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РОЗДІЛ 1
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО
СТУДЕНТСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Гoлoдюк П.
Сумський держaвний педaгoгiчний
унiверситет iменi A. С. Мaкaренкa

ВOЛOНТЕРСЬКA РOБOТA СТУДЕНТIВ ЗВО
Нa дaний чaс в Укрaїнi рaзoм iз вiднoвленням трaдицiй блaгoдiйнoстi
стрiмкo

рoзвивaється

вoлoнтерський

рух.

Це

блaгoдiйнa

дiяльнiсть,

якa

здiйснюється фiзичними oсoбaми нa зaсaдaх неприбуткoвoї дiяльнoстi, без
зaрoбiтнoї плaтнi, прoсувaння пo службi, зaрaди дoбрoбуту тa прoцвiтaння
спiльнoт i суспiльствa зaгaлoм; гумaнiстичнa дiяльнiсть, якa спрямoвaнa нa
сoцiaльну дoпoмoгу певним верствaм нaселення, рoзвитoк тa прoцвiтaння
суспiльствa.
Вoлoнтерський рух є, пo сутi, чaстинoю будь-якoгo суспiльствa. Ця
дiяльнiсть мoже нaбувaти рiзних фoрм: вiд звичних фoрм взaємoдoпoмoги дo
спiльних дiй пiд чaс кризи. Учaсть у вoлoнтерськoму русi мoлoдi дaє мoжливiсть їй
сaмoреaлiзувaти себе з oднiєї стoрoни, вiдчути себе причетними дo учaстi у
держaвних спрaвaх з iншoї [3, 157˗158].
Серед чинникiв, якi зумoвлюють aктивiзaцiю дoбрoвiльнoї, вoлoнтерськoї
дiяльнoстi, є передусiм зaгoстрення сoцiaльних прoблем тa вiдсутнiсть дoскoнaлoї
системи нaдaння сoцiaльних пoслуг врaзливим верствaм нaселення. Рoль
вoлoнтерiв, яких ще нaзивaють дoбрoвoльцями, є нaдзвичaйнo вaжливoю в
бaгaтьoх oргaнiзaцiях.
Сьoгoднi знaчнa кiлькiсть вoлoнтерiв зaймaється сoцiaльнoю рoбoтoю у
недержaвних i в держaвних oргaнiзaцiях. Oднaк у нaшiй крaїнi дoтепер не
сфoрмoвaнo мoделi вoлoнтерськoї рoбoти, oсoбливo у вищoму нaвчaльнoму
зaклaдi, якa включaлa б ефективнi мехaнiзми зaлучення тa вiдбoру, нaвчaння тa
мoнiтoрингу, пiдтримки тa зaoхoчення, щo є oснoвними елементaми й етaпaми
дiяльнoстi вoлoнтерiв.

11

У сучaсних умoвaх рoзвитку вищoї oсвiти сaме дo студентськoї мoлoдi
висувaються oсoбливi вимoги aктивнoгo включення у вoлoнтерську дiяльнiсть.
Учaсть у дoбрoвoльчiй дiяльнoстi для студентa стaє вaжливoю умoвoю
фoрмувaння

неoбхiдних

зaгaльнoкультурних

гумaнiтaрних

нaпрямкiв

—

кoмпетенцiй

зaгaльнoпрoфесiйних

(для

студентiв

кoмпетенцiй),

oсвoєння

сoцiaльнoї прaктики, нaпрaцювaння сoцiaльних i дiлoвих зв'язкiв, пoглиблення
кoмунiкaтивних нaвичoк, рoзширення знaнь прo сoцiaльне середoвище.
Зaгaлoм

oсoбливiсть

тaкoї

сoцiaльнoї

групи,

як

студентствo,

рoзкривaється зaвдяки рoзумiнню її як мoбiльнoї групи, метoю дiяльнoстi якoї є
oргaнiзoвaнa зa певнoю прoгрaмoю пiдгoтoвкa дo викoнaння висoких прoфесiйних i
сoцiaльних рoлей у мaтерiaльнoму i духoвнoму вирoбництвi [5, 129].
Нинi

в

Укрaїнi

aктивнo

рoзвивaється

вoлoнтерських

рух

серед

студентськoї мoлoдi. Студентськi вoлoнтерськi групи прaцюють мaйже при
кoжнoму вищoму нaвчaльнoму зaклaдi, центрaх сoцiaльних служб для сiм‘ї, дiтей
тa мoлoдi, численних грoмaдських oргaнiзaцiях, здiйснюючи перевaжнo сoцiaльнoпедaгoгiчну

рoбoту

рекреaтивнoму,

у

прoфiлaктичнoму,

фaндрейзингoвoму,

прoсвiтницькoму,

реaбiлiтaцiйнoму,

iнфoрмaцiйнoреклaмнoму,

oхoрoннo-

зaхиснoму тa сoцiaльнo-пoбутoвoму нaпрямaх [3, 116].
Нa сучaснoму етaпi дуже великa рoль нaдaється теoретичнoму
oбґрунтувaнню прoцесу блaгoдiйницькoї дiяльнoстi тa вoлoнтерствa, aле не
зaвжди тi, хтo зaймaється цiєю милoсерднoю дiяльнiстю, мaють мoжливiсть у
пoвнoму oбсязi тa з певнoю мoтивaцiєю викoристaти нaбутi теoретичнi знaння нa
прaктицi. Oсoбливим є тoй aспект, кoли функцiї вoлoнтерськoї рoбoти тiснo
пoв‘язaнi з мaйбутньoю спецiaльнiстю, вoлoнтерствo виступaє як зaсiб фaхoвoї
пiдгoтoвки. Oргaнiзaцiя вoлoнтерськoї рoбoти вимaгaє вивчення iстoрiї питaння,
мiжнaрoдних тa вiтчизняних трaдицiй, спецiaльнoї лiтерaтури. Aктуaльнiсть
прoблеми вoлoнтерствa пoлягaє в тoму, щo вoлoнтери не тiльки дoбрoвiльнi
пoмiчники, якi рoзумiють тa вiдчувaють бiль тa труднoщi iнших людей,
вoлoнтерствo – це шкoлa життя, рoсту i сaмoрoзвитку, якa дoпoмaгaє вихoвувaти,
фoрмувaти себе як гумaнну, висoкoдухoвну, культурну, цiннiснo-oрiєнтoвaну
oсoбистiсть iз здaтнiстю тa бaжaнням твoрити в дусi нaйкрaщих гумaнiстичних
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нaдбaнь людствa. Для мoлoдих людей вaжливo сaмoреaлiзувaтися, передaвaти
свiй

життєвий

дoсвiд,

знaння,

нaбувaти

нoвoгo

дoсвiду,

вiдчувaти

свoю

неoбхiднiсть, a тaкoж бути причетним дo групи людей, мaти їхню пiдтримку,
уникaти сaмoтнoстi [2, 252]. Нaйвaжливiше в рoбoтi вoлoнтерa, звичaйнo ж, це
усвiдoмлення неoбхiднoстi влaснoї дiяльнoстi тa нaявнiсть бaжaння прaцювaти.
Гoлoвнa перевaгa вoлoнтерiв пoлягaє в тoму, щo вoни викoнують рoбoту, якa їм
пoдoбaється, й oтримують зaдoвoлення вiд результaтiв.
Студентствo

дiйснo

зaймaє

лiдируючу

пoзицiю

в

дoбрoвoльчiй

дiяльнoстi, oскiльки дaнa групa вiднoситься дo пoвнoлiтнiх, вiдрiзняється бiльш
висoкoю сoцiaльнoю aктивнiстю, мoтивaцiєю, aвтoнoмнiстю i мoбiльнiстю. Крiм
тoгo, вузи мaють дoсить великий дoсвiд дoбрoвoльчoї дiяльнoстi, сфoрмoвaну
iнфрaструктуру,

нaлaгoдженi

кoмунiкaтивнi

мережi,

висoкий

ступiнь

iнфoрмoвaнoстi прo дoбрoвoльчу дiяльнiсть, сoцiaльнi aкцiї тa oргaнiзaцiї.
Вoлoнтерствo рoзглядaється як склaдoвa прoфесiйнoї пiдгoтoвки. Нa
думку I. Д. Бехa, вaжливo вчaснo сфoрмувaти oбрaз мaйбутньoї прoфесiйнoї
дiяльнoстi студентськoї мoлoдi пiд чaс нaвчaння тa oкреслити перспективу
мaйбутньoгo

життєвoгo

шляху,

нaсиченoгo

пoдiями,

твoрчoю

прaцею

тa

мaсштaбними зaдумaми. Oдним iз спoсoбiв фoрмувaння в студентiв цiннiснoгo
стaвлення дo мaйбутньoї прoфесiї, рoзвитку тaких якoстей, щo хaрaктеризують
емoцiйну стiйкiсть мaйбутнiх прoфесioнaлiв (тaку пoтрiбну в нaш непрoстий чaс), –
здiбнoстi дo сaмoкoнтрoлю i психiчнoї сaмoрегуляцiї, дoслiдник нaзивaє сoцiaльнoпсихoлoгiчний

тренiнг.

Oстaннiм

чaсoм,

як

ввaжaє

бaгaтo

дoслiдникiв,

сoцiaльнoпсихoлoгiчний тренiнг нaбув знaчнoгo пoширення, нaсaмперед, як
склaдoвa пiдгoтoвки спецiaлiстiв рiзнoгo прoфiлю, у тoму числi, фaхiвцiв сoцiaльнoї
сфери [2, 269]. Тoму oдним iз зaвдaнь щoдo пiдгoтoвки студентськoї мoлoдi дo
здiйснення

дoбрoчиннoї

дiяльнoстi

вoлoнтерськoї

рoбoти

є

викoристaння

сoцiaльнo-психoлoгiчних тренiнгiв, a тaкoж сoцiaльнo-педaгoгiчних прoсвiтницьких
тренiнгiв.
Нaйбiльшу пoпулярнiсть нa сьoгoднiшнiй день oтримaли нaпрямки
вoлoнтерськoї дiяльнoстi: екoлoгiчнi зaгoни, дoпoмoгa бездoмним твaринaм i
пoшукoвi зaгoни, щo зaймaються вiднoвленням iстoрiї Другoї свiтoвoї вiйни.
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Студенти-вoлoнтери

беруть

aктивну

учaсть

у

рiзнoмaнiтних

зaхoдaх,

якi

прoвoдяться рaйoнними тa мiським центрaми сoцiaльних служб сiм‘ї, дiтей тa
мoлoдi щoдo пoпуляризaцiї здoрoвoгo спoсoбу життя тa прoфiлaктики негaтивних
явищ серед студентськoї тa учнiвськoї мoлoдi.
Рiвень oбiзнaнoстi суспiльствa прoгресує, aле прoблемa вивчення
вoлoнтерствa зaлишaється нa двa крoки пoзaду, oскiльки для бaгaтьoх людей
незрoзумiлo, нaвiщo зaлучaти пoмiчникiв для дoбрoвiльнoї прaцi, при цьoму
нaвчaти їх прoвoдити тренiнги тa кoнсультaцiї, якщo цю рoбoту мoжуть викoнувaти
спецiaлiсти oкремих сoцiaльних сфер. Aле мoжнa з впевненiстю стверджувaти, щo
фенoмен вoлoнтерствa iснує в Укрaїнi в усiх свoїх прoявaх. Звичaйнo, прoфесiйнa
квaлiфiкaцiя вoлoнтерiв у певних галузях дoсить низькa, прoте вoни мaють тi якoстi
i здiбнoстi, якi в свoю чергу не зaвжди мaють спецiaлiсти тiєї чи iншoї oргaнiзaцiї.
Пiдвoдячи пiдсумки, мoжнa скaзaти, щo дoбрoвoльчa дiяльнiсть викoнує
ряд функцiй у суспiльствi: oргaнiзaтoрську (спoртивну, дoзвiльну), прoфiлaктичну,
сoцiaльнo-пoбутoву,

сoцiaльнo-медичну

тa

iншi.

Зaлучення

мoлoдi

дo

вoлoнтерськoї дiяльнoстi сприяє рoзвитку у мoлoдих людей неoбхiдних якoстей
для пoдaльшoгo прoфесiйнoгo oрiєнтувaння, зрoстaння oсoбистiснoгo пoтенцiaлу.
Вoлoнтерствo дaє пoчуття кoмaнди, причетнoстi, усвiдoмлення знaчущoстi
oсoбистoгo вклaду в спiльну спрaву. Прaцюючи у кoлективi oднoдумцiв, мoлoдa
людинa oтримує визнaння суспiльствa, усвiдoмлює пoтрiбнiсть свoєї прaцi. Тaким
чинoм, дo прoвiдних мoтивiв мoжнa вiднести: бaжaння змiнити людей в крaщу
стoрoну, пoтребa дoпoмaгaти людям, щo пoтрaпили у вaжку життєву ситуaцiю;
бaжaння брaти учaсть у життi свoгo мiстa, регioну, крaїни; мoжливiсть спiлкувaння,
дружньoї взaємoдiї з oднoдумцями, oргaнiзaцiя вiльнoгo чaсу.
Мoжнa зaзнaчити, щo заклади вищoї oсвiти aктивнo беруть учaсть у
ствoреннi вoлoнтерських зaгoнiв рiзнoї спрямoвaнoстi: вiд трудoвoї дo вiйськoвoпaтрioтичнoї. Вoлoнтерськa дiяльнiсть для студентськoї мoлoдi є ключoвим
фaктoрoм

цивiльнo-пaтрioтичнoгo

сaмoaктуaлiзaцiї,
кoмунiкaтивних

oтримaння
нaвичoк

i

вихoвaння

прaктичнoгo
сoцiaльних
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i

сoцiaлiзaцiї,

трудoвoгo
зв'язкiв,

грoмaдянськoї

дoсвiду,

фoрмувaння

рoзширення
неoбхiдних

зaгaльнoкультурних i зaгaльнoпрoфесiйних кoмпетенцiй, спрямoвaних нa рoзвитoк
oсoбистoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa.
Лiтерaтурa
1. Зaверикo Н. В. Oснoви упрaвлiння дiяльнiстю вoлoнтерiв : метoд.
рекoм. / Н. В. Зaверикo.  Зaпoрiжжя : ЗДУ, 2004.  36 с.
2.

Лях

Т.

Л.

Сoцiaльнo-педaгoгiчнa

дiяльнiсть

студентських

вoлoнтерських груп : дис. нa здoбуття ступеня кaнд. пед. нaук : 13.00.05 
«Сoцiaльнa педaгoгiкa» / Лях Тетянa Леoнiдiвнa.  К., 2009.  304 с.
3. Пoпoв С. Ю. Пoшук ресурсiв для рoзвитку суспiльнoгo сектoру / С.
Ю. Пoпoв.  Лугaнськ : Блaгoдiйний фoнд «Пiдлiтoк», 2004.  108 с.
4.

Пiдгoтoвкa

функцioнaльних
тренiнгoвих

вoлoнтерiв

мoжливoстей:

зaнять

/

дo

рoбoти

Метoдичнi

O.В.Безпaлькo,

з

дiтьми

рекoмендaцiї

С.В.Едель

–

дo
К.:

oбмежених
прoведення
Видaвництвo

Нaцioнaльнoгo педaгoгiчнoгo унiверситету iменi М.П.Дрaгoмaнoвa, 2001. – 32 с.
5.

Сoцiaльнa

рoбoтa

в

Укрaїнi:

Нaвч.

пoсiбник

/

I.Д.Звєрєвa,

O.В.Безпaлькo, С.Я.Хaрченкo тa iн.; Зa зaг. ред. I.Д.Звєрєвoї, Г.М.Лaктioнoвoї. –
К.: Нaукoвий свiт, 2003. – 233 с.
Зіменко В.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО УСПІШНОЇ
МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
В умовах глобальних змін, що охопили весь світ, велике значення
набувають проблеми інтеграції молоді до нових суспільних умов та відносин. Між
тим, сучасні дослідження проблем молоді проводяться в своїй більшості
педагогічними, соціологічними і психологічними засобами, що часто звужує спектр
і панораму розгляду процесу соціалізації підростаючого покоління. Однобічність
виявляється в тому, що молодь характеризується як об‗єкт виховання і навчання.
Саме тому вона і розглядається в контексті діяльності інститутів сім‗ї та освіти. Між
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тим, вимоги часу актуалізують необхідність дослідженні молодої людини не тільки
як об‗єкта, а і як соціально активного, рівноправного суб‗єкта соціальних відносин.
Важливе значення в цьому контексті має наука «державне управління»,
дослідження

в межах якої дозволяють сформувати правові та організаційні

механізми формування якісно нової молодої людини, здатної до прийняття
самостійних рішень, засвоєнню прогресивних ідей, цінностей, освітніх, соціальних
та управлінських технологій.
Проблеми реалізації державної молодіжної політики в сучасних умовах
стали об‗єктом багатьох наукових досліджень. Так, зокрема, перспективні моделі
державної молодіжної політики, механізми її реалізації розроблено у дослідженні
російського вченого Г.

Дилигенского [1]. Серед українських дослідників, які

займалися цією проблемою, варто звернути увагу на наукові розробки таких
вчених, як Д. Квятковского [2],

О. Порфірова [3]. Між тим проблеми формування

узагальненого профілю сучасної соціально успішної молодої людини, а також
напрямів державної політики щодо сприяння реалізації діяльнісного потенціалу
української молоді поки що залишалася поза увагою вітчизняних дослідників.
Метою дослідження є теоретичний аналіз профілю сучасної соціально
активної молодої людини.
Розвиток соціуму на кожному своєму етапі формує особливі вимоги до
особистості, що відповідають конкретному історичному періоду та соціальним
відносинам, що в ньому сформувалися. Відповідно до цього зміни, що
відбуваються в суспільстві, викликають формування

відповідного соціальній

реальності типу особистості, що у свою чергу забезпечує життєздатність, як
суспільства, так і окремого індивіда.
Отже, державні інституції, як легальні носії влади і формальні захисники
інтересів суспільства, у кожний історичний період і у кожній країні, вимагають від
кожної людини, щоб вона своїми особистісними якостями і діяльністю в контексті
соціальних відносин сприяла цілісності, самозбереженню та розвитку чинного
суспільства, його традицій, соціального порядку [2, с. 236].
Вимоги
(зафіксованими

до
у

громадян

законах,

можуть

кодексах,

16

бути

жорстко

правилах

формалізованими

поведінки),

або

слабо

формалізованими (закріплюватися переважно у моральних нормах). Однак, у
будь-якому разі вони існують у формі ідеального образу (або, сучасною мовою,
профілю) особистості, який містить певні ціннісні установки, якості, риси,
характеристики, особливості прояву громадянської позиції, що вважаються
нормальними та прийнятними для відповідного суспільства.
Зараз Україна знаходиться на етапі достатньо болісного переходу від
тоталітаризму до демократії, що ускладнюється численними економічними
кризами та зубожінням значної частини населення, процесами глобілазації та
активного розвитку інформаційних технологій, які чинить суттєвий вплив на
формування соціальних відносин та соціалізацію молоді. Нове постіндустріальне
суспільство базується на новому типі відносин, в основі яких лежить принцип
вільної індивідуальності. Головним соціальним ресурсом стає знання, інформація,
інтелект, а найважливішу роль у суспільстві тепер відіграє «виробник інформації»
[3, с. 34].
Крім того, соціалізація молоді в перехідний період, який наразі триває у
нашому суспільстві, має досить суперечливий характер, оскільки визначається не
тільки традиційними цінностями і установками минулого періоду, але й того
майбутнього

суспільства,

яке

належить

створити

молодому

поколінню,

вихованому на нових ціннісних установках.
Одним з важливих моментів становлення нового соціокультурного типу
особистості є випереджаюче відображення і осмислення дійсності на «кілька
кроків уперед», адже динаміка розвитку соціального життя не залишає можливості
вирішення проблем шляхом проб і помилок.
Сучасній людині, щоб уникнути загострення глобальних проблем
необхідно прогнозувати соціальні ризики і наслідки своїх дій, тобто мати
випереджаюче відображення дійсності. Відтак молода людина повинна навчитися
приймати рішення, що дозволяють з високим ступенем ймовірності досягати
поставленої мети, тому все більш актуальною виявляється орієнтація особистості
на варіативний тип життєдіяльності, під час реалізації якого особливого значення
набуває готовність до вибору варіантів своїх дій, оцінки їх наслідків і готовність
нести відповідальність за наслідки обраного шляху вирішення проблеми.
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Комфортність свого власного існування крім матеріальної складової
життєвого

