
36 тверджень, приписувати відповідям наступні числа:
"не знаю" - 0, "іноді" - 2, "майже завжди" - 4,
"ні, ніколи" - 1, "часто" - 3, так, завжди" - 5.
"  Відповідати потрібно на всі пункти.

Текст опитувальника
№
п/п

Питання Бал

1 Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії „Життя
чудових людей”.

2 Дорослих дітей дратує турбота батьків
3 Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдачах інших

людей..
4 Серед усіх музичних передач віддаю перевагу передачі про сучасну музику.
5 Надмірну дратівливість і несправедливі закиди хворого треба терпіти, навіть

якщо вони тривають роками
6 Хворій людині можна допомогти навіть словом
7 Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома особами.
8 Старі люди, як правило, образливі без причин
9 Коли в дитинстві слухав сумну історію, на мої очі самі по собі наверталися

сльози
10 Роздратований стан моїх батьків впливало на мій настрій
11 Я байдужий до критики на мою адресу.
12 Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами.
13 Я завжди прощав все батькам, навіть якщо вони були не праві
14 Якщо кінь погано тягне, її потрібно шмагати
15 Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, ніби це

відбувається зі мною.
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16 Батьки ставляться до своїх дітей „справедливо.
17 Якщо бачу підлітків або дорослих, які сваряться, я втручаюся.
18 Я не звертав увагу на поганий настрій моїх батьків   
19 Я подовгу спостерігаю за поведінкою тварин, відкладаючи інші справи.
20 Фільми і книги можуть викликати сльози тільки у несерйозних людей.
21 Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою незнайомих

людей.
22 У дитинстві я приводив додому кішок і собак.
23 Всі люди необґрунтовано озлоблені.
24 Дивлячись на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як складеться його

життя.
25 У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах.
26 При вигляді на покалічену тварину я намагаюся їй чимось допомогти.
27 юдині стане легше, якщо уважно слухати його скарги
28 Побачивши вуличну пригоду, я намагаюся не потрапляти до числа свідків.  
29 Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або розвагу.
30 Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх господарів.
31 Зі скрутної конфліктної ситуації людина повинна виходити самостійно
32 Якщо дитина плаче, на те є свої причини.
33 Молодь повинна задовольняти будь-які прохання й дивацтва людей

похилого віку.
34 Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді були замислені.
35 Безпритульних домашніх тварин слід відловлювати і знищувати.
36 Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я

намагаюся перевести розмову на іншу тему..

Оцінка професійної спрямованості особистості вчителя
(методика Є І. Рогова) [658]

Інструкція: в даному опитувальнику перераховані властивості, які можуть бути
притаманні Вам в більшій чи меншій мірі. При цьому, відповідно, можливі два варіанти
відповідей. Прочитайте твердження і виберіть один з варіантів відповіді:
а) правильно, властивість, що описується, типова для моєї поведінки, або притаманна мені
більшою мірою.
б) неправильно, властивість, що описується, нетипово для моєї поведінки або притаманне
мені в мінімальному ступені.

№
п/п

Властивість, що описується а б Бал

1. Я б цілком міг жити один, далеко від людей.
2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю
3. Міцні знання з моїх педметів можуть істотно полегшити життя людини
4. Люди повинні більше, ніж зараз, дотримуватися законів моралі
5. Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її до бібліотеки
6. Мій ідеал робочої обстановки - тиха кімната з робочим столом
7. Люди кажуть, що мені подобається робити все своїм оригінальним

способом.
8. Серед моїх ідеалів чільне місце посідають особистості вчених, які

зробили великий внесок у мій предмет.
9. Оточуючі вважають, що на грубість я просто не здатний.
10. Я завжди уважно стежу за тим як я одягнений
11. Буває, що весь ранок я ні з ким не хочу розмовляти.
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12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладу.
13. Більшість моїх друзів - люди, інтереси яких лежать у сфері моєї

професії.
14. Я подовгу аналізую свою поведінку.
15. Вдома я веду себе за столом так само, як у ресторані.
16. У компанії я надаю іншим можливість жартувати і розповідати всякі

історії.
17. Мене дратують люди, які не можуть швидко приймати рішення
18. Якщо у мене є трохи вільного часу, то я віддаю перевагу читанню