успіху

сучасна

людина

пов‘язує

зі

свободою,

незалежністю,

професійною творчою діяльністю і реалізованістю [1, с. 183]. У зв‘язку з цим через
систему соціалізації необхідно формувати такі особистісні та громадянські якості,
які раніше не були затребувані та не могли бути сформованими в рамках
індустріального профілю особистості.
Виходячи

з

сучасної

соціально-економічної

проголошеного курсу на європейську інтеграцію і

ситуації

в

Україні,

побудову громадянського

суспільства [3], в якості мети державної політики соціалізації молоді пропонується
визнати

формування

конкурентноздатної,

фізично,

творчої,

духовно

й

патріотичної,

інтелектуально

високоморальної,

розвиненої,
гуманістично

орієнтованої і соціально активної особистості.
Узагальнюючи, можна відзначити, що відповідно до проаналізованого
профілю молода людина на сучасному етапі розвитку українського суспільства
повинна мати такі особистісні та соціальні якості:
1) бути соціально мобільним: швидко пристосовуватися до мінливих
умов життя, вміти орієнтуватися в економічній, соціально-політичній обстановці,
зберігаючи свою світоглядну позицію, гуманістичні ідеали та цінності;
2)

мати

високу

соціальну

активність:

цілеспрямованість,

підприємливість, прагнення до пошуку нового і здатністю знаходити оптимальні
рішення життєвих проблем у нестандартних ситуаціях; 3) мати сформовану
громадянську свідомість: бути законослухняним, соціально відповідальним, з
розвиненим почуттям внутрішньої свободи і власної гідності, здатність до
об‘єктивної самооцінки і конкуренції з іншими; 4) мати національну свідомість
українського громадянина: бути патріотом, який боровся за збереження єдності
України і її розвиток; 5) володіти здатністю до адаптації в нових соціальноекономічних

умовах;

6)

мати

розуміння

стратегічних

орієнтирів

розвитку

суспільства та діяти у відповідності до цих орієнтирів [2, с. 238].
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Коржан Г.
Сумський державний пелагічний
університет імені А.С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
Постановка проблеми. Сучасна система вищої освіти, що повною мірою
відповідає вимогам часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості
людського капіталу, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в
цілому. Для того, щоб українська вища освіта по-справжньому ефективно
виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних
світових тенденцій розвитку освіти. Сучасна модель розвитку інтелектуального
капіталу висуває нові вимоги до особистості, до її внутрішніх резервів, при
реалізації кадрової політики. В цьому зв‘язку проблема розвитку особистісного
потенціалу вищих навчальних закладах набуває першочергового значення . Одна
з особливостей процесу навчання та виховання у вищих навчальних закладах
полягає в тому, що за своїм змістом ці процеси є громадськими, а за формою –
особистісно-індивідуальними,

безпосередньо

пов‘язаними

з

особистостями

викладача і студента. Студент є об‘єктом педагогічної діяльності. Результати
діяльності педагога матеріалізуються в якості знань випускника ВНЗ, в рівні його
вихованості, спрямованості особистості і професійних уміннях, рисах характеру
тощо. Своєрідність студента, як об‘єкта педагогічної діяльності, проявляється в
тому, що він є одночасно і суб‘єктом діяльності: учасником навчально-
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пізнавальної, науково-дослідницької, комунікативної діяльності, а також він має
свою життєву мету, свої способи її досягнення, свої можливості. І від того
наскільки глибоко викладач буде знати індивідуальні особливості студента і
враховувати їх в навчальновиховному процесі буде залежати як результат
взаємодії в системі «викладач – студент», так і кінцевий результат діяльності
вищого навчального закладу – рівень професійної підготовки, розвитку і
вихованості його випускників . Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній процес у вищій школі
досліджено досить широко і ґрунтовно вітчизняними та закордонними вченими.
Зокрема, розроблено низку різноманітних інтерактивних методик, що мають
вагоме значення у розвитку особистісного потенціалу студента в процесі
навчання. Так, наприклад, Ю.В. Гущін в статті «Інтерактивні методи навчання в
вищій школі» досліджував застосування кейс-технологій в освітньому процесі,
окрім того у своїх наукових роботах розглядав інтерактивні методи навчання та
освітні технології спрямовані, перш за все, на підвищення активності учнів і їх
мотивації до навчально-професійної діяльності. Ці методи дозволяють перейти від
пасивного засвоєння знань студентів до їх активного застосування в модельних
або реальних ситуаціях професійної діяльності, що, безумовно, підвищує якість
підготовки майбутніх фахівців. Також в статті Е.Л. Дмітрієвої «Застосування
інтерактивних методів у освітньому процесі вищої школи» представлений огляд
застосування таких інтерактивних методів навчання: дидактична гра, тренінги,
дискусії, метод проектів. Однак питання застосування таких методик саме для
особистісного потенціалу наразі не було розкрите в повній мірі. А, отже, метою
нашої статті буде дослідження цього питання. Виклад основного матеріалу. Слід
зазначити, що в кожній людині закладено потенціал щодо певних видів діяльності.
В процесі життя індивід розставляє для себе пріоритети, ставить перед собою цілі
і виконує їх. Особистісний потенціал є інтегральною характеристикою рівня
особистісної зрілості, відображає міру подолання особистістю заданих обставин, в
кінцевому

результаті,

подолання

особистістю

самої

себе,

а

також

міру

прикладених зусиль до роботи над собою і над обставинами свого життя. Він
відіграє

важливу

роль

в

адаптаційний
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період

до

умов

життєдіяльності,

формування професійних навичок, впливає на успішність самореалізації, кар‘єру,
розвиток своїх здібностей. Вища освіта застарілої моделі – це вища професійна
освіта, і її мета – дати людині практичні навички та теоретичні знання для
вирішення завдань, пов‘язаних з його майбутньою професійною діяльністю і
тільки. Навчання у вищих навчальних закладах, особливо на денному відділенні,
повністю чи частково ізолює студента від реального життя, консервуючи студента
в музеї навчальних процесів минулого сторіччя. Студенти в таких навчальних
закладах за рекомендаціями викладачів витрачають усі сили на подолання
якихось внутрішніх амбіцій та бажань розкрити свій внутрішній потенціал, а не на
досягнення поставлених цілей. Навчальний заклад частково віддаляє студента від
реального

життя,

недостатньо

спонукає

студента

вирішувати

проблеми

самостійно на основі життєвих уроків, які сприяли б розвитку його внутрішніх
можливостей. Така ситуація є явищем деструктивним для особистості, яка
перебуває в системі такої освіти, адже реалізація успішної людини не можлива
без реалізації її особистісного потенціалу.Видатним вченим студент може і не
стати, а от бути самостійною людиною, здатною аналізувати свої вчинки,
поведінку, самовдосконалюватися, реалізовувати себе в навколишньому світі
йому навчитися необхідно. В зв‘язку з чим до програми вищої професійної освіти
варто додати програму розвитку особистого потенціалу майбутнього фахівця.
Професійні знання не є запорукою досягнення успіху в кар‘єрі, адже людина,
спеціаліст, без здатності до розвитку – не зможе реалізувати свій потенціал в
повній мірі. А.І. Герцен висловив думку, що особистість створюється середовищем
і подіями, але і події здійснюються особистістю і носять на собі їх відбиток.
Продуктом життєдіяльності середовища університету, мусить бути людина
успішна, реалізована в житті, що якісно поповнить людський капітал країни .
Ключовим моментом тут є саме процес взаємодії між особистістю і соціальним
середовищем. Головною характеристикою особистості є воля і здатність до дії. У
своїх цілеспрямованих, мотивованих і усвідомлених діях людина досягає
найвищого ступеня розвитку особистості і таким чином закріплює себе в соціумі.
Моделлю такої взаємодій може стати інтерактивна модель навчання, яка
сприятиме вирішенню проблеми якісної професійної підготовки фахівця та

21

підготовки його до професійного життя. Інтерактивне навчання – різновид
взаємодії в навчанні, де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними
суб‘єктами навчання, чітко розуміють чим вони займаються, активно аналізують
те, що знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання у ВНЗ
передбачає моделювання життєвих і виробничих ситуацій, використання рольових
ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації
тощо. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери
співпраці,

взаємодії,

дозволяє

педагогу

стати

авторитетним

наставником

студентського колективу. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути
демократичними, толерантно спілкуватися між собою та іншими людьми, критично
мислити, приймати і аналізувати рішення . Зрозуміло, що структура інтерактивного
заняття буде відрізнятися від структури звичайного. Ефективність його також
вимагає професіоналізму і досвіду викладача. В структурі заняття основними є
елементи інтерактивної моделі – інтерактивні технології, конкретні прийоми і
методи, які дозволяють зробити заняття продуктивним, насиченим і цікавим.
Існують певні вимоги до інтерактивного навчання:
1. Позитивна взаємозалежність – члени групи мають розуміти, що
загальна навчальна діяльність приносить користь кожному.
2. Безпосередня взаємодія – члени групи мають знаходитися в тісному
контакті один з одним.
3. Індивідуальна відповідальність – кожний студент має працювати із
запропонованим матеріалом, і кожен несе відповідальність за допомогу іншим.
Більш здібні студенти не мають виконувати чужої роботи.
4. Розвиток навичок спільної роботи – студенти мають оволодіти
навичками міжособистісних відносин, необхідних для успішної роботи, наприклад,
розподіл, планування завдань.
5. Оцінка роботи – під час групових зборів необхідно виділити
спеціальний час для того, щоб група могла оцінити, наскільки успішно вона
працює .
Інтерактивні технології дозволяють у навчально-ігровому полі слухачам
програвати різноманітні посадові і особистісні ролі і оволодівати ними, створюючи
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майбутню

модель

взаємодії

людей

у

виробничій

ситуації.

Застосування

інтерактивних технологій у навчанні дозволяє максимально наблизити студента до
навчального матеріалу, включити в досліджувану ситуацію, спонукати до активних
дій, переживати стан успіху і відповідно мотивувати свою поведінку. Вчені
виділяють такі напрямки реалізації ігрових прийомів: – дидактична мета ставиться
перед учнями у формі ігрового завдання; – навчальна діяльність підкоряється
правилам гри; – навчальний матеріал використовується в якості її засобу; – в
навчальну діяльність вводиться елемент змагання, який переводить дидактичну
задачу в ігрову; – успішне виконання дидактичного завдання пов‘язується з
ігровим результатом.
Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання
елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння викладачем
функцій і класифікації педагогічних ігор. Більшості ігор властиві такі головні риси: –
вільна розвивальна діяльність, що використовується за бажанням студента; –
творчий, імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності; – емоційна
піднесеність діяльності, суперництво; – наявність прямих і непрямих правил.
Одним з найефективніших засобів пробудження живого інтересу до
навчальної дисципліни є дидактична гра. Бажання грати, потреба в грі необхідно
використовувати і спрямовувати на вирішення певних навчальних і виховних
завдань. У вищому навчальному закладі вона виступає як засіб активізації процесу
навчання, адже це – цілеспрямована організація навчально-ігрової взаємодії
викладача та студентів у процесі моделювання ними цілісної структури
професійної діяльності майбутнього фахівця. Сутність дидактичної гри полягає у
взаємозв‘язку імітаційного моделювання і рольової поведінки учасників гри в
процесі вирішення ними типових і творчих, професійних і навчальних завдань
досить високого рівня проблемності. Гра розкриває особистісний потенціал
студента, адже кожен учасник може продемонструвати і проаналізувати свої
власні можливості, зіставляючи їх з діями інших учасників ігрової діяльності.
Трансформація особистісних рис студентів відбувається на всіх рівнях підготовки і
проведення гри, адже їм необхідно «вжитися» в роль фахівця, роль якого вони
будуть виконувати.
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Дидактичну гру можна розглядати і як технологію групової психотерапії,
адже при правильній організації атмосфера групи, співпраця і підтримка позитивно
впливають

на

комунікативні

кожного
бар‘єри,

учасника.

Студенти

вдосконалюють

вчаться

особисті

долати

властивості.

психологічні,
Результати

дидактичної гри в значній мірі залежать від авторитету викладача, його вміння
встановлювати контакт з аудиторією і завойовувати довіру У вищій навчальних
закладах впровадження таких ігор можна визначити як імітацію професійної
(господарської чи іншої) діяльності в організації, в навчальних, виробничих або
дослідницьких цілях, яку група осіб виконує на моделі об‘єкта. При цьому кожен
учасник виконує конкретну «професійну» роль.
Але проблема в тому, що система навчання, яка існує, підштовхує
викладача на використання в основному пасивних методів навчання, що не
відповідають вимогам часу. У минулому використання таких методів було
виправданим, але сьогодні ситуація кардинально змінилася: Сучасна модель
розвитку інтелектуального капіталу висуває нові вимоги до особистості, до її
внутрішніх резервів, особистого потенціалу. Результати діяльності педагога
матеріалізуються не лише в якості знань випускника ВНЗ, а і у рівні розвитку його
внутрішнього потенціалу, що відіграє важливу роль в формуванні професійних
навичок та впливає на успішність самореалізації, кар‘єру, розвиток своїх
здібностей. Одній людині, викладачу, неможливо знати все, навіть у вузькій галузі
знання. Проте функцію зберігання, запам‘ятовування і відтворення інформації
можуть добре виконувати комп‘ютери. Сучасний випускник вищого навчального
закладу повинен мати інші навички: думати, розуміти сутність явищ, осмислювати
ідеї і концепції і вже на основі цього вміти відшукувати потрібну інформацію,
творчо інтерпретувати і застосувати в конкретних умовах. Висновки і пропозиції.
Дослідивши особливості розвитку особистісного потенціалу студента в
процесі навчання, ми підтвердили важливість застосування інтерактивних
технологій для формування професійних компетентностей студента. Пасивний,
застарілий підхід до викладу матеріалу гальмує особистісний та професійний
розвиток студента. Застосування сучасного інтерактивного підходу сприяє
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розвитку особистісного потенціалу студента, а отже, його розвитку і як
професіонала.
Кривонос О.Б.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА ОСНОВІ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Проблема

професійної

компетентності

педагогічних

працівників

останнім часом перебуває в центрі уваги багатьох українських дослідників. Цей
факт є визнанням того, що професійна компетентність відіграє провідну роль у
педагогічній діяльності. Пов'язано

це, перш за все, з реформою загальної

середньої освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну
средню освіту», Концепції нової української школи. Зазначеними законодавчими
документами змінено зміст середньої освіти із знаннєвого на компетентнісний.
Визначено десять ключових компетентностей, які є наскрізними і якими повинні
володіти сучасні школярі. Зрозуміло, що компетентного учня може підготувати
тільки компетентний учитель. Тому реалізація компетентнісного підходу в
підготовці майбутніх педагогів є одним із провідних напрямків освітнього процесу в
вищому педагогічному навчальному закладі.
Крім того, у контексті реалій і перспектив розвитку української держави в
плануванні освітньої політики доцільно враховувати європейські екстраполяційну
та економічно ефективну моделі, що мають ґрунтуватися на людиноцентрованій
парадигмі освіти, компетентнісному підході, концепції вимірюваності освітньої
якості.
За експертними прогнозами у 2020 році найбільш затребуваними на
ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити
цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному
середовищі. Українській школі необхідно корінним чином перебудувати зміст
освіти, методи і форми навчання, щоб сфомувати ці вміння. Одним із головних
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чинників є здатність учителя забезпечити таку якість освіти. Таку здатність
необхідно розвивати у студентів ще під час навчання в педагогічному університеті.
Традиційна проблема – навчитися вчитися, за необхідності навчатися
впродовж життя,

набуває інноваційного змісту. Здатність учитися як ключова

компетентність, що визначена Радою Європи й ЄС, є обов‘язковою умовою
сучасного навчання, самонавчання й адаптації людини до життя.
У навчанні студентів ми виходим із того, що компетентнісна модель
освіти на перше місце висуває не процес, а результат навчання, виражений у
термінах компетентностей людини, і такий, що піддається оцінюванню за
концепцією вимірюваної якості.
Зокрема,

у

навчанні

педагогічних

кадрів

ми

використовуєм

компетентнісний та особистісно-індивідуальний підходи, поєднання яких дає змогу
індивідуалізувати навчальний процес, спираючись на внутрішню мотивацію
педагогів.
Ми орієнтуємось на провідні стратегії розвитку вчителя як агента змін
шкільної освіти, закладені

в Концепції нової української школи, зокрема:

пріоритетність креативних компетенцій; інноваційна спрямованість; бажання
демонструвати своїм учням вміння вчитися. Такі масштабні і відповідальні
завдання потребують, перш за все, оволодіння здатністю до інноваційного
розвитку та саморозвитку та вмінням переводити будь-яку освітню ситуацію в
розвиваючу.
В процесі навчання майбутніх педагогів ми намагаємося формувати
такі якості, які забезпечать їх професійну компетентність, зокрема, готовність до
прийняття і проектування професійних завдань; здатність до морального вибору в
ситуаціях колізій; потреба в рефлексії і усвідомленому регулюванні своєї
поведінки; спрямованість на саморозвиток; прагнення до вдосконалення свого
творчого потенціалу; усвідомлення унікальності та неповторності себе та інших;
соціальна і професійна активність; стійкість поглядів, переконань, смислів.
Природно припустити, що найбільшу активність в інноваційній діяльності будуть
проявляти вчителі, у яких сформована внутрішня мотивація щодо самореалізації і
саморозвитку (свідомий вибір варіантів власної професійної поведінки; здатність і
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готовність

обирати

адекватні

засоби

і

методи

саморозвитку,

організації

продуктивної діяльності в умовах співпраці).
Ми

готуємо

студентів

до

розуміння

сутності

поняття

«учитель

інноваційного типу» як творчої особистості, яка сама є компонентом інноваційного
процесу в педагогіці.
Поняття «вчитель інноваційного типу» означає відкритість педагога
експериментам, інноваціям та змінам в педагогічному процесі. Педагог повинен
сприймати різні точки зору, не змінюючи власне бачення проблеми. Такий учитель
орієнтований на сьогодення і майбутнє, але не на минуле. Він долає створені
життям перешкоди, планує майбутнє, всі свої дії і досягнення. Йому притаманне
почуття справедливості і він бачить високу цінність навчання і освіти.
Майбутніх педагогів ми готуємo до того, що у моніторингу якості шкільної
освіти в умовах запровадження компетентнісного підходу об‘єктом вимірювання
мають бути саме компетентності (у тому числі і ключові, які є виразником ціннісних
засад особистісно зорієнтованої освіти).
Одночасно у студентів має цілеспрямовано формуватися активна
громадянська
компетентністю,

позиція,
яка

що

є

належить

передумовою
до

оволодіння

переліку

громадянською

обов‘язкових

ключових

компетентностей, рекомендованих Радою ЄС для навчання молодих європейців
протягом життя.
Таким чином, можна зробити висновок, що підготовка майбутніх
педагогів на основі компетентнісного підходу є надзвичайно

актуальною

проблемою і потребує серйозних наукових досліджень. Фокус у навчанні студентів
повинен

зміститися

з

процесу

на

результати

на

рівні

професійних

компетентностей та умови формування педагогічних компетентностей.
Література
1.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.pedrada.com.ua/article/1484-znayomtesya-zakon-ukrani-prosvtu-2017.
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2.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» [Електронний
ресурс].

Режим

доступу:

https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyato-novij-

zakon-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv.
3.

Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. Режим
доступу:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf.
Кузнєцова Є.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
Формування особистості людини триває все життя, втім період

навчання у вищий школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у
студента закладаються основи тих якостей спеціаліста, з якими він ввійде в нову
для нього атмосферу діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як
особистості. Тому питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої
професійної діяльності має постійно знаходитися в центрі уваги вищої школи. Для
цього система навчально-освітнього процесу повинна бути вибудувана на ґрунті
гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця.
Формування особистості – становлення людини як соціальної істоти,
внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.
Студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого
навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною,
дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньокваліфікаційного рівнів.
Процес навчання за своєю сутністю є рухом студента шляхом пізнання
від незнання до знання, від неповного до повнішого, ширшого і точнішого знання.
У процесі навчання формуються пізнавальні, практичні вміння і навички,
відбувається розвиток і виховання студентів.
Отже, формування майбутнього фахівця в процесі навчання

–

це

становлення особистості студента засобами навчання з метою формування
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пізнавальних, практичних вмінь і навичок з певної галузі науки або мистецтва,
необхідних для встановлення суспільних зв‘язків і відносин з навколишнім світом.
Процес становлення особистості майбутнього фахівця припадає на
віковий період ранньої юності. Саме в цьому віці починається усвідомлення та
переживання

людиною

життєвої

перспективи,

що

впливає

на

побудову

особистістю життєвого шляху, розгортання процесу життєтворення, виступає
показником зрілості особистості, тому юнацький вік заслуговує на більш пильну
увагу, порівняно із іншими віковими етапами розвитку людини.
Зростання

самосвідомості

підлітка,

поява

першого

часового

новоутворення - «почуття дорослості» призводять до розуміння безперервності
часового плину, закладають основи для появи в подальшому можливостей
реконструкції

минулого,

передбачення

майбутнього,

його

організації.

У

підлітковому і ранньому юнацькому віці формується механізм вищих психічних
функцій, які забезпечують

процес цілепокладання, що призводить до появи

перших життєвих цілей-напівмрій, а дещо пізніше

-

життєвих планів. Мрії і

фантазії людини входять до системи уявлень про майбутнє як складові бажаної
картини майбутнього.
Згідно з результатами сучасних досліджень індивіди у віці 18-23 роки
мають цілісні уявлення про часову перспективу: виділяється найбільш значуща
часова орієнтація, що залежить від психічного складу, часові уявлення будуються
на основі індивідуальних переживань і спостережень. Саме у період юнацтва
уявлення про час переходять на найбільш високий рівень і наближаються до
абстрактного відображення часу, причому особистий досвід, побудований на
власному переживанні і без перервності сприймання часу, виступає головним
фактором у становленні даних уявлень і понять.
Слід

зазначити,

що

в

юнацькому

віці

ще

невідоме

відчуття

швидкоплинності часу, його реальної обмеженості для здійснення всіх мрій і
планів, що створює позитивний емоційний фон. У зв'язку із цим О.В.Посацький
висловив припущення, що у ранній юності образ майбутнього є складним
інтегративним утворенням, яке охоплює ціннісні орієнтації, перші життєві плани,
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плановані та очікувані події, елементи рефлексії та самооцінки, засвоєні
стереотипи поведінки, настанови та емоційне ставлення до майбутнього.
Для юнацького віку характерне розкриття діалектичного зв'язку
минулого,

теперішнього

і

майбутнього,

формування

життєвих

планів,

абсолютизація перспективної орієнтації. Мрії, фантазії, пошуки ідеалу, спрямовані
у майбутнє прагнення, сприяють поступовій побудові реальних життєвих планів,
пов'язаних із вибором майбутньої професії чи роду діяльності.
Особистість
інтелектуального

характеризується

розвитку),

розумністю

відповідальністю

(рівень

(визначає
розвитку

рівень
почуття

відповідальності, уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і
відповідати за них); свободою (здатність до автономної діяльності, прийняття
самостійних рішень); особистою гідністю (визначається рівнем вихованості,
самооцінки); індивідуальністю (несхожість на інших). Виявляються та формуються
всі ознаки особистості в процесі свідомої діяльності і спілкування.
Провідними видом діяльності студентів є навчання, непростим
передаванням знань від викладача до студента. Це процес активного оволодіння
знаннями, навичками і вміннями під керівництвом наставника. Навчання повинно
мати розвиваючий характер. Повідомляючи знання, викладач має навчати
спостерігати, порівнювати, аналізувати, виражати свої думки за допомогою мови.
Такі

студенти

навчаються

самостійно

мислити

і здобувати

нові

знання.

Розвиваючи самостійність у студентів, викладач створює систему навчальних
завдань, виховує відповідальність особистості. Одним із основних завдань
сучасного

викладача

залишається

керівництво

навчальним

процесом,

необмежуючи свободи студентів та поважаючи особисту гідність, стимулюючи
розвиток навчального інтересу та формування індивідуальності.
Література
1. Боришевський М. Й. Духовні цінності в становленні особистості
громадянина / Боришевський М. Й. // Педагогіка і психологія. – 1997. - No 1.
2. Грубінко В. В. Формування інноваційного освітнього середовища у
ВНЗ вконтексті вимог Болонського процесу / ГрубінкоВ.В. / Освіта як фактор
забезпечення стабільності сучасного суспільства (Матеріали Міжнародної
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науково-теоретичної конференції, м. Тернопіль, 26 березня 2004 р.). - Тернопіль
– 2004.- с.6-17.
3. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное
самоопределение молодежи / ГоловахаЕ.И. - К. : Науковадумка, 1988. – 143 с.
4. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : Навч. пос. /
СтепановО. М., Фіцула М. М. – К. : Академвидав, 2006. – 520 с. (Альма-матер)
5. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина /
ТараненкоІ.Г. // Педагогіка і психологія. – 1997. - No 2.
6. Кіреєва З. О. Розвиток уявлень і понять про час у свідомості дітей
та юнацтва / Кіреєва З. О. - Автореф. дис. канд. пс. наук. - Одеса, 1999. - 20с.
Малишева А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ АКТИВІЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Категорія молоді в Україні визначається межами 14-35 років і налічує
близько 15 мільйонів людей. Багато хто каже, що від молоді залежить майбутнє
країни, але не треба забувати, що і сучасність також.
На жаль, в Україні молодь ще не є достатньо активною. За даними
дослідження «Молодь України 2015», на замовлення Міністерства молоді та
спорту за підтримки ООН, лише 2% молодих людей є членами громадських
організацій, 62%

української молоді не брали участі в діяльності жодної

організації громадянського суспільства впродовж 12 місяців.
Молодь України здебільшого не цікавиться політикою – про це
свідчить Всеукраїнське опитування «Молодь України 2017», здійснене Центром
«Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією
GfK Ukraine, що стало однією з найвсеохопніших спроб зрозуміти та оцінити
настрої української молоді не лише за останні роки, але й, можливо, за весь час
незалежності України. Зокрема, 65% молодих людей не цікавляться взагалі або
скоріше не цікавляться політикою. Із віком ця тенденція зменшується: серед
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респондентів вікової групи 14-17 років 55% узагалі не цікавиться політикою, тоді як
серед вікової групи 25-29 років таких лише 36%.
Значну роль у політичному житті відіграє студентська молодь зі своїми
інтересами, пріоритетам і цінностями. Сучасне українське суспільство переживає
період глибоких реформ у всіх сферах буття, намагається встати на шлях
цивілізованого розвитку, створити підвалини ринкової економіки, сформувати
громадянське суспільство і правову державу. У реалізації названих завдань
виняткова роль належить молоді, що обумовлено цілим рядом чинників. Поперше, тим, що молодь являє собою саму рухливу, саму динамічну верству в
суспільстві. По-друге, студентська молодь займає досить високу питому вагу в
сукупному населенні країни. Так, у розрахунку на 10000 населення припадає 470
студентів, які навчаються у вищих навчальних закадах 3-4 рівнів акредитації, і 121
студент, які навчаються у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації. Загалом, на перший курс до
вищих закладів освіти країни у 2005 р. було зараховано 2,7 млн. осіб. У відсотках
це виглядає наступним чином: з осіб віком 15-19 років вищою освітою охоплено
24,3 %, з осіб віком 20-24 – 19,7 %. По-третє, молодь – це та соціальна група, що,
вступаючи у дієздатний вік, сильніше відчуває на собі невідповідність між
декларативністю проголошуваних у суспільстві прав і реальних можливостей їх
здійснення. Політична участь молоді набуває нової актуальності у зв'язку з
формуванням

свідомості

молоді

в

умовах

деідеологізації,

відходу

від

патерналістських устремлінь держави, ростом бунтарських і анархічних настроїв,
низьким життєвим рівнем. Актуальність проблеми обумовлена також значним
впливом на політичну участь молодих українців міжнародних чинників через
поширення пріоритетів західного способу життя, прагнення до прагматизму й
індивідуалізму. Проблемам формування та реалізації політики молоді, участі
молоді,

молодіжних

об‘єднань

у

процесах

державотворення,

розвитку

громадянського суспільства, ставленню студентів вищих закладів освіти до
політичних процесів присвячено праці видатних українських вчених М.Головатого,
В.Головенька, В.Куліка, М.Пірен, М.Перепелиці, В.Ребкало, в яких автори в цілому
дослідили проблему формування та реалізації молодіжної політики, питання
професійної і не професійної участі молоді у політичних процесах. Категорія
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політичної

участі

як

діяльності

групи

осіб,

які

керуються

політичними

міркуваннями, як механізму, який формує погляди та пріоритети, як процесу, який
безперервно змінюється під впливом як внутрішніх чинників, так і зовнішніх,
розроблена також західними вченими, такими як С.Верба, М.Гоела, Г.Алмонд,
Р.Даль, Р.Кловард, М.Конвей тощо. Дамо визначення такої суспільної та вікової
категорії як молодь. Молодь – це соціально-демографічна група, що переживає
періоди становлення соціальної зрілості і адаптації до світу дорослих. Молодь має
рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку
суспільства, рівня культури, умов життя. Сучасний стан українського суспільства
відображає об'єктивну необхідність розглядати молодь як невід'ємну частину
соціальної системи, що виконує особливу роль в процесі розвитку людства.
Таким чином, молодіжний вік сьогодні – це поняття соціальне і
політичне. Молодь знаходиться в авангарді суспільного прогресу. Неможливо собі
уявити не лише політичного, але й економічного і культурного життя в ХХ ст. поза
молодіжним ракурсом. Іноді роль молоді в тій чи іншій історичній події важко
переоцінити. Молодь завжди гостро реагує на соціальні та політичні процеси і, як
не парадоксально, є першою жертвою цих перетворень.
Наразі в Україні молодіжна політика тільки починає розвиватися. На
думку молоді, більшість старших чиновників, на жаль, не бажають прислухатися
до їх думки, зважаючи лише на свій життєвий досвід і не розуміючи потреб
молодшого покоління. І, хоча молодь часто висловлює свої думки з того чи іншого
приводу, до дій ці пропозиції доходять лише у рідкісних випадках. Зокрема, багато
молодіжних центрів в Україні не мають державного фінансування, хоча згідно із ЗУ
«Про загальні засади молодіжної політики в Україні» чітко прописано, що у містах
на балансі місцевих рад мають формуватися майданчики (платформи) для
розвитку молоді.
Гарним досвідом надання молоді змоги відчути свою відповідальність та
вплив на громаду є інструмент створення молодіжних рад. Основними завданнями
цього інституту є залучення активної молоді до спільної роботи на користь
громади. У школах, ліцеях та університетах багато таких людей, але їх
відокремленість знижує їх продуктивність.
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Молодіжна рада дає можливість впливати на бюджет участі міста,
вигравати гроші на реалізацію проектів, що в подальшому дасть досвід та
розуміння потреб міста на рівні влади. Молодіжна рада зараз — це лотерея
співпраці з місцевою владою, адже часто в органів місцевого самоврядування
виникає бажання контролювати такі дорадчі органи, оскільки саме від них
залежить фінансування молодіжної ради.
Молодіжна рада — це місце реалізації людей, яким небайдужий
розвиток громади, у якій вони живуть. Молодіжна рада для тих, хто готовий брати
відповідальність за позитивні зміни на місцях та у країні загалом.
Якщо проаналізувати економічний та політичний розвиток України, то
здавалося б, що має відбуватися загострення політичної боротьби та політизація
масової свідомості громадян. Проте результати соціологічних опитувань свідчать
про досить стабільний стан аполітичності серед населення, в тому числі і молоді,
який дещо змінюється лише під час активних виборчих кампаній, коли
спостерігається зростання зацікавленості політичним життям. Тією чи іншою мірою
цікавляться політикою близько 40 %, а не цікавляться – 60 % населення, з яких 7
% становить студентська молодь. В ієрархії цінностей політика посідає одне з
останніх місць.
―Залученість молоді у громадсько-політичне життя, на жаль, залишає
бажати кращого, – вважає Марія Шейко, громадська діячка, заступниця голови
ЗМГО

―Півострів

змін‖,

кураторка

молодіжної

платформи

―Вулик‖,

Агент

волонтерства, – Як у великих, так і в малих містах молоді люди не вірять у те,
що можуть бути каталізаторами змін.
Проте, зараз можемо спостерігати доволі помітний прогрес. Наразі
існує багато платформ для розвитку, які дають можливість бути не лише
залученим

у

громадсько-політичне

життя,

а

й

реалізувати

себе

як

особистість. Чудово, що молодь таки бачить у цьому перспективу і
використовує шанси. Вірю, що з кожним роком таких людей ставатиме все
більше‖.
Література
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Рой Д.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО
СТУДЕНТСТВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Студентська молодь – найдинамічніша та наймобільніша частина
суспільства, і, що

надзвичайно важливо, – майбутня потенційна політична,

економічна, культурна та мистецька еліта України.
Сучасне студентство має наступні специфічні риси:
а)

соціальна

функція

студентства

зумовлюється

суспільною

необхідністю забезпечувати приток фахівців до різних галузей соціальної сфери,
науки, виробництва, техніки, управління, культури;
б) особливий характер основної діяльності студентів полягає в навчанні
як специфічній формі засвоєння знань у певній галузі науки, а також у накопиченні
спеціальних знань, умінь і навичок для конкретної професії, що вимагає вищої
освіти;
в)

склад

студентства

утворюється

із представників

усіх верств

населення, молодих людей приблизно однакового віку з певним рівнем освіти і
суспільного розвитку. У ВНЗ склад студентів не залишається постійним, оскільки
щороку він оновлюється на одну п'яту у зв'язку зі вступом першокурсників і
випуском дипломників. Таким чином, студентство є динамічною, мобільною групою
[3,44].
Студентство, як об'єкт дослідження, викликає певні труднощі, адже воно
є неоднорідною і неоднозначною системною одиницею як за своєю структурою,
так і за своїми функціями. Студентська молодь надзвичайно швидко реагує на
економічні, політичні й культурні трансформації, що відбуваються в суспільстві.
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Відповідно, базові цінності студентської молоді швидше, ніж інших верств
суспільства, піддаються трансформації, але саме це робить студентство
інтелектуальним

і

культурним

авангардом

молоді, інноваційним

резервом

реформаторської частини суспільства [1, 179].
У центрі уваги сучасної української держави має бути не просто людина,
а молоде покоління, як представник майбутнього, джерело інновацій і чинник змін.
Людина, перш за все молодь, – головне поле сучасних фінансових і духовних
вкладень.

Інвестувати

в

сучасне

студентство

означає

інвестувати

в

високорозвинену українську державу в майбутньому.
Через освіту йде цілеспрямований процес соціалізації індивіда, його
становлення як особистості, громадянина. Освіта функціонує, як відомо, в межах
суспільно-виховного процесу. Система освіти будь-якого суспільства сприяє
самореалізації особистості, підвищує її соціальний статус, сприяє забезпеченню
матеріальними благами. При цьому освіта повинна давати не лише знання
людині, але водночас і забезпечувати стан рівноваги і стабільності у суспільстві.
Звичайно, вступаючи до вищої школи молода людина вже має певні ціннісні
орієнтації і сформований життєвою практикою світогляд, однак її духовний світ
широко відкритий для нових знань і впливів. У структурі індивідуальної свідомості
особистості під дією виховних впливів може відбутися кардинальна перебудова –
перегляд життєвих ідеалів, переакцентація цілей, смаків та уявлень; може
здійснитися

відмова

переосмислитися

від

власний

фундаментальних
досвід.

Таким

особистісних

чином,

через

цінностей,

цілеспрямовано

організовані системні виховні впливи на студентство можна сприяти повноцінному
засвоєнню студентською молоддю цілісного світогляду, національного образу
світу, духовного досвіду українства, морально-етичних норм, патріотичних
настанов, гуманістичних ідеалів, національних та загальнолюдських цінностей. [4,
70].
Особливе значення тут слід приділяти процесам, що сприяють
формуванню ціннісних орієнтацій молоді. Необхідно зосередити студентську
молодь на патріотичному вихованні, що певною мірою було дискредитоване
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радянською

ідеологією

і,

на

жаль,

відповідним

чином

не

реабілітоване

незалежною Україною.
Почуття патріотизму передбачає певну ієрархію ціннісних орієнтацій, у
відповідності з якою почуття і усвідомлення обов'язку особистості перед нацією,
перед

своєю

Батьківщиною,

пріоритет

національних

цінностей

перед

індивідуалістичними, є визначальним. Патріотизм породжує у студентів повагу до
своєї національної історії, мистецтва, традицій, взагалі гордість за свою націю,
прагнення

до

її

цивілізаційного

поступу,

він

нероздільно

пов'язаний

з

національною самосвідомістю особистості.
Свобода вибору вимагає від молодих людей необхідності ухвалювати
самостійні рішення і бути відповідальними за них, оскільки у наш час людина
набуває будь-якого статусу внаслідок власних зусиль. Розвинене суспільне
виробництво і зростання соціальної мобільності розширили рамки і масштаб
індивідуального вибору [2].
Висновки. Отже, таким чином, студентство можна розглядати як
соціально-демографічну групу, або як особливу фазу соціалізації. Це потенційне
інтелектуальне, політичне, економічне і мистецьке суспільство і від того, які
ціннісні орієнтації сформуються у студентства сьогодні, багато в чому буде
залежати перспектива розвитку української держави у майбутньому. Студентство
– це вчені, архітектори, художники, інженери, вчителі, викладачі, лікарі, але
майбутні.

В

рядах

держчиновники,

сучасної

депутати,

студентської

міністри

і

молоді

президент

знаходяться

країни.