літератури з моєї дисципліні.
19. Мені незручно дуріти в компанії, навіть якщо інші це роблять.
20. Іноді я люблю позлословити про відсутніх
21. Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх.
22. Я рідко виступаю врозріз з думкою колективу.
23. Мені більше подобаються люди, які добре знають свою професію,

незалежно від їх особистісних особливостей.
24. Я не можу бути байдужим до проблем інших.
25. Я завжди охоче визнаю свої помилки.
26. Гірше покарання для мене - бути закритим на самоті.
27. Зусилля, витрачені на складання планів, не варті цього
28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну

літературу
29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати
30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять надати послугу.
31. Ймовірно, деякі люди вважають, що я занадто багато говорю.
32. Я уникаю громадської роботи і пов’язаної з цим відповідальності.
33. Наука - це те, що найбільше цікавить мене в житті.
34. Оточуючі вважають мою сім’ю інтелігентною.
35. Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно продумую, що з собою взяти
36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж інші люди..
37. Якщо є вибір, то я віддаю перевагу організувати позакласний захід, а

не розповідати учням що-небудь з предмета
38. Основне завдання вчителя - передати учневі знання з предмета
39. Я люблю читати книги і статті на теми моральності, моралі, етики
40. Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене з питаннями.
41. Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, безсумнівно, раді мене бачити
42. Думаю, мені сподобалася б робота, пов’язана з відповідальною

адміністративно-господарською діяльністю..
43. Я навряд чи засмучусь, якщо доведеться провести свою відпустку,

навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.
44. Моя люб’язність часто не подобається іншим людям.
45. Були випадки, коли я заздрив удачі інших
46. Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я можу швидко забути про це
47. Як правило, оточуючі прислухаються до моїх пропозицій.
48. Якби мені вдалося перенестися в майбутнє на короткий час, то я в

першу чергу набрав би книг з мого предмету.
49. Я проявляю активну участь до долі інших
50. Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей
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Карта самоаналізу

готовності педагогів до підвищення рівня соціальної компетентності у СППО
Пропонуємо вчителю оцінити в балах свою готовність до підвищення рівня соціальної
компетентності у ЗОШ: 5 – повністю готовий; 4 – добре готовий; 3 –  слабо готовий; 0-2 –
майже не готовий.

Бал№
з/п Критерії оцінки 0-2 3 4 5

Соціально-педагогічна готовність

1. Внутрішні переконання вчителя відповідають соціальним цілям у
загальноосвітньому закладі освіти (ЗНЗ)

2. Прагнення вчителя до максимального особистого внеску у
здійсненні соціальних перетворень

3. Прагнення до лідерства
4. Прагнення отримати зовнішню оцінку соціальної діяльності

5. Прагнення до самовдосконалення у галузі  соціальної
компетентності

6. Задоволеність системою і якістю соціальної діяльності на шкільному
рівні
Всього

Соціально-технологічна готовність вчителя

7. Бачить можливості навчальних предметів для соціального виховання
і розвитку учнів молодших класів

8. Планування спрямовується на досягнення максимальних результатів
у соціалізації дитини

9.
Вибір форм і методів організації соціальної діяльності
супроводжується усвідомленою учнями чіткою постановкою
соціальних цілей й досягнень

10. Активно і доцільно використовує ТЗН, ІКТ для вирішення проблем
й завдань соціальної діяльності

11. Широко практикує активні форми, методи і засоби соціального
виховання і розвитку дитини

12. Соціальна діяльність у ЗНЗ будується на засадах соціально
орієнтованого підходу

13. Організовує в процесі вирішення соціальних проблем виявлення
причинно-наслідкових зв’язків

14. Активно працює з питань застосування  соціально-педагогічних
технологій на уроці
Всього

Соціально-професійні здібності
15. Володіння методами соціально-педагогічного дослідження
16. Здатність до перебудови соціальної діяльності
17. Здатність до співпраці з учнями, їх батьками, колегами
18. Здатність акумулювати, використовувати ефективний соціально-

педагогічний досвід
19. Здатність до самоорганізації
20. Здатність соціально мислити