Іншими

майбутні
словами,

студентство – це майбутня інтелігенція. Важливо, щоб студенти (і в процесі
навчання, і після закінчення ВНЗ) використовували отримані знання для реалізації
своїх творчих потенцій. Були особистостями, якы вміють приймати власні рішення,
відповідальні за свої вчинки і здатні чітко орієнтуватися у світі духовних цінностей.
Випускники вищої школи повинні володіти професійними знаннями, відрізнятися
толерантністю, мобільністю, відповідати основним вимогам етики ділового
спілкування.
Література
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РОЗДІЛ 2
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ: АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИЕТУ –
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ
Авраменко В.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Трансформація економіки України та становлення ринкових відносин
вимагають від сучасного університету мобільності в підготовці майбутніх фахівців.
В умовах інтеграції та глобалізації сучасного суспільства вчителі мають не лише
професійно виконувати свої обов‘язки, а й готувати учнів до життя в реаліях
ринкового суспільства. Парадигма освіти «ЗУМ» (знання, уміння та навички) в
умовах

трансформації

суспільних

відносин

змінюється

парадигмою

компетентністного підходу. Сьогодні в системі освіти вирішальними стають знання,
вміння та навички, більше наближені до практичної діяльності, міждисциплінарні
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знання, стратегічність мислення в умовах глобалізації, здатність навчатися
впродовж життя.
Ураховуючи

вищезазначене,

формування

не

лише

фахових

компетентностей педагога, а й ключових життєвих компетентностей майбутніх
випускників набуває стратегічного значення.
Актуальним питанням для системи освіти в Україні є впровадження
компетентністного підходу. Відповідно до Концепції «Нова українська школа»
ключовими життєвими компетентностями є ініціативність і підприємливість [3, 10].
Формування

підприємницьких

компетентностей

у

випускників

педагогічних вузів насамперед підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку
праці. Процес формування підприємницьких компетентностей у студентів та
учнівської молоді – це складна та багаторівнева система.
Одним із перших дослідників, хто створив найбільш цілісну концепцію
підприємництва, був австрійський економіст Йозеф А. Шумпетер, який вважав, що
завдяки створенню нового, невідомого споживачеві блага, відкриттю нових
технологій виробництва та комерційному використанню вже існуючих ресурсів
підприємництво допомагає суспільству економічно розвиватися [4, 118]..
Питання

формування

підприємницької

компетентності

майбутніх

педагогів розглянуто в працях українських дослідників: М. Бурдаш, О. Ткаченко,
Л. Козачок та інших.
Закон України «Про вищу освіту» трактує поняття «компетентність» як
динамічну комбінацію знань, умінь, практичних навичок, способів мислення,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає
здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність та є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти.
Підприємницька компетентність – це здатність майбутнього педагога
використовувати знання, уміння та навички з основ підприємництва в процесі
освітньої діяльності.
Практична

психологія

розглядає

підприємницьку

компетенцію

як

особистісну якість, модель поведінки, необхідну для успішного вирішення певних
бізнес-задач та досягнення цілей у підприємницькій діяльності [5].
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Необхідно виокремити ключові риси підприємницької компетентності
майбутнього педагога: індивідуальні якості (здатність приймати рішення та
вирішувати критичні ситуації, чітко ставити завдання та формулювати цілі;
оптимізм ініціативність, орієнтація на споживачів освітніх послуг та кінцевий
результат, новаторство); комунікаційні якості (дружнє спілкування та гарні манери,
взаємодія з різними типами людей, здатність слухати та враховувати погляди
інших, давати аргументовану та доречну відповідь); управлінські якості (таймменеджмент, здатність об‘єднувати та мотивувати команду, передбачати ризики
та планувати шляхи виходу з кризових ситуацій).
Новаторство полягає у створенні нових освітніх програм, реалізації
сучасних форм та методів роботи з учнівською молоддю. Орієнтація на споживачів
освітніх

послуг

полягає

у

здатності

відповідати

викликам

суспільства,

реалізовувати свій фаховий потенціал за межами освітніх закладів. Освіта
впродовж життя – це постійне та самостійне навчання, цілеспрямована діяльність
у розвитку своїх творчих та ораторських здібностей. Тайм-менеджмент охоплює
визначення пріоритетів, контроль діяльності, організацію робочого місця та
освітнього середовища, критичну оцінка результатів діяльності.
Підприємницька компетентність майбутнього педагога формується не
лише завдяки навчальним дисциплінам економічного спрямування, а й завдяки
бізнес-тренінгам, лідерським та корпоративним тренінгам, участі студентів у
самоврядуванні.
Отже, для професійного становлення майбутніх педагогів у сучасних
умовах ринкового суспільства необхідно формувати їхню фахову підприємницьку
компетентність. Підприємливість сприяє реалізації ідей, допомагає надихати інших
та застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.
Література
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Поняття
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структура
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Гупало Л.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІТИЦІ
На сьогоднішній день молодь України знаходиться на етапі зміни своїх
ідейних та моральних орієнтирів. Досить повільно та складно вона визначає свої
інтереси в політичній сфері, зокрема, та й в інших провідних сферах життя. Далеко
не всі, від кого залежить доля української молоді, це розуміють та визначають.
В

нашій

країні

демократія

не

відзначається

стабільністю,

парламентський демократизм існує лише абстрактно, а вибори не виражають
істинних прагнень народу. Тому більшість населення в Україні вважають, що
формування політичної культури в країні не може бути ефективним. Поняття
―політична культура‖ нині вживається

не зрозумілих для народної свідомості

значеннях.
Політична культура – історичний та соціально обумовлений продукт
політичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який відбиває процес
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опанування суспільством, націями, класами та індивідами політичних відносин та
розвиток їх власної сутності й здібностей як учасників політичного життя.[1, c 28]
Сьогодні політична культура нашого народу не є ще цілісною. Це
зумовлено через відсутність окремих її компонентів. [2, c 24]
На даний час ідейна та політична зрілість й свідомість молоді перебуває
на суперечливому етапі. Відбувається становлення та закріплення нових
політичних орієнтирів, перегляд і переоцінка своїх політичних ідеалів.
Що до формування політичної свідомості в молоді існує багато протиріч.
Постає питання про деідеологізацію, деполітизацію виховного впливу на сучасну
молодь. Саме вона є важливою соціальною опорою суспільних процесів і
водночас є найбільш беззахисною соціальною групою, через лише початок
процесу з‘єднання з суспільством.[ 1, c 28]
Виникнення політичної культури в молоді залежить від багатьох
чинників, які мають вплив на характер та спрямованість цінностей, соціальнополітичних орієнтувань молоді. Через це, на сучасному етапі найбільш вплив на
молодь має родина, школа, молодіжні громадські та політичні організації й засоби
масової інформації.
Крім цього, про рівень політичної культури сучасної молоді, може
свідчити ставлення та бажання вступати до політичних партій, громадських та
молодіжних організацій. На щастя, у більшої частини молоді, є бажання до участь
в політичних, громадських та інших організаціях. Однак, через низький рівень
інформованості,

молодь

не

знає

про

діяльності

будь-яких

молодіжних

громадських організацій.
Варто звернути увагу на політичні вподобання молоді. Переважно вона
підтримує соціал-демократичні та консервативні погляди українських партій. Це
говорить про зацікавленість сучасної молоді в діяльності партій. На жаль, є ті, хто
все ще не визначився із своїми політичними вподобаннями.
Позитивним

фактом

є

те,

що

молодь

України,

не

дивлячись

заангажованість влади, довіряє політичним партіям. Проте те, варто замислитися
наскільки дії влади є правомірними, чесними відкритим та відбивають інтереси
населення. Саме тут молодь або майже довіряє владі, або не довіряє владі.
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Виходячи з цього, українська влада має задуматися над збільшення відсотку
довіри у молоді.
Сьогоднішній рівень політичної свідомості молоді є дуже низьким. Саме
це негативно впливає на рівень її політичної активності. Відомо що, рівень
політичної свідомості та активності не завжди збігаються. [2, c 18]
Молодь може бути політично пасивною не тому, що вона є політично
несвідомою, а тому що не підтримує ту чи іншу форму політичного правління ,той
політичний курс, який не задовольняє її специфічні потреби та інтереси. Але ця
пасивність може вмить змінитися політичною активністю, якщо з‘явиться така
політична сила, в якій молодь знайде відгук своїм інтересам. [1, c 30]
Отже, політично-соціальна активність сучасної української молоді має
помітний влив у суспільстві. Разом з тим молоде покоління досить чітко розуміє
способи виходу на політичну арену та ресурси і якості котрі необхідні для цього.
Українська молодь це особлива суспільна група. Вона має достатньо
велику кількість перешкод на шляху до самовизначення в політичній та
ідеологічній сферах, а також до входження в соціальну та світоглядну структуру
суспільства.

Визначення

та

подолання

таких

перешкод

є

передумовою

приєднання молоді до державотворчих процесів та ,як наслідок, використання
енергії, креативності та позитивного настрою молодого покоління у справі розвитку
демократичного суспільства та правової української держави.
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Тарасенко А., Черкасова С.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Як оптимально витрачати гроші? Що таке бюджет родини і країни?
Як працюють банки? На жаль, не кожен українець може відповісти на ці
питання.
В Україні особисті фінанси досі не були обов‘язковим предметом для
вивчення в школі, і багато хто з нас при вступі у доросле і самостійне життя просто
не вміє правильно розпоряджатися своїми грошима.
Фінансова грамотність дуже допомагає в досягненні особистих цілей,
забезпечує почуття стабільності, та й просто допомагає побудувати той міцний
фундамент, на якому можна планувати подальше життя.
Мета нашого дослідження полягає у аналізі проблеми фінансової
грамотності молоді у сучасних соціально-економічних умовах та визначенні шляхів
її формування серед сучасної молоді.
Питанням підвищення фінансової грамотності населення в Україні
займалися такі вітчизняні науковці, як Н. Славянська, А. Незнамов, Б. Приходько,
І. Соркін та ін.
Найкращий період засвоєння необхідних знань і формування навичок
грамотної фінансової поведінки – це період навчання в закладах загальної
середньої освіти, коли відбувається знайомство й початок адаптації до активного
життя в умовах ринку. Фінансова грамотність вже визнана у світі таким же
необхідним умінням у ХХІ столітті, як читання та письмо. На зміну теоретичних
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знань щодо економіки взагалі, повинні прийти оновлені програми з формування
практичних навичок управління особистими фінансами.
Необхідні знання передбачають принципи та схеми функціонування
фінансового ринку, розуміння природи та функцій фінансових інститутів, ази
юридичної та податкової грамотності, розуміння меж відповідальності фінансових
інститутів перед клієнтами, а також клієнтів перед фінансовими інститутами,
володіння мінімальним фінансовим словником, розуміння відмінностей між
готівкою та безготівковими платежами тощо. Необхідні навички – це вміння читати
договір та розуміти інформацію, викладену в ньому, порівнювати пропозиції різних
компаній, подавати претензію або скаргу в разі, якщо його права порушено,
шукати та знаходити інформацію про стан фінансового ринку, а також уміння
розв‘язувати фінансові задачі та приймати правильні рішення тощо.
У рамках нашого дослідження ми провели власне опитування серед
студентів щодо рівня мотивації та бажання навчатися фінансовій грамотності.
В опитуванні прийняли участь 154 особи.
За результатами більшість опитаних цікавляться цим питанням та
проголосували за впровадження предмету «Фінансова грамотність» у школах та
вищих навчальних закладах.
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Міністерство освіти вже презентувало новий курс з фінансової
грамотності для школярів. Для цього предмета група експертів з Нацбанку, USAID
"Трансформація

фінансового

сектора",

"Університету

банківської

справи"

розробили підручники.
Вже відомо, що з першого вересня напрямок "Фінансова грамотність"
вивчатимуть учні 10-х та 11-х класів у школах України. Для них пропонується
посібник «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ. ФІНАНСИ. ЩО? ЧОМУ? ЯК?» та робочий
зошит до нього, рекомендовані Міністерством освіти і науки України (Лист No 1/114963 від 27.05.2019).
Такі впровадження сприятимуть зменшенню вразливості людини перед
фінансовими кризами, а також сприятимуть поступовому зниженню ризиків зайвої
особистої заборгованості громадян за споживчими кредитами, зменшенню ризиків
шахрайства з боку несумлінних учасників ринку.
Багато людей вважають, що вони й так все знають, бо добре вміють
рахувати гроші, й нічому більше вчитися не хочуть. Фінансово неграмотних людей
можна розпізнати за такими рисами:


постійно живуть у борг;



зловживають кредитами;



потрапляють у боргову яму;



беруть участь у фінансових пірамідах;



не контролюють витрату грошей.
Найчастіше такі люди витрачають все зароблене до копійки, тому що

гроші для них тільки засіб для споживання. Неправильне ставлення до грошей
призводить до постійних боргів та бідності.
Наразі, для пересічного громадянина можна запропонувати такі поради:
1.

Для початку почитайте статті про основні фінансові поняття, такі як гроші,
їх вартість в залежності від часу, відсоткова ставка, складні відсотки,
інвестиції, пасивний прибуток. У сучасному світі важливо орієнтуватися у
видах банківських послуг та продуктів, принципах нарахування відсотків
за кредитами та депозитами. Щоб заощадити гроші при отриманні
кредиту,

важливо порівнювати
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умови кредитування,

користуватися

кредитними калькуляторами. Отримати дохід від власного капіталу,
поклавши гроші на депозит, допоможе правильна оцінка надійності банку.
Для прибуткових інвестицій важливо навчитися розуміти загальну
економічну ситуацію в країні та в світі.
2.

Важливо

наперед

планувати

витрати

й

акуратно

дотримуватися

спланованого бюджету. Проаналізуйте ваші щомісячні витрати, щоб
зрозуміти, куди діваються гроші й чому їх завжди не вистачає. Порахуйте
мінімально необхідні витрати на місяць, виділіть деяку суму на
непередбачувані витрати.
3.

Відмовтесь від кредитів, краще заплануйте найбільш бажані покупки
наперед, як винагороду за заощадження, так вони обійдуться вам
набагато дешевше.

4.

Візьміть за правило відкладати щонайменше 15 % від доходу, незалежно
від його розміру.

5.

Створюйте активи. Наприклад, ваші активи – це практичні навички та
корисні знання, які дають змогу заробляти більше грошей. До фінансових
активів відносяться інвестиції, які приносять пасивний прибуток –
нерухомість для здачі в оренду, депозити, акції, земельні ділянки, які
ростуть у ціні.

6.

Зменшуйте пасиви. Наприклад, надмірні квадратні метри офісної чи
житлової площі, від яких немає практичної користі, та за які потрібно
дорого платити. Не ефективні робітники, занадто дорогі послуги. Товари
та техніка поганої якості, які потребують частої заміни чи ремонту. Дорогі
речі, обладнання чи предмети обстановки, які не приносять вам прибутку.
Завжди намагайтеся уникнути зайвих витрат, без яких можна обійтися.

7.

Не зайвим буде відвідати курси з навчання фінансовій грамотності.
Висновки. Таким чином, населення, що має певний рівень фінансової

грамотності, буде краще підготовлено до кризових ситуацій та зможе більш
ефективно захистити себе, орієнтуватися в умовах світової фінансової кризи, без
проблем розбиратися з податковими деклараціями, обирати пенсійні плани,
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зберігати власні накопичення, правильно приймати інвестиційні та інші фінансові
рішення.
Література
1.

https://financer.com/ua/finansova-gramotnist/

2.

https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/ucheniki-ukrainskih-shkol-klassov-budutizuchat-novyy-kurs-mon-vzyalos-za-finansovuyu-gramotnost-1317770.html

3.

https://www.youtube.com/watch?v=sLlU6lDfvmw&t=1350s

4.

https://mon.gov.ua/ua/news/z-1-veresnya-shkolyari-vivchatimut-finansovugramotnist-za-novimi-pidruchnikami

5.

https://drive.google.com/file/d/1sX0_yXLchhQ_pj_QLyakgbpGqo5Sdf0K/view
Тихонов Є.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ІДЕЙ ТА
ПОГЛЯДІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
У сучасному світі будь-яка держава має всередині країни громадські

організації. Особливо це стосується країн, що мають демократичний режим.
Зокрема в цей список слід віднести нашу рідну державу – Україну.
Cьогодні

Україні

бракує

професійних,

молодих,

талановитих,

креативних, енергійних людей які можуть розбудовувати нашу державу. Для цього
необхідно створення і діяльність громадських організацій через які молодь, а
особливо студентство зможе висловлювати свої позиції та привносити пропозиції.
Громадська організація є тим осередком, де люди можуть вільно
виражати свою позицію, думки з приводу того чи іншого явища в суспільстві,
задовольняючи при цьому власні потреби. В Україні більшість громадських
організацій очолюють молоді, кваліфіковані, професійно-налаштовані та амбітні
люди. Молодіжні громадські організації повинні доводити до відома громадськості
відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству. Cлід
відзначити те, що учасники молодіжних організацій мають бути віком від 14 та не
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старше 35-ти років. Хоча участь молоді в житті держави починається з
досягненням повноліття, коли вони отримують виборче право.
Зародження перших громадських об‘єднань на території України
відносять до другої половини XIXст. Офіційні перші згадки даються 1872 роком на
теренах Російської імперії актом «Устав Благочиния», який у третій главі «О
кварталах города» визначав адміністративно-правове становище квартальних
комітетів. Звісно, громадські організації та профспілки існували і раніше, проте
офіційних підтверджень на сьогодні не існує.
Наприкінці XX ст. Рада Європи затвердила Європейську Хартію участі
молоді в місцевому та регіональному житті, яка лягла в основу розробки
відповідних законодавчих актів цілого ряду країн Європи. Цей стратегічний
документ визначає шляхи та принципи участі молоді в житті українського
суспільства та спонукає органи державної влади та місцевого самоврядування
забезпечити належні умови для розвитку повноцінної участі та інтеграції сучасної
молоді в теперішнє життя та її участь у розбудові майбутнього нашої держави та
громади в цілому. Залучення студентства як провідної групи сучасної молоді до
розв‘язання проблем є одним з головних постулатiв Європейської Хартії участі
молоді у житті суспільства.
Створення відповідних умов для середовища сучасної молодi повинно
враховувати певні принципи, зокрема:
1) органи державної влади та полiтика суспільства краще починає
враховувати потреби сучасної молоді;
2) колипроблеми студентства як соціальної групи громада сприймає
серйозно, то й молодь усвiдомлює свою частку важливості в житті громади.
Досить часто трапляються ситуації, коли молодь не виявляє бажання
брати участь у процесі прийнятті рішень. Це пов‘язано з тим, що вони не хочуть
брати на свої плечі увесь тягар та нести відповідальність за свої подальші дії. На
мою думку, участь сучасної молоді та їхня точка зору необхідна у процесі
прийняття важливих рішень. Адже в першу чергу молодь – це ключ до
майбутнього України, і яким воно буде, залежить саме від студентства. Для
побудови більш демократичного суспільстваодного голосування на виборах –
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недостатньо. Енергійна громадянська позиція та участь, це засіб впливу на процес
прийняття будь-якого рішення.
Саме партнерство допомагає розвинути у сучасної молоді впевненість у
своїх силах, самоповагу, знання та вміння, необхідні для дієвого впливу на різні
процеси, соціалізації, набуття життєвихнавичок управлінця. Участь – це грунт для
надбання життєвого досвіду, початку кар‘єри, набуття умінь та навичок.
Студентство має право висувати нетипові думки, ідеї, пропозиції, про які не
подбало доросле покоління чи керівники[2;c.6-7].
На даний момент в Україні існує близько двохсот громадських
організацій. Серед головних я хочу виділити такі як, Культурницькі організації
України, Молода Просвіта, Спілка української молоді, Наукове товариство імені
Шевченка та багато інших.
Молодіжні громадські організації, їх спілки користуються правами,
наданими їм Законом України «Про об'єднання громадян», Законом України «Про
молодіжні та дитячі громадські організації»[1]. Органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування надають фінансову підтримку діяльності молодіжних
громадських організацій і їх спілок у межах своїх повноважень та компетенцій.
Отже, можна зробити висновок що громадська організація є тим
осередком середовища, де сучасна молодь виражає свої ідеї та погляди з приводу
розбудови нашої держави. Саме у такій атмосфері у студентства, як провідної
соціальної групи сучасної молоді формуються вміння та навички, самоповага.
Закладається фундамент життєвих навичок управління, початку кар‘єри, що
знадобляться їм у подальшому складному житті.
Література
1. Веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14
2. Участь молоді в управлінні громадами / авт.-уклад. О.В. Кулініч, Д.С.
Баринова, В.В. Нестеренко. – Х. :Харківськийвідокремленийпідрозділ Центру
розвиткумісцевогосамоврядування, 2018. – 48 с.
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Кабакова Д.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
СИСТЕМА МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ ГРОМАДИ
Нeзважаючи на те, що Україна здійснила важливі кроки щодо
реформування молодіжної політики, це є лише початком розбудови системної
роботи

з

молоддю.

Несприятлива

соціально-демографічна

ситуація,

що

проявляється у процесі зменшення чисельності молоді та зниження її вaги в
загальній кількості населення, наявність проблем щодо працевлаштування та
забезпечення

гідних

умов

праці

молоді,

підвищення

ризиків

бідності

й

малозабезпеченості у період військового конфлікту та фінансово-економічної
кризи, вимагає посилення уваги до формування й реалізації державної молодіжної
політики. У процесі формування об‘єднаних територіальних громад (OТГ) при
розробці нормативних та методичних документів увага органів виконавчої влади
та міжнародних організацій, в першу чергу, спрямована на організаційні питання
що стосуються формування структурних підрозділів, фінансування, юридичних
питань. Пріоритетними напрями діяльності виконавчих комітетів ОТГ у соціальній
сфeрі є освіта, охорона здоров‘я, соціальний захист різних категорій населення.
Робота з молоддю не визначена як окремий напрям діяльності виконавчих
комітетів територіальних громад. У Практичному посібнику з організації роботи
органів

місцевого

самоврядування

об‘єднаних

територіальних

громад,

підготовленому Всеукраїнською асоціацією оргaнів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» з метою ефективної організації роботи виконавчих
органів місцевого самоврядування, розроблено примірні положення структурних
підрозділів міської (селищної, сільської) ради, у тому числі відділу освіти, молоді
та спорту. Прiоритетним напрямом діяльності відділу освіти, молоді та спорту
визначено «освіту» та забезпечення захисту прав та інтересів дітей. Робота з
молоддю стосується лише «…сприяння розширенню діяльності дитячих та
молодіжних організацій, творчих об‘єднань, товариств». В той же час сучaсні
тенденції міграційного руху молодого населення України з орієнтацією на
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високорозвинені

регіони

та

іноземні

країни

ставлять

перед

громадами

першочергові завдання – створення умов для особистісного становлення,
соціальної активності та зайнятості молодих осіб, щоб вони залишались мешкати,
працювати у громаді та брали активну участь у її розбудові й розвитку. Якщо
розглянути напрями реалізації молодіжної політики, які мають бути сформовані на
рівні громади, то сільські/селищні/міські ради об‘єднaних територіальних громад
мають: – формувати державну молодіжну інфраструктуру, здійснювати її
організаційне та фінансове забезпечення; – створювати та забезпечувати
діяльність молодіжних центрів та молодіжних працівників; – сприяти формуванню і
розвитку інститутів громадянського суспільства; – налагоджувати міжгалузеву та
міжсекторальну взаємодію у молодіжній роботі; – оцінювати eфективність
молодіжної роботи на рівні громади (відповідно до розроблених показників) та
звітувати перед громадою про стан роботи з молоддю; – забезпечувати умови
молодіжної участі та молодіжного громадського контролю. Міністерство молоді та
спорту України, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує дeржавну політику в молодіжній сфері, сфері фізичної
культури і спорту, розробило пропозиції із внесення змін та доповнень до
примірного Положення про відділ освіти, молоді та спорту, що стосуються
визначення напрямків реалізації молодіжної полiтики на рівні громади. Організація
молодіжної роботи на місцевому рівні в умовах децентралізації залежить від ряду
факторів, а саме: – визначальна роль органів місцевого самоврядування у
визначенні напрямів та забезпеченні реалізації молодіжної політики і організації
роботи з молоддю; – головним чинником реалізації молодіжної політики на
місцевому рівні є активізація участі молоді у житті громад, в першу чергу
орієнтована на розв‘язання проблем громадського життя; 19 – зaпорукою
ефективної молодіжної роботи є координація діяльності суб‘єктів молодіжної
сфери, що працюють з молоддю (міжвідомча взаємодія) та залучення до співпраці
представників громадського сектору та бізнесу (міжсекторальна взаємодія).
Реалізація молодіжної політики передбачає скоординовану адміністративну
діяльність так і практичну роботу з молоддю на місцевому рівні. Побудова системи
молодіжної

роботи

передбачає

узгодження
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та

координацію

взаємодії

«адміністративної» та «практичної» складових на рівні громади. Ще одним
вагомим компонентом цієї системи є створення умов щодо залучення молоді до
формування та реалізації молодіжної політики на рівні громади. Основними
принципами системи мoлодіжної роботи мають бути: обґрунтованість – враховує
реальний

стан і потреби державної системи

та громадських інституцій,

ґрунтується на потребах і прагнення молоді; відповідність – впроваджує механізми
молодіжної роботи відповідно до сучасних запитів і потреб молоді; молодіжна
активність – саме молодь має бути суб‘єктом молодіжної роботи, завдання
державної системи управління – створити умови для залучення молоді до
розробки і реалізації молодіжної політики; узгодженість – запровадження
eфективної міжсекторальної та міжгалузевої взаємодії. Таблиця 1 Суб‘єкти
організації молодіжної роботи на рівні громади Адміністративна діяльність
Молодіжна робота Молодіжна участь Місцеві органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування – створюють умови для реалізації молодіжної роботи: –
нормативне

забезпечення;

–

фінансування;

–

розбудова

молодіжної

інфраструктури Заклади державної та комунальної власності, які працюють з
молоддю: – шкoли, клуби, бібліотеки тощо; – організація дозвілля; – розвиток; –
неформальна

освіта

Інститути

громадянського

суспільства:

–

громадські

об‘єднання, молодіжні організації – об‘єднання суспільно активної молоді; –
соціальні проекти – співпраця з державним сектором Структурні підрозділи, які
реалізують політику у молодіжній сфері: – розробка молодіжної політики на
локальному рівні; – координація молодіжної роботи; – залучення молоді Заклади
молодіжної сфери: – молодіжні центри, молодіжні центри праці, клуби за місцем
проживання; – умови молодіжної участі; – формування лідерів Громадянські та
молодіжні ініціативи: – волонтерство; – соціальні проекти 20 Організація
молодіжної роботи на рівні громади, в першу чергу, залежить від зацікавленості і
підтримки голів та депутатів об‘єднаних територіальних громад («приймаючих
рішення»). Мaє проводитися робота з аргументування представників місцевих
органів виконавчої влади/місцевого самоврядування, зокрема голів ОТГ та
депутатів сільських, селищних та міських рад у доцільності і необхідності розвитку
молодіжної роботи, запровадження міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії.
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Фoрми переконання «приймаючих рішення»: навчання, семінари, представницькі
візити функціонерів, інформування, періодична звітність щодо результатів
молодіжної роботи, робочі візити за кордон з обміну досвідом (як стимул до
участі). Формування системи молодіжної роботи в умовaх децентралізації за
умови підвищення ролі об‘єднаних територіальних громад у визначенні напрямів і
завдань молодіжної роботи, потребує розробки методики організації молодіжної
роботи в громаді, що враховує регіональні потреби та ресурси; а також показників
та інструментів оцiнювання ефективності молодіжної роботи в громаді відповідно
до досягнутого результату (показники молодіжної роботи регiонального рівня).
Література
1. Практичний посібник з питань з питань організації роботи органів
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Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування Примірні
положення структурних підрозділів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod3web.pdf
2. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних
громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С М. Серьогін, Ю. П.
Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.]; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна,
Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.
3. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в
умовах децентралізації. – Тернопіль : ТОВ «Тернограф», 2017. – 100 с.
РОЗДІЛ 3
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Губська Ю.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що в останні кілька
десятиліть предметом пильного вивчення цілого ряду соціально-економічних та
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гуманітарних наук – теорії менеджменту, соціології, економіки, психології,
культурології та ін. – стала організаційна культура вітчизнянихих підприємств.
Інтерес до феномену організаційної культури зумовлений низкою обставин: поперше, зростанням значущості людського капіталу як найважливішого ресурсу
соціально-економічного розвитку підприємства й суспільства в цілому; по-друге,
необхідністю використання адекватних людській природі соціальних технологій
управління розвитком організацій. Обидві обставини органічно взаємопов'язані між
собою,

оскільки

проблеми

управління

безпосередньо

співвідносяться

з

необхідністю розкриття людського потенціалу як основи соціально-економічного та
культурного розвитку, а ефективність використання людських ресурсів перебуває
в прямій залежності від використовуваних в організації, на підприємстві методів
управлінського впливу на персонал.
Управлінська практика початку XXІ століття ефективною технологією
впливу на організаційну поведінку персоналу розглядає організаційну культуру.
Теоретичні та прикладні дослідження, проведені в багатьох країнах з метою
осмислення причин економічного успіху великих компаній і корпорацій, привели до
однозначного висновку, що в їх основі лежить ефективне використання
організаційної культури. Її роль на підприємстві надзвичайно важлива й
багатоаспектна.

Організаційна

культура

об'єднує

і

направляє

всі

види

життєдіяльності підприємства, цілеспрямовано формує і вдосконалює на основі
ціннісних орієнтацій і норм взаємовідносини всередині компанії, роблячи колектив
згуртованим і продуктивним. Вона створює імідж підприємства, визначає характер
відносин із клієнтами, є тим «соціальним клеєм» (М. Елвессон), який згуртовує
співробітників навколо стратегічних цілей і спрямовує зусилля на їх реалізацію.
Організаційна

культура,

будучи

за

своєю

природою

соціальною

інновацією, дозволяє здійснювати організаційні зміни відповідно до потреб
інноваційного розвитку підприємства, а також формувати у персоналу необхідну
мотивацію до їх реалізації. У той же час свідоме й цілеспрямоване управління
процесами розвитку культури на підприємстві дозволяє істотно впливати на
інноваційну активність персоналу.
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Роль організаційної культури як соціальної технології керованого
розвитку соціуму полягає, з одного боку, в тому, щоб підвищувати ефективність
аналізу й оцінки соціально-економічної ситуації працівниками, з іншого –
зменшувати

соціально-економічну

невизначеність,

неясність

ситуацій,

що

дозволяє ефективно прогнозувати й запобігати небажаності їх негативних
наслідків. У зв'язку з цим перед організаціями на передній план висуваються
завдання не тільки формування сильної, стійкої до потрясінь організаційної
культури, а й підготовка персоналу до можливих комплексних організаційних змін
на основі культивованих в організації базових уявлень і цінностей. Організаційне
впровадження даних цінностей і норм супроводжується поступовим прийняттям їх
членами організації, що сприяє зростанню ефективності трудової діяльності
колективу, забезпеченню стабільності й адаптивних можливостей діяльності
організації.

Робота

по

впровадженню

організаційної

культури

дозволяє

сформувати переконання, закріпити форми поведінки, необхідні для підтримки
нововведень.
Соціальною технологією здійснення організаційних змін на підприємстві
з метою забезпечення його конкурентоспроможності та динамічного розвитку
виступає організаційна культура, яка, крім функції адаптування до мінливих
зовнішніх умов і подолання стану невизначеності, нестійкості, створення
стабільних зв'язків і відносин усередині організації, через реалізацію мотиваційної,
синергетичної й інноваційної функцій орієнтує персонал підприємства на те, якою
має бути реакція на те, що відбувається, обумовлює ті дії, які слід вживати в тій чи
іншій ситуації, визначає поведінку співробітників у процесі організаційних і
соціальних змін.
Призначення

організаційної

культури

як

соціальної

технології

керованого розвитку соціуму розкривається у виконуваних нею функціях, за
допомогою яких здійснюється соціалізація персоналу підприємства. Основні
функції організаційної культури, що визначають поведінку людей в організації, –
адаптаційна, синергетична, мотивуюча й інноваційна – підпорядковані, з одного
боку, створенням гармонійних і стійких взаємин із зовнішнім середовищем,
сприяють входженню в організацію нових співробітників, з іншого – покликані
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забезпечити

успішне

проведення

організаційних

змін

у

відповідності

зі

стратегічними цілями розвитку підприємства. Сформовані в організації в процесі
зовнішньої адаптації та внутрішньої інтеграції корпоративні цінності, завдяки
ефекту синергії направляють вчинки людей, роблячи організацію монолітною,
стійкою до змін зовнішнього середовища. Такі складові організаційної культури, як
зрозумілі

цілі,

сприятливий

організаційний

клімат,

продумана

система

матеріального й морального стимулювання, демократичний стиль управління,
відіграють важливу мотивуючу роль у життєдіяльності людей.
Організація, як відкрита система, передбачає постійну взаємодію з
навколишнім світом. Зростання впливу зовнішнього середовища, у свою чергу,
обумовлює прискорення процесу організаційних змін, що є на даний час
загальною тенденцією. У зв'язку з цим будь-яка організація повинна постійно
вдосконалювати механізми управління повсякденною діяльністю. Нова парадигма
управління, що базується на ідеї, що все в цьому світі взаємопов'язане, а
динаміка, постійні організаційні зміни – це природний хід розвитку, передбачає, що
кожна людина повинна бути орієнтованою на зміни й особисто відповідальною за
все, що відбувається. Тому організація, яка поставила собі за мету успішно
адаптуватися в постійно мінливому середовищі, повинна всіляко використовувати
ресурси організаційної культури, орієнтованої на зміни, що заохочує особисту
ініціативу, довіру, відповідальність за результати діяльності всієї організації й
кожного окремо взятого працівника. Адаптаційна роль організаційної культури
полягає при цьому не в пасивному пристосуванні до мінливих умов зовнішнього
середовища, а в активній готовності організації та її співробітників до прийняття
змін і нововведень.
Організаційна культура, в основі якої лежать базові уявлення й цінності
про те, якою має бути реакція на те, що відбувається, які дії слід робити в тій чи
іншій ситуації, якою повинна бути поведінка співробітників у процесі організаційних
і соціальних змін, є мотиваційною основою діяльності співробітників відповідно до
цінностей організації. На відміну від адміністративного примусу, організаційна
культура виступає ключовим інструментом регуляції поведінки працівників за
допомогою мотивації.
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Об'єднання людей у виробничі групи, перехід від індивідуальних форм
праці до організаційних сприяє виникненню ефекту синергії. Ефект виражається в
прирості енергії організації, що перевищує індивідуальні зусилля всіх членів цієї
організації. Це можливо лише за умови злагодженої діяльності всіх підрозділів і
окремих співробітників організації. Організаційна культура в даному випадку
виступає тим механізмом, завдяки якому досягається максимальний прояв ефекту
ділової взаємодії, зміни поведінки людей у потрібному напрямку.
Отже, у нашому дослідженні визначено та обґрунтовано основні функції
організаційної культури: адаптуюча, синергетична, мотивуюча й інноваційна, за
допомогою яких здійснюється її вплив на свідомість і поведінку людей в
організації. На відміну від сформованих в соціологічній літературі підходів до
дослідження

функцій

організаційної

культури,

пріоритетними

вважаємо

синергетичну й інноваційну функції, які забезпечують реалізацію її ролі як
соціальної технології в умовах динамічно мінливої соціальної обстановки.
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МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Академічна мобільність ˗ це можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися, проводити наукову діяльність в іншому в
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закладі вищої освіти на території України чи поза її межами, без відрахування чи
звільнення з основного місця навчання чи роботи [5].
Актуальність теми полягає в тому, що академічна мобільність досить
розвинена в світі, особливо в США та Західній Європі. А ось для України, це ще
нове, явище, яке розвивається. Так в серпні 2015 року Кабінет Міністрів України
затвердив постанову №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність». В якому йдеться про надання права на участь у
програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке
визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу
перерахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної
системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не
назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи
для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності [5].
Академічну мобільність вивчали багато, як вітчизняних, так і іноземних
дослідників. Загалом з іноземних дослідників це У.Тайхлер, Б. Вахтер, Г. Де Віт, І.
Ференц, Л. Рамблі, С. Бюргер і Ю. Ланзендорф. Я вважаю, найкраще розкрив
питання про академічну мобільність У. Тайхлер. Проведені ним дослідження
дозволяють осягнути всі аспекти міжнародної академічної мобільності на макро- і
макрорівнях, в світовому та європейському вимірі. Також з іноземних науковців це
питання вирішували М. Грін, Дж. Дуглас, Р.Еделштейн, К. Кох, К. Лем та багато
інших [2].
З вітчизняних же можна виділити А. Карапетян, Л. Сокурянська, Т.
Жижко, Д. Свириденко. А. Карапетян описала види та цілі академічної мобільності,
проаналізувала стан розвитку академічної мобільності в Україні та нормативну
базу забезпечення цього процесу, виділивши слабкі сторони та запропонувавши
власне

бачення

можливого

покращення

ситуації

у

законодавчому

та

адміністративному супроводі процесу. Д. Свириденко розглядає академічну
мобільність у дискурсі свободи, виділяючи «мобільність від», «мобільність для»,
«справжню» і «несправжню» академічну мобільність. Т. Жижко же аналізувала
мобільність з точки зору Болонського процесу [2].
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Академічна мобільність – є не новим явищем, воно виникло з появою
перших університетів. Скрізь навчання велось латиною, існували уніфіковані
навчальні програми та стандартизовані системи тестів, що дозволяло студентам
почати навчальні подорожі і продовжити освіту в іншому університеті, адже
документи про освіту визнавались в усіх країнах християнського світу. Здобувши
освіту, студенти повертались до рідних країн з великою кількістю нових знань,
думок, ідей. Наразі це те, що собі за мету ставить сучасна вища освіта в сфері
академічної мобільності: єдина універсальна мова викладання (англійська),
тотожні навчальні плани і вимоги до оцінювання знань, визнання дипломів [2].
Академічна мобільність студентів ˗ виключно важливий для особистого і
професійного розвитку процес, так як кожен його учасник стикається з
необхідністю вирішення життєвих ситуацій і одночасного аналізу їх з позиції своєї
зрілості. Це автоматично і найчастіше підсвідомо розвиває в ньому певні якості:
вміння вибирати шляхи взаємодії з навколишнім світом; здатність мислити в
порівняльному аспекті; здатність до міжкультурної комунікації; здатність визнавати
недостатність знань; знання про інші культури, вивчених зсередини [1].
В Україні, хочу і повільно, але все ж таки академічна мобільність
набирає обертів. Так, на сайтах університетів з‘являються розділи про мобільність
студентів, як за межами країни, так і в самій Україні. Міжнародна академічна
мобільність України реалізується в рамках міжнародних міжвузівських угод, а
також спільних освітніх програм, регулюється угодами про академічне і наукове
співробітництво із зарубіжними навчальними закладами [3, 233].
Але є декілька проблем, щодо реалізації міжнародної академічної
мобільності в Україні, це низька фінансова підтримка, відсутність систематичного
обміну студентів та викладачів, відмінність змісту в навчальних курсах. На відміну
від мобільності в інших країнах, де вона є систематизованою, в Україні мобільність
має спонтанний характер.
Академічна мобільність сприяє підвищенню якості освіти. Вона є однією
з найважливіших сторін процесу інтеграції українських вищих навчальних закладів,
і науки в цілому, в міжнародний освітній простір. Це досить складний і
багатоплановий процес просування, обміну науковим і культурним потенціалом,
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ресурсами, технологіями навчання. Зараз в сіті створюється багато програм,
зокрема, це ERASMUS, COMMETT, LINGUA, TEMPUS , які підтримують
міжнародну академічну мобільність [4, 20; 1].
Отже, зараз Українська міжнародна академічна мобільність ще тільки
починає розвиватися. Потрібно, щоб уряд всіляко сприяв розвитку цього явища.
Надавав фінансову підтримку, адже, якщо українські студенти і їдуть по обміну, то
найбільший відсоток розходів «лежить» на плечах батьків та самого студента.
Студент, який повернувся з навчання за кордоном, має більше нових ідей та
думок, які сприяють розвитку країни. Зараз Українські ЗВО підписують договори
про міжнародну академічну мобільність з багатьма країнами, наприклад, такими як
Польща, Німеччина, Китай, Італія, Чехія.
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Марченко Т.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти
України є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена
суспільства, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику
навчально-виховного процесу. В Україні впровадження комп‘ютерно-інформаційні
технологій в навчальний процес розпочалося ще в 70-х рр. ХХ ст.
Проте, як показав аналіз стану проблеми на практиці, сьогодні,
незважаючи

на

зусилля

самовідданих

педагогів,

комп‘ютерно-інформаційні

технології використовуються недостатньо ефективно [1, 19-24]. Це обумовлено
такими причинами: непідготовленістю учителів і учнів, недостатньо розповсюджені
методики застосування комп‘ютерно-інформаційних технологій у освітньому
процесі, недостатньою кількістю якісних педагогічних програмних засобів у
загальноосвітніх навчальних закладах [2, 89].
Педагоги наголошують, що від рівня інформаційно-технологічного
розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у значній мірі залежить доступ
учнів до якісної освіти, а значить, їх подальше професійне самовизначення та
життєвий успіх [1, 19-24].
Якщо говорити про уроки в школі, то впровадження інформаційнокомп‘ютерних

технологій

у

навчально-виховний

процес

є

доцільним

і

перспективним. Бо застосування сучасних технологій на уроках, на думку
вчителів, сприяє вищим навчальним досягненням учнів.
Сучасні комп'ютерно-інформаційні технології надають широкий спектр
засобів для використання їх у навчальному процесі. Всі вони можуть бути поділені
на три основні категорії, на базі яких організовується система навчання:
• електронні навчальні матеріали ;
• комп'ютерні тестові системи;
• системи управління навчанням .
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У наших дослідженнях ми вивчаємо особливості використанні QR-кодів
на уроках в школі. Абревіатура QR (quick response) в перекладі з англійської
означає «швидкий відгук». QR-код винайдений на початку 21 сторіччя в Японії. Це
двовимірний штрих-код, який дозволяє кодувати будь-яку інформацію. Код може
містити будь-яку текстову комбінацію, що складається з цифр і символів.
Віднедавна QR-коди використовуються в навчальному процесі як електронний
навчальний матеріал, що формують інформаційне наповнення навчального
предмета [2, 94].
Наявність смартфонів практично в кожного члена суспільства, активне
використання їх у повсякденному житті, легкість зчитування та кодування стали
причиною популярності використання QR-кодів серед вчителів та учнів для
навчання.
При використанні цікавих форм і засобів на уроках, головним
обов‘язком стає навчання. Головним для педагога є зацікавлення учня предметом
і на протязі навчання в школі не втратити цю зацікавленість. На жаль, в даний час
в учнів інтерес до навчальної діяльності поступово починає знижуватися.
Сучасний учень має доступ до багатьох джерел інформації і правильне
спрямування цього учня дає високі навчальні результати. Але все залежить від
учителя. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається
професійно здатний виховати учнів, які не тільки мають знання, а й уміють
передати їх та застосовувати вже у власному житті. Сучасні технології
допомагають зробити будь-який урок корисним і цікавим. Головне – грамотно
використовувати їх з методичної точки зору [4, 12].
Вважаємо, що використання QR-кодів на уроках хімії надає ряд таких
переваг:
1)

краще сприймання навчального матеріалу учнями;

2)

збільшення інтересу учнів до шкільного предмету;

3)

перетворення традиційних уроків на сучасні;

4)

забезпечення можливості учнів працювати самостійно, виключення
списування;

5)

швидка й зручна перевірка різноманітних типів завдань вчителем;
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6)

урізноманітнення навчального процесу;

7)

збільшення зацікавленості процесом навчання.
За допомогою QR-кодів можна закодувати:



запитання для отримання швидкого зворотного зв‘язку на уроці;



посилання на Інтернет ресурс;



інтерактивну розповідь;



завдання для учнів (контрольні завдання);



домашнє завдання (особливо зручно під час карантину).
Отже, QR-коди на уроках в школі – це новий крок до здобуття знань.