Всього
Напишіть про себе: стать ______освіта______ категорія_________ звання _________ стаж
роботи______ навчальний заклад типу (потрібне підкреслити) сільської/ міської місцевості;
загальноосвітній заклад / ліцей, гімназія
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Додаток Н.1

Вихідні результати дослідження відносно складових соціальної компетентності
вчителя початкової школи (констатувальний етап педагогічного експерименту)

Таблиця Н.1.1
Рівні розвиненості першої (мотиваційної) складової мотиваційно-ціннісного

компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 1 63 66,2 35,6 30,8 1,4 3 - -

Примітка: 1. ДМ № 1 – діагностична методика № 1, що використовувалася в дослідженні для
визначення мотивації соціальної поведінки вчителя початкової школи; 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.2
Рівні розвиненості другої (ціннісної) складової мотиваційно-ціннісного
компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 2 28 24,6 68,2 64,6 3,8  10,8 - -

Примітка: 1. ДМ № 2 – діагностична методика № 2, що використовувалася в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи до соціального розвитку; 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.3
Рівні розвиненості першої (організаційної) складової діяльнісного компонента

соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 4 39,5 43 57,5 52,4 2,7   4,6 0,3 -

Примітка: 1. ДМ № 4 – діагностична методика № 4, що використовувалися в дослідженні для
визначення сформованості системи вмінь вчителя початкової школи організовувати навчальний
процес у загальноосвітньому навчальному закладі на соціально орієнтованій основі; 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.4
Рівні розвиненості другої (практичної) складової діяльнісного компонента

соціальної компетентності вчителів початкової школи (% )
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 5 51,4 60 42,5 33,8 6,1 6,2 - -

Примітка: 1. ДМ № 5 – діагностична методика № 5, що використовувалися в дослідженні для
визначення сформованості системи вмінь, навичок та практичного досвіду вчителя початкової школи
у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”; 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.5
Рівні розвиненості третьої (практичної) складової діяльнісного компонента

соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 6 62,3 66,1 32,2 27,7 5,5 6,2 - -

Примітка: 1. ДМ № 6 – діагностична методика № 6, що використовувалися в дослідженні для
визначення сформованості системи вмінь, навичок та практичного досвіду вчителя початкової школи
у системі роботи  „сім’я – дитина”; 2. Р >0,05.
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Таблиця Н.1.6

Рівні розвиненості першої складової операційного компонента соціальної
компетентності вчителів початкової школи ( % )

     Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 7 18,8 15,4 60,3 57 18,5 24,2 2,4 3,4

Примітка: 1. ДМ № 7 –  діагностична методика № 7, що використовувалися в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи вирішувати соціальні проблеми і завдання у
дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (за самооцінкою); 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.7
Рівні розвиненості другої складової операційного компонента соціальної

компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 8 25,7 33,8 62,3 66,2 8,2 - 3,8 -

Примітка: 1. ДМ № 8  – діагностична методика № 8, що використовувалися в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи вирішувати соціальні проблеми і завдання у
дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (за експертною оцінкою); 2. Р >0,05.

Таблиця Н.1.8
Рівні розвиненості першої (емоційної) складової особистісно-професійного
компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи (% )
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ №  9 3,4 1,5 15,8 23,1 79,8 72,3 1 3,1
Примітка: 1. ДМ № 9 – діагностична методика № 9, що використовувалася в дослідженні для

визначення здатності вчителя початкової школи до емпатії; 2. Р >0,05.
Таблиця Н.1.9

Рівні розвиненості другої (професійної) складової особистісно-професійного
компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи %
РІВНІ Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

1 2,7 4,6 20,5 20 43,2 44,6 33,6 30,8
2 2,1 - 18,5 15,4 42,8 35,4 36,6 49,2

Д
М

№
 1

0

3 6,2 9,2 14,4 21,6 38,3 32,3 41 36,9
Узагальнені
результати

3,7 4,6 17,8 19 41,4 37,4 37,1 39

Примітка: 1. ДМ № 10 ДМ – діагностична методика № 10, що використовувалися в
дослідженні для визначення професійної спрямованості вчителя початкової школи (здатності до
комунікації, організації та спрямованості на навчальні предмети); 2. Р >0,05.
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Додаток Н.2