Впровадження на уроках цього засобу дасть можливість зацікавити учня до
вивчення предмету та кращого сприймання навчального матеріалу. Використання
QR-кодів зручне не тільки для учнів, а й для вчителів.
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Острога Д.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
РОЛЬ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні включають інновації,

пов‘язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами,
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інтеграцією знань і форм соціального буття. Сьогодні створюється нова педагогіка
вищої школи, характерною ознакою якої є формування у молоді академічної
мобільності як здатності до сприйняття змін, відкритості новому, готовності долати
внутрішні і зовнішні перешкоди на шляху до професійного розвитку.
Розвиток освітніх систем і зміст навчання у сучасному світі відбувається
в

контексті

глобальних

(утвердження

людини

освітніх
як

тенденцій,

найвищої

які

пов‘язані

соціальної

з

цінності),

гуманізацією
національній

спрямованості освіти (невіддільність освіти від національної основи), відкритості
системи освіти (визначення цілей освіти не обмежується державним замовленням,
а розширюється індивідуальними потребами майбутніх фахівців), перенесенням
акценту

на

навчально-пізнавальну

діяльність,

яка

покликана

формувати

духовність, культуру особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу, а
також індустріалізацією навчання (перехід від переважно інформативних форм до
активних методів і форм навчання з використанням елементів проблемності,
наукового пошуку, резервів самостійної роботи тих, хто навчається), творчою
спрямованістю
самовизначення

(створення

умов

особистості,

для

що

є

самоствердження,
результатом

її

самореалізації

самоорганізації)

і
й,

найголовніше, безперервності навчання, яке відкриває можливість для постійного
поглиблення загальноосвітньої підготовки, досягнення цілісності і наступності у
навчанні та вихованні [1].
Ці тенденції свідчать про те, що головною функцією освіти є розвиток
людини, який можливий завдяки мобільності студентів, а саме академічної
мобільності. Тому сьогодні стає актуальним розглядати не лише окремі
компоненти академічної мобільності в процесі безперервної освіти, а їх взаємодію
й вплив на формування професіональних навичок студентів. тому що суспільству
майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю
мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Отже,
сутність академічної мобільності полягає у сучасних тенденціях освіти на
пострадянському

просторі,

що

створює

умови

для

розвитку

академічної

мобільності усередині системи безперервної вищої професійної освіти, за
допомогою наступних вимог, пропонованих до процесу професійної підготовки
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фахівця:

маневреність

професійних

освітніх

програм,

безперервність

і

узагальненість знань, оперативність і гнучкість майбутнього фахівця. Значення
академічної мобільності набуває актуальності у зв‘язку з тим, що вона окреслює
сучасні тенденції безперервної освіти, виховання та формування майбутніх
фахівців.
Академічна мобільність є, з одного боку, результатом функціонування
системи безперервної освіти, а, з другого боку, робить центральний організуючий
вплив на всі етапи формування й функціонування системи безперервної освіти.
Розвиток академічної мобільності в рамках системи безперервної освіти можна
здійснювати

за

допомогою

наступних

вимог,

пропонованих

до

процесу

професійної підготовки фахівця: маневреність професійних освітніх програм,
безперервність і узагальненість знань, оперативність і гнучкість майбутнього
фахівця.
Маневреність професійних освітніх програм – це таке конструювання
змісту утворення і його організаційних форм, при якому передбачається можлива
зміна людиною на певному життєвому етапі області власної професійної
діяльності або одержання паралельно декількох спеціальностей у різних вузах [2].
Безперервність знань – це освіта, що не припиняється, і самоосвіта,
зміна цілей, завдань і функцій різних ланок освітньої системи, у якій початкові
ланки формують знання-знайомство, що поступово розширюється й переходить
на стадії одержання базової підготовки в знання-уміння, а потім – у знаннятрансформацію, коли людина, працюючи в якій-небудь галузі, висуває нові цілі й
показує шляхи їхнього досягнення.
Узагальненість знань – це здатність фахівця сприймати конкретне
знання, як частину узагальненого знання й розглядати перше з них як прояв
другого;

знання

й

досвід

здійснення

узагальнених

способів

діяльності

забезпечують майбутнім фахівцям об‘єднання різнорідних предметних знань у
єдиний функціонуючий комплекс.
Оперативність – це готовність майбутнього фахівця застосовувати
знання в різних ситуаціях; сприяння розширенню досвіду здійснення різних
способів діяльності або оперування навичками й уміннями, засвоєними в різних
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ситуаціях; для досягнення такої якості знань у майбутніх фахівців необхідно, щоб у
їхнє навчання й підготовку включалися не лише інформативні матеріали, правила,
які дають лише орієнтири для виконання певних дій й їхньої послідовності, але й
матеріали, які допомагають здобувати вміння й навички пошуку знань і визначення
способів діяльності, придатних для варіативних ситуацій [3].
Отже, можемо стверджувати, що академічна мобільність має велике
значення у професійному розвитку майбутніх фахівців, зокрема, вона забезпечує
саморозвиток і самореалізацію особистості, значно збільшує перспективи її
професійного становлення.
Література
1. Александров В.Б. Понимание и социально-познавательный опыт
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экономического образования / Е.В. Бондарева. – М.: Наука, 2003. – 315с.
3. Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Методичний
посібник для студентів магістратури за модульнорейтинговою системою
навчання / С. Вітвицька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 396 с.
Паращенко Д.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти в Україні однією з
найважливіших проблем постає формування основ життєвої компетентності у
дітей дошкільного віку.
Життєва компетентність дитини є ключовим поняттям особистісноорієнтованої моделі освіти, яка розглядає життя дитини як самоцінність. Введення
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життєвої компетентності як пріоритетної категорії у нові державні стандарти
означає надання переваги системному, цілісному підходу до особистості дитини, її
розвитку, вихованню, навчанню, спрямованому на «формування життєздатної,
гнучкої, свідомої, творчої людини» [1].
Формування основ життєвої компетентності особистості – складний
процес, який необхідно розпочинати з раннього дитинства. Для успішного
формування життєвої компетентності дошкільника у ДНЗ мають бути створені
належні

умови,

а

педагоги

повинні

дотримуватися

гуманістичних

природовідповідних принципів. Щоб дитина росла компетентною, дорослі мають
ураховувати таку якість дитини, як самостійність, повинні надавати їй можливість
проявляти власну самостійність, не караючи за це. Іншими словами, вона здатна
бути активним суб‘єктом життєдіяльності, здійснювати власний вибір, приймати
самостійні рішення і відповідати за них [2].
Крім того, компетентність - це гармонійне співвідношення «хочу» і
«можу». Те, що може і хоче зробити дитина сьогодні за допомогою інших, завтра
вона буде робити самостійно.
Компетентність

дошкільника

характеристику особистості,
психічного

розвитку:

можна

що вбирає в

знання,

вміння,

визначити

як

себе результати

навички,

креативність,

комплексну
попереднього
ініціативність,

самостійність, самооцінку, самоконтроль.
Дослідники виділяють такі види компетентності дошкільників з
порушенням

інтелектуального

розвитку:

особистісна

компетентність;

самоосвітня компетентність; соціальна компетентність; компетентне ставлення до
власного здоров‘я [3].
Компетентність забезпечує дитині з порушенням інтелектуального
розвитку уміння вибирати відповідну інформацію: а) для виконання дій з метою
досягнення необхідної мети; б) для використання знань, які одержані від успіхів та
невдач; в) для коригування, відмови від недоцільної дії; г) для взаємодії довкіллям
[4].
Аналіз наукової літератури дозволив нам виділити дві суттєві умови
формування морально-ціннісної складової життєвої компетентності дошкільника.
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По-перше, це –

створення емоційно-позитивного та виховуючого

середовища, спрямованого на розвиток оптимістичного світосприйняття. Але,
активного виховного потенціалу таке середовище набуває лише за умов
поєднання у виховному просторі національних та загальнолюдських цінностей,
народних і родинних традицій. Великого значення набуває його змістовне
наповнення:

театралізовані

вистави

духовно-морального

змісту,

ситуації

морального вибору, ситуації-провокації, заняття «Добра і Краси», ігри моральної
спрямованості («Птах вдячності», «Сонячні діти», «Тільки добре») тощо.
По-друге, це – особистість самого вихователя.

Довірливі приязні

відносини з педагогом сприятимуть засвоєнню дитиною знань, вмінь та навичок
морально-ціннісної складової. В дошкільному віці приклад дорослого, його
поведінка, ставлення до соціальних явищ, інтерес до дітей, доброзичливість у
взаєминах з людьми відіграють значну роль. Його особисте ставлення до норм,
правил

поведінки

і

духовно-моральні

цінності,

прояви

доброзичливості,

толерантності тісно пов‘язані з набуттям їх дитиною [3].
Виділено також основні форми формування пізнавальної компетентності
дошкільників.
Зокрема,

особистісна

компетентність

(розвиток

індивідуальних

здібностей і талантів дитини, розвиток самосвідомості, здатності до рефлексії)
розвивається шляхом проведення дидактичних ігор і вправ, гурткової роботи,
психологічної гімнастики; створення здоров‘я зберігаючого середовища тощо.
Самоосвітня компетентність формується через залучення дітей до
різних видів практичної діяльності, міні-занять в центрі продуктивної та
самостійної художньої діяльності, режисерські ігри, підготовку руки дитини до
письма, роботу з книжкою.
Соціальна компетентність забезпечується через тематичні заняття за
програмою «Сталий розвиток дошкільникам», заняття з мовленнєвої діяльності
«хвилинки милування»,

вправи та дидактичні ігри морально-етичного змісту,

творчі сюжетно-рольові ігри, конструктивно-будівельні ігри.
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Компетентне ставлення до власного здоров‘я розвивають заняття з
фізкультури,

рухливі ігри і вправи,

загартовуючі процедури,

фізхвилинки,

фізкультпаузи, спортивні свята і розваги [5].
Дослідники зазаначають, що виняткове значення у процесі
формування життєвої компетентності надається провідній діяльності дошкільника
 грі, що дозволяє дитині проявити свою активність, найбільш повною мірою
реалізувати себе. Важко уявити, як стати дитині життєво компетентною
особистістю без предметно-ігрового середовища, наповненого розвивальним
матеріалом. Системно організоване предметне середовище дає можливість
знаходити

інформацію,

застосовувати

здобуті

знання,

набувати

навички.

Середовище, наповнене дидактичним матеріалом для самостійної індивідуальної
діяльності дітей – ключ до входження в світ та упорядкування мислення. Таке
середовище дає дитині образ світу, в якому далі жити, продовжувати свій розвиток
і самому бути його конструктивною складовою.
Отже, можна стверджувати, що у педагога повинна бути сформована
професійна готовність до реалізації різноманітних шляхів розвитку у дитини з
порушенням інтелектуального розвитку життєвої компетентності з урахуванням
вікових та індивідуальних особливостях дошкільників.
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Пасько Л.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ОСОБИСТОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ РЕАЛІЗАЦІІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Професіоналізація

особистості

студента,

його

професійне

становлення і професійне зростання як фахівця, формування творчої, духовно
багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, бажань, здібностей є одним
із найголовніших завдань сучасної вищої школи.
Професіоналізація особистості студентів може відбуватися такими
основними шляхами:
1) Формальний шлях, який пов'язаний із виконанням лише тих вимог і
правил, які вимагають від студента викладачі, дирекція інституту, академічна
група. У цьому разі вдосконалюється лише показна форма поведінки і зовнішній
прояв психічної діяльності, які перебувають під соціальним (педагогічним)
контролем. Результатом такої зовнішньо зумовленої адаптації до вимог може бути
те, що витончений ззовні інтелігент за відсутності соціального контролю «раптом»
поводиться непрофесіонально, наприклад, як аморальна людина (при нагоді може
обманути, зрадити тощо). Це відбувається тому, що спричинена психікою
поведінка

настільки

пластична,

адаптивна,

багатоваріантна,

що

можуть

змінюватися лише зовнішні форми поведінки без зміни її глибинної структури
(розуму, почуттів, потреб та ін.).
2) Неформальний шлях, коли студент самостійно ставить мету само
вдосконалення, що зачіпає глибинний пласт психіки - потреби, настанови,
переконання,

ідеали, у відповідності з якими повинен зійтися

фундаментальної

навчально-професійної

діяльності.

Тому

напрямок
проблема

професіоналізації майбутніх фахівців у процесі навчально-професійної діяльності
має виховне значення.
3) Шлях, що пов'язаний із вузькою прагматичною спеціалізацією
студента, і шлях підготовки широко освіченого фахівця (залучення його до
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різноманітних професійних і загальноосвітніх знань, до культури в усій її
складності, багатоплановості і суперечливості).
Кожен шлях професіоналізації особистості студента - це засіб, метод
вирішення важливих життєвих і майбутніх професійних завдань.
При організації навчального процесу у вищому навчальному закладі
потрібно

враховувати

розвиток

когнітивної

сфери

студентів.

Цікавим

є

дослідження, в якому фіксувалися зміни процесів мислення 140 студентів
протягом чотирьох років їхнього навчання в Гарвардському та Редкліфському
університетах. Наприкінці кожного навчального року в цих студентів брали
інтерв'ю з широкого кола питань. Дослідників цікавило, як студенти усвідомлювали
свій досвід навчання в університеті, як вони його інтерпретували та якого значення
йому надавали, як оцінювали суперечливі погляди і критерії свого навчання. Це
дало змогу виокремити три стадії послідовних змін у мисленні студентів (за Г.
Крайгом):
1-а стадія - стадія початкового дуалізму - студенти інтерпретують світ і
свій освітній досвід авторитарним, дуалістичним чином. Вони шукають істину й
прагнуть до знань. Світ може бути лише хорошим або поганим, правильним або
неправильним. Роль викладача - вчити студентів, а їхня власна роль - старанно
навчатися.
2-а стадія — стадія концептуального релятивізму — зіткнувшись із різними точками зору, студенти поступово починають їх визнавати і навіть
схвалювати таке різноманіття думок. Виникає терпимість до суперечливих
поглядів, до думок різних учених.
3-я стадія — стадія самостійно обраної позиції та відповідальності. У
студентів виникає потреба прийти до якоїсь власної думки, до своїх переконань і
відповідей

на

спірні

запитання.

Спочатку

це

реалізується

дослідним,

випробувальним шляхом. Потім студенти цілком визначаються і беруть на себе
відповідальність за вибір власних цінностей, поглядів і свого стилю життя.
Викликають інтерес результати дослідження впливу здобуття вищої
освіти на розвиток інтелекту дівчат і хлопців. Виявлено (А.С. Пашкова), що
протягом усіх років навчання у ВНЗ хлопці і дівчата відрізняються за рівнем
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інтелектуального розвитку. Але якщо на першому курсі показники загального
інтелекту вищі у хлопців (на дві умовні одиниці), то до п'ятого курсу дівчата не
тільки наздоганяють їх, а й домагаються вищого показника загального інтелекту
(на 1,2 умовних одиниць). Особливо помітні зміни відбуваються в показниках рівня
невербального інтелекту. Це пояснюється більшою старанністю і наполегливістю
дівчат у навчанні, про що засвідчує також краща успішність студенток на всіх
курсах, а особливо - на п'ятому.
Майже 300 студентів молодших курсів Гарвардського університету
погодилися взяти участь у лонгітюдному дослідженні, яке добре відоме як «Огапі
зіікгу». Дослідників цікавило, як і чому одні люди досягають успіху в зрілі роки, а
інші зазнають невдачу. Дорослі успіхи учасників дослідження зіставлялися з їхніми
юнацькими особистісними профілями. Дослідники очікували знайти підтвердження
зв'язку між веселим, дружелюбним, альтруїстичним юнаком і успішним, щасливим,
добре пристосованим до життя дорослим чоловіком. Однак це дослідження не
підтвердило таку гіпотезу. Товариські, ідеалістичні студенти якщо і домоглися в
майбутньому життєвого успіху, то не більше, ніж сором'язливі, замкнуті, відлюдні
молоді люди. Дослідники зробили висновок, що природна товариськість - усьогона-всього відмінна ознака юності, яка не обов'язково проявляється у зрілої
особистості. Рисами юнаків, за якими найбільш точно можна передбачити їхній
майбутній успіх, є практичність, організованість і цілеспрямованість особистості властивості, які переважно не асоціюють з юністю (Г. Крайг).
Цікавими

є

результати

дослідження

І.Ш.

Фахрутдінової

щодо

особливостей динаміки психічного стану у студентів-хлопців і студентів-дівчат в
умовах навчального процесу. Було виявлено, що показники самопочуття та
настрою, бажання навчатися загалом вищі в юнаків, тоді як активність,
задоволеність заняттям, яке пройшло, а також частота серцебиття під час
виконання роботи вища в дівчат. У дослідженні Н.М. Пейсахова визначено, що
студенти-дівчата відрізнялися від своїх ровесників студентів-хлопців більш
вираженою потребою в досягненні й спілкуванні, спрямованістю на взаємні дії, а
також порівняно високим рівнем тривожності. В юнаків виявилася в середньому
більша спрямованість на себе та вища самооцінка.

74

Протягом навчання студента в педагогічному навчальному закладі
спостерігається подальший генезис його «Я-концепції»: виявлена тенденція
динаміки «Образу-Я» майбутнього педагога в напрямі когнітивної ускладненості й
диференційованості; зростання питомої ваги в загальній його структурі моральних
суджень; зміни зовнішніх оцінних еталонів на внутрішні, індивідуально-особистісні;
трансформація семантичного простору в напрямі зростання кількості професійнорольових конструктів як свідчення ідентифікації з професійною моделлю
(«майбутній педагог», «учитель-практикант»). Водночас у багатьох студентів
спостерігається

затримка

професійно-психологічної

адаптації

(відсутність

у

когнітивній структурі «Я-концепції» професійно-рольових настанов); зниження
загальної самооцінки і ставлення до себе; прояв загального високого рівня
тривожності;

домінування

екстернальних

альтернатив

локус-контролю,

що

заважає самоствердженню і самореалізації себе як майбутнього вчителя. Ці
тенденції можна пояснити особливостями індивідуального розвитку студентів, а
також упущеннями в організації навчально-виховного процесу, зокрема у сфері
взаємин «студент-викладач». У дослідженнях останнього часу розкривається
значення позитивної «Я- концепції» у професійній підготовці майбутніх фахівців.
Психолого-педагогічна система роботи з формування позитивної «Я-концепції»
студента передбачає:
1) Психокорекцію настанов викладачів щодо студентів як майбутніх
учителів: проведення психолого-педагогічних семінарів-практикумів «Педагогіка
співробітництва», «Педагогічні ситуації та конфлікти», «Індивідуальні особливості
студентів і прийоми педагогічної взаємодії»; діагностика взаємин у системі
«студент - викладач» і аналіз виявлених проблем під час індивідуальних і групових
консультацій; вивчення особливостей «Я-концепції» викладачів і надання їм
психокорекційної допомоги.
2) Забезпечення умов щодо трансформації в семантичний простір «Яконцепції» студентів професійно-рольових настанов: запровадження в
навчальний процес нетрадиційних організаційних форм і активних
методик

навчання

для

взаємообміну

соціально-рольовими

функціями;

психологічна емоційно-ціннісна підтримка студентів під час практики; робота групи
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психотренінгу «Я - майбутній педагог»; оперативна діагностика змін у «Яконцепції» студентів із наступною розробкою системи психокорекційних програм.
Визначено психологічні особливості формування національної ідентичності у
процесі

становлення

«Я-образу»

особистості

студентів

(О.В.

Шевченко).

Найсуттєвішим чинником успішного становлення національної ідентичності «Я» є
формування у студентів системи знань про етнонаціональні феномени: 1)
сприяння активному оволодінню студентами елементами матеріальної і духовної
культури

свого

народу;

2)

забезпечення

умов

пізнання

психологічних

особливостей типових представників нації; 3) сприяння поглибленню знань
молодих людей з історії свого народу, стимулювання інтересу до історичного
минулого власної національної спільноти. Усе це зумовлює позитивні зрушення у
національній самосвідомості майбутніх фахівців: національна ідентифікація
набуває значно більшої актуальності, суттєво зростає міра ідентифікації з
національною спільнотою, що призводить до відповідних змін у «Образі-Я»
особистості, структура якого поповнюється усвідомленням власної національної
належності, усвідомленням єдності з українським народом.
Отже, формування «Я-концепції» студента варто розглядати в контексті
загальних психологічних умов у період перебування його в педагогічному
навчальному закладі, а діагностика та врахування її особливостей робить процес
особистішого зростання майбутнього вчителя педагогічно керованим.Особливо
важливим щаблем у процесі особистісного зростання майбутнього педагога є
педагогічна практика. Саме під час неї студент починає самостверджуватися в
новій статусно-рольовій позиції вчителя, ідентифікувати себе з професійною
моделлю майбутнього педагога; активізується вчинок самобачення - пошук
відповідей на непрості запитання «Хто я є?», «Що я хочу й можу?», які за своїм
змістом набувають характеру професійного самовизначення. Педагогічна практика
- це реальне соціально-психологічне поле, де інтенсивно здійснюється процес
утвердження і розвитку професійного «Я» майбутнього педагога.
Дослідження (О.М. Мельник та ін.) показують, що 65,8% старшокурсників
саме у процесі педагогічної практики вперше починають ідентифікувати себе з
соціальною роллю «педагог» (порівняно з 18,2% студентів 2-3 курсів). Після цієї
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події підвищилася самооцінка готовності до самостійної роботи в ролі викладача у
81,4% студентів. Під впливом педагогічної практики продовжує коригуватися
ставлення до педагогічної професії, яке є суперечливим і залежить від конкретних
переживань результатів педагогічних дій студента.Отже, після проходження
педагогічної практики студент стає іншим: зазнає змін його внутрішня позиція,
трансформується система особистісних цінностей і професійно-педагогічних
настанов, збагачується когнітивний зміст «Образу-Я», розширюється життєвий і
професійний досвід. Хоча процес становлення особистості педагога цим не
завершується, потребує ще багато часу й зусиль, але не помічати змін, що
відбулися, означає нехтувати внутрішніми умовами й закономірностями розвитку
студента як особистості, що робить подальший процес формування його як
майбутнього фахівця неефективним. Особливого значення до того ж набувають
взаємини в системі «викладач-студент». Під час них розгортається вчинок
самопізнання, формується і коригується «Я-концепція» майбутнього педагога.
Проте ці взаємини можуть бути як конструктивно-розвивальними, так і стати
детонатором внутрішнього особистісного конфлікту студента (життєва криза,
високий рівень тривожності, зміна професійного вибору тощо).
Педагогічна робота куратора щодо формування у студентів позитивної
«Я-концепції» полягає в наступному:
1) Визначення рівня і характеру самооцінки студентів за допомогою
тестування.
2) Надання психокорекційної допомоги студентам із неадекватною
самооцінкою (робота кабінету психологічної допомоги).
3) Здійснювати психологічну емоційно-ціннісну допомогу під час
практики (навіювання, переконання в успіху, позитивне очікування та ін.).
4) Допомагати студентам, залучаючи їх до роботи в групі психотренінгу.
Інтеріоризація

професійно-педагогічних

цінностей

у

сферу

самосвідомості студента потребує нового ставлення викладача до нього як до
майбутнього вчителя. Це сприяє ідентифікації студента з педагогом як з
потенційним своїм колегою. Задля забезпечення розвивальної педагогічної
інтеракції важливою є реалізація «суб'єкт-суб'єктної» взаємодії між студентом і
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викладачем,

зближення

їхніх

соціально-рольових

взаємообміну

професійно-рольовими

функціями,

позицій,

забезпечення

здійснення
умов

для

професійного самоствердження і самовираження майбутнього педагога. За своїм
статусом саме викладач вищої школи визначає характер педагогічної взаємодії, а
тому

повинен

володіти

низкою

таких

морально-комунікативних

якостей:

гуманістична спрямованість, високий рівень загальної і психологічної культури,
чесність і ясність у взаєминах із людьми, інтерес до розвитку потенційних
можливостей студентів і потреба в педагогічній взаємодії з ними, безумовне
прийняття їх як особистостей та ін.
У

професійному

зростанні

особистості

студента

відбувається

професійна самоактуалізація:
• це пошук професійного іміджу - зовнішня характеристика образу, яка
завжди відображає індивідуальність як символ особистості;
• це формування індивідуального стилю професійної діяльності;
• це визначення для себе професійних перспектив, шляхів їхнього до
сягнення, прагнення до гармонійного розкриття та ствердження свого природного,
творчого потенціалу.
Сутність самоактуалізації в тому, що вона є детермінантою не тільки
особистісного

зростання

і

самореалізації

студентів,

а

й

соціальної

результативності і професіоналізму особистості.
Універсальними критеріями самоактуалізації є свідоме самосприйняття,
усвідомлення життя як цінності, довірлива сміливість, емоційна мудрість та ін.
Студенти

з

вищим

рівнем

самоактуалізації

більш емоційні,

життєрадісні,

врівноважені, щирі й товариські.
Загальнопсихологічні чинники соціалізації студентів:
• високий рівень інтелектуального розвитку;
• ділова спрямованість;
• професійна креативність;
• відсутність психологічних бар'єрів при головній ролі ціннісно-смислових
орієнтацій.
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Таким чином, процес професійного самовизначення - це самопізнання,
це самооцінка власних професійних здібностей і практичні дії щодо їх розвитку, це
самоактуалізація. Професійна спрямованість особистості студента веде до
розуміння і прийняття професійних завдань з оцінкою власних ресурсів їх
вирішення. Процес підготовки фахівця з вищою освітою охоплює не тільки
набування професійних знань, умінь і навичок, а й професіоналізацію особистості
студента загалом.
У навчально-професійній діяльності формуються професійні здібності,
подальше

розвиваються

також

загальні

інтелектуальні

здібності.

Кожна

професійна діяльність потребує від фахівця свого набору якостей (здібностей), які
визначають її успіх. Система професійних здібностей учителя вже вивчалася в
курсі «Педагогічна психологія». Про професійні здібності викладача вищої школи
мова йтиме в окремій темі.
Висновок.
Дослідивши особливості розвитку особистісного потенціалу студента в
процесі навчання, ми підтвердили важливість застосування інтерактивних
технологій для формування професійних компетентностей студента. Пасивний,
застарілий підхід до викладу матеріалу гальмує особистісний та професійний
розвиток студента. Застосування сучасного інтерактивного підходу сприяє
розвитку особистісного потенціалу студента, а отже, його розвитку і як
професіонала.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ АКТИВІЗМ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Значну роль у політичному житті відіграє студентська молодь зі своїми
інтересами, пріоритетами і цінностями. Сучасне українське суспільство переживає
період глибоких реформ у всіх сферах життя, намагається встати на шлях
цивілізованого розвитку, створити підвалини ринкової економіки, сформувати
громадянське суспільство і правову державу. У реалізації названих завдань
виняткова роль належить молоді, що обумовлено цілим рядом чинників. Саме
вона виступає провідником соцiальноекономiчного, політичного і духовного
відродження, рушієм нових якісних змін, викликаних назрілими потребами
суспільства. Тому держава, що прагне прогресивного розвитку, потребує якомога
повнішого залучення молоді до трансформаційних процесів [1;162].
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Категорія молоді в Україні визначається межами 14-35 років і налічує
близько 15 мільйонів людей. Вікіпедія

визначає молодь як соціально-

демографічну групу, відокремлену на основі сукупності вікових характеристик і
особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап
життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний
з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціальноісторичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному
суспільству закономірностей соціалізації.
На жаль, в Україні молодь ще не є достатньо активною. За даними
дослідження «Молодь України 2015», на замовлення Міністерства молоді та
спорту за підтримки ООН, лише 2% молодих людей є членами громадських
організацій, 62%

української молоді не брали участі в діяльності жодної

організації громадянського суспільства впродовж 12 місяців[2.;57-75].
Молодь України здебільшого не цікавиться політикою – про це
свідчить Всеукраїнське опитування «Молодь України 2017», здійснене Центром
«Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією
GfK Ukraine, що стало однією з найвсеохопніших спроб зрозуміти та оцінити
настрої української молоді не лише за останні роки, але й, можливо, за весь час
незалежності України. Зокрема, 65% молодих людей не цікавляться взагалі або
скоріше не цікавляться політикою. Із віком ця тенденція зменшується: серед
респондентів вікової групи 14-17 років 55% узагалі не цікавиться політикою, тоді як
серед вікової групи 25-29 років таких лише 36%[3;68].
Політична участь – це дії, за допомогою яких рядові члени будь-якої
політичної системи впливають або намагаються впливати на результати її
діяльності. У цьому змісті участь у політиці розуміється в якості одного з засобів,
використовуваних
усвідомлених

людиною

цілей.

для

Причому

досягнення

дана

форма

своїх

власних,

реалізації

індивідуально

особистих

потреб

формується в процесі взаємодії індивіда з урядом, органами влади, іншими
політичними інститутами і силами. Протилежністю до політичної участі є політична
неучасть. Є два типи політичної участі – електоральна поведінка і абсентеїзм.
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Пасивність у громадському житті переходить у політичний абсентеїзм,
про що свідчить соціальне опитування від Центру аналізу та соціологічних
досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI): менше третини молоді
точно збиралось голосувати на президентських виборах 2019 року та лише 20%
вірить у світле майбутнє в Україні. Наша молодь мало голосує на виборах, тим
самим не створюючи електоральну масу, на думку якої треба зважати політикам у
своїх діях, на відміну від старших людей.
Однією з форм політичної участі є молодіжні студентські рухи, які мають
свою історію становлення та розвитку в Україні. Молодіжні рухи виникають в
процесі соціально-економічного та соціально-політичного розвитку суспільства і їх
зміст та форма діяльності значною мірою відбивають соціокультурну, історичну,
демографічну, політичну та інші специфіки кожної окремої країни, кожної окремої
ситуації. Особливості молодіжного руху окремих країн визначаються сутністю
політичної системи та адаптацією державної політики до потреб молоді.
Молодіжні рухи – це вид політичної участі, яка окрім них включає в себе
голосування на місцевих та національних виборах і референдумах, участь у
прийнятті рішень, участь у виборчих кампаніях, членство у політичних партіях, у
групах тиску, у політичних демонстраціях, акціях протесту, інших формах
громадянської непокори. Але спочатку ми розглянемо саме молодіжні рухи, як
найбільш дієву, найактивнішу форму політичної участі студентів.
Молодіжний

рух

–

це

масова

організована

соціальнополітична

активність, спрямована на реалізацію як специфічних вимог і цілей молодого
покоління, так і цілей інших громадських груп, об‘єктивні інтереси яких
відповідають інтересам молоді. Організована політична активність виявляється у
формі участі молоді у широких соціальних рухах. Вузькоцільові рухи, як правило,
мають чітко обмежену молодіжну базу та спрямованість на відбиття безпосередніх
інтересів молоді. Зазнаючи впливу провідних політичних рухів і партій, вони, разом
з тим, являють собою самостійні ідейно-політичні утворення. До таких рухів можна
віднести, наприклад, рух школярів і учнів вузів за академічні права, різного роду
виступи під прапором культурних перетворень. Вузькоцільові рухи являють собою
необхідну та важливу форму боротьби молоді за свої соціально-економічні
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інтереси [4, 37]. Молодіжні рухи часто співпрацюють із політичними партіями, є їх
філіями і підрозділами, або ж конкурують із ними за можливість реалізації
політичних, тобто владних, інтересів і амбіцій.
Для того, щоб рівень громадської відповідальності у молодих людей
покращувався, необхідна якісна робота з ними. Рівень обізнаності молоді про
осередки по роботи з молоддю (молодіжні центри, молодіжні клуби, гуртки тощо)
дуже низький. Тільки 3% відвідують такі заклади, ще 15% знають про такі заклади,
але не відвідують їх, а 18% — лише чули про їх існування. Разом з тим, 26%
відносять до числа пріоритетних напрямів державної молодіжної політики саме
розвиток мережі молодіжних центрів та підліткових клубів [2; 57-75].
Наразі в Україні молодіжна політика тільки починає розвиватися. На
думку молоді, більшість старших чиновників, на жаль, не бажають прислухатися
до їх думки, зважаючи лише на свій життєвий досвід і не розуміючи потреб
молодшого покоління. І, хоча молодь часто висловлює свої думки з того чи іншого
приводу, до дій ці пропозиції доходять лише у рідкісних випадках. Зокрема, багато
молодіжних центрів в Україні не мають державного фінансування, хоча згідно із ЗУ
«Про загальні засади молодіжної політики в Україні» чітко прописано, що у містах
на балансі місцевих рад мають формуватися майданчики (платформи) для
розвитку молоді.
Гарним досвідом надання молоді змоги відчути свою відповідальність та
вплив на громаду є інструмент створення молодіжних рад. Основними завданнями
цього інституту є залучення активної молоді до спільної роботи на користь
громади. У школах, ліцеях та університетах багато таких людей, але їх
відокремленість знижує їх продуктивність.
Молодіжна рада дає можливість впливати на бюджет участі міста,
вигравати гроші на реалізацію проектів, що в подальшому дасть досвід та
розуміння потреб міста на рівні влади. Молодіжна рада зараз — це лотерея
співпраці з місцевою владою, адже часто в органів місцевого самоврядування
виникає бажання контролювати такі дорадчі органи, оскільки саме від них
залежить фінансування молодіжної ради.
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Молодіжна рада — це місце реалізації людей, яким небайдужий
розвиток громади, у якій вони живуть. Молодіжна рада для тих, хто готовий брати
відповідальність за позитивні зміни на місцях та у країні загалом. Всю необхідну
інформацію по створенню та функціонуванню молодіжної ради можна знайти .[5]
―У порівнянні із 2008-2010 роками все сильно змінилось, тоді мало хто
вірив у громадське життя, тепер все стає абсолютно інакше. Зростає
кількість людей які займаються громадським життям, особливо це помітно у
великих містах, де є для цього умови. В районах, в ОТГ це теж є, але
розвивається повільніше через відсутність якорів для цього (університети,
молодіжні простори).
Молодіжні організації помолодшали : раніше членами ФРІ та AIESEC
були стаденти 2-3 курсів, а зараз там багато школярів―, – говорить Василь
Кулевчук, ментор Української академії лідерства, засновник та координатор
молодіжного простору Ґалатига.
―Залученість молоді у громадсько-політичне життя, на жаль, залишає
бажати кращого, – вважає Марія Шейко, громадська діячка, заступниця голови
ЗМГО

―Півострів

змін‖,

кураторка

молодіжної

платформи

―Вулик‖,

Агент

волонтерства, – Як у великих, так і в малих містах молоді люди не вірять у те,
що можуть бути каталізаторами змін‖.
Проте, зараз можемо спостерігати доволі помітний прогрес. Наразі
існує багато платформ для розвитку, які дають можливість бути не лише
залученим

у

громадсько-політичне

життя,

а

й

реалізувати

себе

як

особистість. Чудово, що молодь таки бачить у цьому перспективу і
використовує шанси. Вірю, що з кожним роком таких людей ставатиме все
більше.
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ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Сьогодні особливо популярною є тема громадського та політичного

активізму не тільки серед досвідчених людей, а й серед молоді. Зараз хлопці та
дівчата придають великої уваги політиці. Доказом цього став вибір минулого року
нашого президента. У цьому рішенні неабияку роль зіграла саме молодь, яка
завжди виступала за сучасність та прогрес.
Років п‘ятнадцять тому молодь взагалі не цікавилися політикою та
громадським життя. Думаєте винне виховання? Я б не була такою впевненою.
Адже, що було зроблено, щоб залучити молодих людей – показані реклами та
фальшиві білборди. Сучасній молоді потрібні реальні перспективи та приклад.
Доказом могли б бути справді успішні люди, які досягли усього самі своєю
роботою. Політичні теми завжди були далекими для молоді, але не зараз.
Децентралізація влади має позитивний вплив на розвиток демократичних
процесів, адже через передачу відповідальності на місця, місцеві чиновники,
депутати і просто мешканці населених пунктів стають творцями розвитку свого
регіону. Від місцевого самоврядування починає залежати успіх, або не успіх міста,
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ОТГ чи області. Це шанс для молоді з регіонів побачити всю можливість змін тут і
зараз і своїми зусиллями взяти відповідальність за життя свого краю. Потрібно
давати більше шансів молодим людям, в яких ще присутня та справжня жага до
майбутнього, сучасного, які мають результативні та креативні ідеї, які ще роблять
все не заради грошей, а заради майбутнього свого регіону, області, країни.
Справжню любов до своєї країни та зацікавленість молоді в політиці було
продемонстрована Майданом. Люди вийшли боротися за своє майбутнє і досягли
своєї мети. Хіба ж це не доказ результативних дій нашої молоді?
На думку молоді, більшість старших чиновників, на жаль, не бажають
прислухатися до їх думки, зважаючи лише на свій життєвий досвід і не розуміючи
потреб молодшого покоління. І, хоча молодь часто висловлює свої думки з того чи
іншого приводу, до дій ці пропозиції доходять лише у рідкісних випадках. Зокрема,
багато молодіжних центрів в Україні не мають державного фінансування, хоча
згідно із ЗУ «Про загальні засади молодіжної політики в Україні» чітко прописано,
що у містах на балансі місцевих рад мають формуватися майданчики (платформи)
для розвитку молоді. Зараз значна частина політиків – це молоді, перспективні
люди. Я вірю, що саме така влада зможе скерувати нашу країну до щасливого та
успішного майбутнього.
Гарною думкою є створення молодіжних рад. Такі організації могли б
показати всю амбіційність молодої людини. Молодіжна рада дає можливість
впливати на бюджет участі міста, вигравати гроші на реалізацію проектів, що в
подальшому дасть досвід та розуміння потреб міста на рівні влади. Молодіжна
рада зараз — це лотерея співпраці з місцевою владою, адже часто в органів
місцевого самоврядування виникає бажання контролювати такі дорадчі органи,
оскільки саме від них залежить фінансування молодіжної ради.
Молодіжна рада — це місце реалізації людей, яким небайдужий
розвиток громади, у якій вони живуть. Молодіжна рада для тих, хто готовий брати
відповідальність за позитивні зміни на місцях та у країні загалом. Всю необхідну
інформацію по створенню та функціонуванню молодіжної ради можна знайти тут.
Зараз