Рівні розвиненості складових компонентів соціальної компетентності вчителів
початкової школи на контрольному етапі педагогічного експерименту, %

Таблиця Н.2.1
Рівні розвиненості першої (мотиваційної) складової мотиваційно-ціннісного

компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 1 61,2 78,4 38,8 21,6 - - - -

Примітка: 1. ДМ № 1 – діагностична методика № 1, що використовувалася в дослідженні для
визначення мотивації соціальної поведінки вчителя початкової школи; 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.2
Рівні розвиненості другої (ціннісної) складової мотиваційно-ціннісного
компонента соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 2 27,6 38,5 72,4 60 -  1,5 - -

Примітка: 1. ДМ № 2 – діагностична методика № 2, що використовувалася в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи до соціального розвитку; 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.3
Рівні розвиненості першої (організаційної) складової діяльнісного компонента

соціальної компетентності вчителів початкової школи (% )
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 4 48,3   89,2 51,7   10,8 -    - - -

Примітка:  1. ДМ  № 4 –  діагностична методика № 4, що використовувалися в дослідженні
для визначення сформованості системи вмінь вчителя початкової школи організовувати навчальний
процес у загальноосвітньому навчальному закладі на соціально орієнтованій основі; 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.4
Рівні розвиненості другої (практичної) складової діяльнісного компоненту

соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 5 57,8   69,2 41,3 30,8 0,9     - - -

Примітка: 1. ДМ  № 5 – діагностична методика № 5, що використовувалися в дослідженні для
визначення сформованості системи вмінь, навичок та практичного досвіду вчителя початкової школи
у системі роботи „дитина – вчитель”, „дитина – дитина”; 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.5
Рівні розвиненості третьої (практичної) складової діяльнісного компоненту

соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 6 69,8 81,5 30,2 18,5 - - - -

Примітка:  1. ДМ  № 6 –  діагностична методика № 6, що використовувалися в дослідженні
для визначення сформованості системи вмінь, навичок та практичного досвіду вчителя початкової
школи у системі роботи  „сім’я – дитина”; 2. Р <0,05.
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Таблиця Н.2.6

Рівні розвиненості першої складової операційного компонента соціальної
компетентності вчителів початкової школи (%)

Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 7 23,3 70,7 66,4 29,3 10,3 - - -

Примітка: 1. ДМ № 7 – діагностична методика № 7, що використовувалися в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи вирішувати соціальні проблеми і завдання у
дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (за самооцінкою); 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.7
Рівні розвиненості другої складової операційного компоненту соціальної

компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
ДМ № 8 25 76,9 70,7 23,1 4,3 - - -

Примітка: 1. ДМ № 8 – діагностична методика № 8, що використовувалися в дослідженні для
визначення здатності вчителя початкової школи вирішувати соціальні проблеми і завдання у
дитячому та педагогічному колективах ЗНЗ (за експертною оцінкою); 2. Р <0,05.

Таблиця Н.2.8
Рівні розвиненості першої (емоційної) складової особистісно-професійного
компоненту соціальної компетентності вчителів початкової школи (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

ДМ №  9 4,3 10,8 23,3 26,1 72,4 63,1 - -
Примітка: 1. ДМ № 9 – діагностична методика № 9, що використовувалася в дослідженні для

визначення здатності вчителя початкової школи до емпатії; 2. Р <0,05.
Таблиця Н.2.9

Рівні розвиненості другої (професійної) складової особистісно-професійного
компонента СК вчителів початкової школи на контрольному етапі

педагогічного експерименту (%)
Рівні Високий Достатній Середній Низький
Група КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

1 2,6  12,3 25,9 41,5 43,1 35,4 28,4 10,8
2 3,4  10,8 18,2 41,6 56 27,7 22,4 19,9

ДМ
№ 10

3 8,6 6,2 18,1 32,3 40,5 46,1 32,8 15,4
Узагальнені
результати

4,9   9,8 20,7 38,4 46,5 36,4 27,9 15,4

Примітка: 1. ДМ № 10 ДМ – діагностична методика № 10, що використовувалися в
дослідженні для визначення професійної спрямованості вчителя початкової школи (здатності до
комунікації, організації та спрямованості на навчальні предмети); 2. Р <0,05.
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