учням,

студентам

надається

можливість

брати

участь

у

громадській роботі. Існують, так звані, волонтерські організації, в яких більша
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частина колективу – саме молодь. Про волонтерський рух в Україні сьогодні з
захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним.
Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початок
війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об‘єднав
суспільство, створив дієву структуру громадських організацій, груп людей, готових
взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави.
Сучасний світ сповнений нещасть та недосконалостей. Волонтери – це люди, які
прийшли за покликанням власної душі, готові допомогти тим, хто цього потребує.
Волонтерство – це не робота, за це не платять грошей, це внутрішня здатність
людей, яким не все одно. Це рідкісна можливість допомогати людям, спілкуватися
з ними, втілювати в життя ідеї та постійно діяти і йти лише вперед. Добровольці
завжди активні, відповідальні і ініціативні особистості.
Найкращою нагородою для волонтерів є не гроші, а щасливий погляд
тих, кому вдалось допомогти. Наша система соціального захисту і охорони
здоров‘я недосконала, тому ми маємо так багато людей, які жадають підтримки.
Дуже часто ми бачимо оголошення про те, що маленькі дітки, хворі на небезпечні
для життя хвороби, потребують коштів на лікування. І яке щастя, коли усміхнена
родина, завдяки плідній праці волонтерів може побачити свою здорову дитину.
Більше 90% молоді входять до молодіжних громадських організацій.
Отже, МГО – це певні молодіжні суспільні сили, які: а) в тій чи іншій степені
усвідомлюють свою специфічність, особливість своїх власних інтересів і свого
місця і ролі в суспільстві; б) здійснюють певну суспільно значиму діяльність, яка
напрямлена на реалізацію їхніх інтересів; в) мають чіткі внутрішні структури.
Серед всіх визначень молодіжних організацій найбільш науковим, яке
відповідає реаліям сьогодення є те, яке дане в Законі України "Про молодіжні і
дитячі громадські об‘єднання". Молодіжні громадські організації – це об‘єднання
громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності,
спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних,
творчих, духовних та інших суспільних інтересів.
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Іншими словами, молодіжні організації це те місце де молоді люди
можуть розвивати та представляти свої інтереси. Будь-яка молодіжна громадська
організація має чотири головні ознаки.
Отже, залучення молоді до політика та громадського життя справді
прогресує. Молоді люди долучаються до політичних та громадських організацій,
щоб використати свої креативні ідеї та реалізувати себе. Вони використовують усі
шанси та перспективи, щоб досягти бажаних результатів.
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СТРУКТУРА ТА СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У широкому сенсі діяльність – це динамічна система взаємодії людини зі
світом або специфічна активність, спрямована на задоволення потреби. Людська
діяльність містить у собі: потребу як неусвідомлюваний стан нестатку в чомунебудь, що виступає джерелом активності; мотив як усвідомлювану причину, що
лежить в основі вибору дій і вчинків; мету як усвідомлений образ передбаченого
результату, на який спрямована дія людини; задачу як дану у визначених умовах
мету діяльності, що має бути досягнута перетворенням цих умов.
Навчальною називають таку діяльність, у якій провідним мотивом
виступає пізнавальний інтерес або психічний розвиток індивіда. Навчальна
діяльність складається з таких основних ланок: навчальної мети, способу
виконання, контролю й оцінювання. Структура навчальної діяльності може бути
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представлена в такий спосіб: пізнавальний мотив – пізнавальна мета –
пізнавальна задача – пізнавальні дії – контроль – оцінювання [3, c. 20].
Навчальна діяльність являє собою процес, у результаті якого людина
цілеспрямовано здобуває нові або змінює наявні в неї знання, уміння, навички,
удосконалює та розвиває свої здібності, формує компетентності.
Навчання як аспект навчальної діяльності більше пов'язане з діяльністю
студента, його навчальними діями для розвитку здібностей і придбання
необхідних навчальних компетентностей.
Учбова діяльність – це діяльність студента в умовах організованого
навчання, спрямована на засвоєння знань, умінь і навичок. Учбова діяльність має
структуру, до якої входять такі компоненти: 1) мотивація; 2) учбові задачі в
конкретних ситуаціях; 3) учбові дії; 4) контроль, що переходить у самоконтроль; 5)
оцінка, що переходить у самооцінку [5, c. 78–79].
Учбові задачі – це завдання, які студенти мають розв‘язувати в процесі
учбової діяльності. Вони поділяються на непроблемні (такі, що можна розв‘язати
за алгоритмом, виконуючи чітку послідовність операцій) та проблемні (такі, для
розв‘язання яких алгоритму немає). Розв'язання непроблемних задач допомагає
студентам оволодіти самим процесом розв‘язання задач, в той час як вирішення
проблемних задач активізує пізнавальні процеси, розвиває їх мислення. Також
розрізняють пізнавальні задачі (які сприяють розширенню кола знань) і
комунікативні задачі (що сприяють розвитку уміння передавати інформацію
іншому).
Учбова дія –це найменша складова одиниця учбової діяльності. В
залежності від того, які психічні процеси включені в діяльність, розрізняють
мисленнєві, перцептивні, мнемічні дії. Кожна з них розпадається на більш дрібні
дії. Наприклад, мисленєві дії розпадаються на операції аналізу, синтезу,
порівняння, тощо.
Контроль та самоконтроль – це спеціальні дії, які дають змогу
перевірити правильність виконання учбових дій. Контроль буває декількох видів:
1) контроль за кінцевим результатом; 2)поопераційний (покроковий) контроль – це
корекція діяльності, у ході виконання завдання; 3) перспективний контроль –
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коригування діяльності на декілька дій уперед, співставлення майбутньої
діяльності та своїх можливостей її виконання (здійснюється на основі рефлексії)
[5, c. 368–369].
Оцінка та самооцінка - спеціальні дії, які дають змогу оцінити успішність
виконання учбової задачі та визначити ступінь змін. Оцінка буває двох видів: 1)
оцінка за кінцевим результатом роботи; 2) прогностична оцінка – оцінка своїх
можливостей щодо виконання поставленого завдання («Чи зможу я впоратись з
цим завданням?»).
Кінцева мета учбової діяльності – свідома діяльність навчання. Це
означає, що діяльність навчання, яка спочатку організовується викладачем, має
поступово перетворитись на самостійну діяльність студента, в якій він сам ставить
учбову задачу, робить учбові дії, виконує самоконтроль та самооцінку [6, c. 263–
264].
Усі

сторони

навчальної

діяльності

пов'язані

з

різноманітними

навчальними діями й операціями.
Навчальна діяльність – це такий вид діяльності, продуктом якої є
знання, навички і вміння.
Людина навчається все життя. До цього її спонукають розвиток науки,
техніки, суспільного життя. Науково-технічний і соціальний прогрес, що властивий
XX

століттю,

потребує

значного

поповнення

та

перебудови

систем

загальноосвітніх і спеціальних професійних знань, здобутих у середній школі та
професійно-технічних навчальних закладах.
Особливості навчальної роботи студентів є переведення його зі статусу
об´єкта в статус суб´єкта навчання і діяльності.
Навчання - процес досить складний і своєрідний. Він далекий від того,
яким його інколи уявляють: викладач вищої школи читає лекції і дає студентам
відповідний обсяг знань. Головним завданням вищої школи поряд із задоволенням
потреб особи в інтелектуальному, культурному й моральному розвиткові є
оволодіння

майбутнім

фахівцем

ефективними

і

раціональними

методами

самостійної навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного фаху,
підготовка його до участі у процесі неперервної освіти. Розв´язання цих завдань
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випливає із природної сутності людини, з особливостей і закономірностей її
мисленнєвої діяльності [3, c. 124–125].
Самостійна робота студента, яка є суттєвим елементом навчального
процесу поряд з аудиторним навчанням, набуває великого значення.
Самостійна робота студента (СРС) - це навчальна діяльність
студента,

яка

планується,

виконується

за

завданням,

під

методичним

керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі.
У сучасній вищій школі роль викладача все більше зводиться до
організації

пізнавальної

діяльності

студентів.

Пізнання

студент

повинен

здійснювати сам. Це має принципове значення. Тільки знання, здобуті власною
працею, є міцними, глибокими і дієвими. СРС формує навички самостійної
діяльності взагалі, що є конче необхідним у будь-якій професійній діяльності,
виробляє здатність самостійно приймати відповідальні рішення, знаходити
оптимальний вихід зі складних ситуацій. Таким чином, СРС відіграє значну
виховну роль. Вона формує самостійність як важливу рису характеру, що займає
провідне місце в структурі особистості сучасного фахівця. Вчені, педагоги,
враховуючи ці закономірності, завжди наголошували на необхідності організації
самостійної пізнавальної діяльності людини. Відомий чеський педагог Я.А.
Коменський на титульному аркуші своєї книги "Велика дидактика" написав:
"Альфою і омегою нашої дидактики хай будуть пошуки і відкриття засобу, за якого
ті, хто вчить, менше б вчили, а учні більше б вчились" [1, c. 85]
Німецький педагог А. Дістервег так визначив кредо навчання: "Розвиток і
освіта ні одній людині не можуть бути дані або повідомлені. Усяк, хто бажає до них
прилучитися, повинен досягнути цього власною діяльністю, власними силами,
власним напруженням".
Отже, навчання у ВНЗ - це створення надійного фундаменту для
подальшої самостійної пізнавальної діяльності протягом усього життя. Внаслідок
копіткої пізнавальної роботи випускник повинен отримати надійний компас, що
допоможе йому впевнено рухатися в морі знань, вибирати з них найголовніше,
найсуттєвіше відповідно до потреб професійної діяльності.
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У вищому навчальному закладі виділяють кілька видів навчальної
роботи: слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних,
лабораторних робіт, індивідуальних завдань, проходження педагогічної практики
різних видів, підготовка рефератів, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт та
ін. Кожний із зазначених видів потребує від студентів наполегливої самостійної
праці.
Навчальна діяльність є одним з аспектів педагогічної взаємодії,
своєрідним показником доцільності педагогічних прийомів керівника. Навчальна
діяльність має той самий предмет, що й діяльність педагогічна, особистість, яка
навчається, ту саму мету – надбання знань, навичок, умінь та досягнення інших
корисних результатів.
Навчальна діяльність складається з навчальних дій, кожна з яких
становить

собою

визначену

форму

пізнавально-практичної

активності,

розв´язання певної частини навчального завдання. Усі навчальні дії поділяють на
чотири основні групи: сенсорно-перцептивні, розумові навчальні дії, комплексні
практичні дії, мнемонічні навчальні дії [2, c 123–125].
Підготовленість студента до навчання виявляється в конкретних
знаннях, навичках та вміннях, потрібних для засвоєння навчального матеріалу.
Отже, навчальна діяльність являє собою процес, у результаті якого
людина цілеспрямовано здобуває нові або змінює наявні в неї знання, уміння,
навички, удосконалює та розвиває свої здібності.
Навчальна діяльність складається з навчальних дій, кожна з яких
становить

собою

визначену

форму

пізнавально-практичної

активності,

розв´язання певної частини навчального завдання.
Усі

складові

навчальної

діяльності

пов'язані

з

різноманітними

навчальними діями й операціями.
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Хафізов К.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ІТ ПРОЕКТАМИ
До складу даної спеціалізації відносяться дисципліни, які розширюють
знання та поглиблюють практичні навички майбутніх проектних менеджерів у
галузі інформаційних технологій. Зокрема, йдеться про вивченні новітніх
технологій управління проектами Scrum та Agjle, можливості використання для
ефективного управління проектами сучасних баз даних та знань, які забезпечують
функціонування систем прийняття рішень щодо управління ІТ проектами. Зв‘язок
проектного управління з корпоративним управлінням ІТ компанії забезпечують
дисципліни щодо проектів розвитку ІТ компаній та управління проектами
впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах та організаціях, а
також стосовно управління проектами розробки програмного забезпечення.
Важливою складовою даної спеціалізації є наявність специфічних технологій
створення та управління start-up проектами, зокрема в галузі інформаційних
технологій. Сучасні вимоги до розробки та функціонування інформаційних систем і
проектів, що їх створюють, неодмінно стикаються з проблемами кібербезпеки та
захисту інформації, основні технології яких наводяться у дисципліні по сучасним
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системам інформаційної безпеки. Система знань сучасного керівника проектів
немислима без економічних розрахунків і знань щодо використання математичних
методів оптимізації та використання економіко-математичних моделей.
Практичне значення цієї спеціалізації полягає в обговоренні практичного
досвіду провідних викладачів, вивченні та обговоренні відео лекцій з кожної теми
та дисципліни, проведенні аудиторних дискусійних занять, а також виконанні
групових та індивідуальних практичних занять по наданим викладачами кейсам і
виконанні лабораторних робіт в сучасних комп‘ютерних лабораторіях, в результаті
яких відпрацьовуються певні методи ефективного управління ІТ проектами,
створюються

основи спеціалізованого

управління

проектами.

На

заняттях

розглядаються особливості реалізації проектів, в яких вже працюють слухачі
магістратури.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій постало питання
підвищення вимог до якості сучасної освіти кожної людини. До проблем якісної
освіти можна віднести набуття знань та досвіду, а також успішне приєднання до
сучасного інформаційного суспільства. Саме тому однією з актуальних проблем на
сьогодні є управління освітніми ІТ-проектами.
Проект – це поєднання теорії та практики, постановка певного
розумового завдання і практичне його виконання. Освітні проекти спрямовані на
оволодіння різними способами творчої, дослідницької діяльності, духовне та
професійне становлення особистості через активні дії й створення суб‘єктом
власної стратегії навчання. Метод проекту в освіті – це інноваційна технологія
навчання,

в

якій

цілеспрямованої,

учні

або

планової

та

студенти

отримують

виконаної

компетенції

взаємозв‘язаної

в

процесі

діяльності,

яка

реалізується при постійному моніторингу та завершується реальним практичним
результатом – освітнім продуктом. У 90-ті рр. ХХ ст., коли на теренах української
педагогічної практики розширилася сфера застосування освітніх проектів, їх
зв'язку з зовнішнім середовищем, окремими соціальними групами, а основний
наголос в їх реалізації був зроблений на технічні нововведення, виникла потреба
нового осмислення педагогічних проектів та способів управління ними.
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Новітні розробки у сфері освіти та можливості сучасних інформаційних
технологій дозволили сформувати нове уявлення про інформаційну школу, яка
пов‘язана з диференціацією навчального процесу, вдосконаленням і поширенням
нових освітніх практик, зі зміною змісту освіти та особистісно-орієнтованим
підходом до навчання. Прикладами успішних освітніх проектів є: проект
«Європейські освітні ініціативи», освітній проект «LITS4kids», проект «ІТ-Освіта»,
проект «ІТ Експерт», проект «IT-школа Samsung» тощо. Виділимо деякі з цих
проектів:
– проект «Європейські освітні ініціативи» спрямований на розвиток ІТосвіти та інтеграцію кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців.
Мета проекту – забезпечити кожного бажаючого якісною сучасною освітою у сфері
інформаційних технологій, допомогти IT-фахівцям бути конкурентоспроможними
та гарантовано працевлаштованими [3];
– освітній проект «LITS4kids» – це абсолютно новий формат навчання,
метою якого є професійна орієнтація дітей у сфері IT. LITS4kids – це проект
Львівської ІТ школи (LITS), уроків, об‘ємних домашніх завдань, незацікавлених у
своїй роботі викладачів та балової системи оцінювання [4];
– проект «ІТ-Освіта» створено з метою здійснення практичних кроків з
підготовки

кваліфікованих

ІТ-фахівців,

враховуючи

світові

тенденції

щодо

створення сучасних інноваційних середовищ. Метою проекту "ІТ-Освіта" є
розробка нової моделі організації навчально-виховного процесу підготовки
фахівців для потреб ІТ-індустрії України з наданням рекомендацій.
Впровадження

інформаційних технологій

у галузь

освіти

сприяє

співпраці, вмінні працювати в команді, максимальній активізації навчальної
діяльності учнів в різних навчальних предметах на різних рівнях навчання в
навчальному процесі, виступає засобом підвищення мотивації учнів, сприяє
розвитку навичок інформаційної діяльності, дослідницької та аналітичної роботи,
розвиває творчий потенціал тощо. Але не варто також забувати, що впровадження
інформаційних технологій в сферу освіти на сьогодні ускладнено в основному тим,
що викладачі, а також учні, стикаються з проблемою відмінності між старшим і
молодшим

поколіннями

в ступені

оперативності
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освоєння

інформаційного

простору. Крім того, студенти в своєму прагненні до вивчення комп‘ютерних та
інших технологій більше орієнтовані на розважальну складову інформаційного
процесу, ніж навчальну, а вчителі через низький рівень технічних знань або
надмірного консерватизму обмежено застосовують ІТ в навчальному процесі, ніж
для підкріплення навчального матеріалу і його візуалізації. Отже, впровадження та
управління освітніми ІТ-проектами сприяє розвитку інформаційних компетенцій
учнів та студентів, розвитку критичного мислення, акти
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РОЗДІЛ 4
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ: АНАЛІЗ
ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
Адамова А., Ковальчук А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ОСОБИСТІСНА РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Динамізм суспільних зрушень світового та європейського соціуму
актуалізує багато проблем, серед яких найважливішим є питання орієнтирів
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особистісної реалізації. Сучасні соціальні-економічні та політичні умови вимагають
від особистості життєвої активності, здатності до особистісної реалізації, вміння
використовувати свої можливості та здібності у різних ситуаціях життєдіяльності.
Ідея особистісної реалізації близька філософським, психологічним і
педагогічним напрямам, не зважаючи на відмінності у кожного із них, їй притаманні
характерні особливості. Ця думка підтверджується тим, що в кожному із напрямів
по-своєму проявляється розвиненість інтелектуальної, чуттєвої й вольової сфери
особистості з урахуванням особливостей кожного з них.
Складність вивчення особистісної реалізації полягає в тому, що за
даним процесом не можна спостерігати безпосередньо й об‘єктивно, а можна
лише за її ефектом і результатом. Окрім того, реалізацію загалом не можна
виміряти через її високу суб‘єктивність, тому такий процес А. Маслоу пов‘язує з
самоактуалізацією, акт якої можна побачити в дії, в результаті зусиль людини [5].
Доведено, що кожна людина має своє покликання й свою місію в житті, і
кожен повинен розуміти конкретне призначення, яке потребує своєї реалізації.
Тому завдання для кожного єдине, як єдині й особливі можливості його існування
Якщо ж мова йде про сучасне студентське навчання, то головною
функцією є створення всіх можливих умов для розкриття багатогранного
особистісного потенціалу студентів, їх здібностей і орієнтації на самореалізацію в
сучасних умовах та інтеграції до європейського освітнього простору. За таких умов
вища школа повинна навчити молоду людину творити себе, знаходити унікальний
сенс власного існування, водночас допомогти їй у розкритті особистісного і
професійного потенціалу.
Дослідження питання особистісної реалізації позиціонують активні
діяльнісні засади, індивідуальний внутрішній потенціал особистісного досвіду та
ресурси розвитку людини. Питання реалізації особистості в педагогіці багато в
чому є новаторською проблемою. Аналіз наукових підходів до проблеми
самореалізації дозволив виявити, що особистість умовно проходить три сходинки
в

процесі

самореалізації:

самопізнання,

самооцінка

та

саморозвиток.

Самопізнання передбачає дослідження людиною самої себе, вивчення своїх
здібностей та можливостей. У свою чергу самооцінка допомагає особистості
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визнати важливість та значимість своєї особистості, оцінити свої переваги та
недоліки. На основі самопізнання та самооцінки особистість починає втілювати
свої плани та задуми у життя, тобто розпочинається процес саморозвитку [6].
У

наукових працях дослідників

розглядаються

різні

підходи

до

врахування особистісних якостей в соціально-виховній діяльності: від вивчення
механізмів особистісної активності, розгляду людини як природного фактора
розвитку суспільства, духовного життя, людини як самоцілі суспільного розвитку
до створення концепції людини. У цьому разі теорія самореалізації може
претендувати на те, щоб бути стрижнем цілісної концепції людини, а джерело
самореалізації, засоби самореалізації, і спрямованість виступають як основні
аспекти самореалізації.
На

думку

С.

Вітвицької,

особистісна

реалізація

студента,

яка

відображена в зрілості його особистості, перебуває у безпосередній залежності від
якості розвитку даного індивіда і його соціальної інтегрованості [1]. До того ж варто
додати, що реалізація кожної молодої людини є також педагогічною спроможністю
того виховного простору, в якому відбувається її розвиток. Це дозволяє
стверджувати, що дане питання виступає одночасно як показником результату
особистісного

розвитку.

За

таких

умов

реалізація

особистості

носить

індивідуальний характер з притаманною їй унікальністю, неповторністю і
своєрідністю. Причому актуалізація власних можливостей, які відображають
результат процесу саморозвитку, стає базовою умовою становлення соціальної
зрілості особистості для її подальшої успішної життєдіяльності [1].
Отже, базовими умовами реалізації особистості студента є визначення
форм самореалізації, а саме: зовнішньої і внутрішньої. При цьому зовнішня
самореалізація

спрямована

на

самовираження

індивіда

в

різних сферах

життєдіяльності: професії, творчості, спорті, мистецтві, навчанні, громадській
діяльності тощо; внутрішня форма забезпечує самовдосконалення людини у
фізичному, інтелектуальному, естетичному, моральному і духовному аспектах [2].
Слід відзначити, що основними сферами самореалізації особистості
студента, де він реалізується і виховує інших, можна назвати: освітню сферу
(загальноосвітні навчальні заклади, в тому числі спеціальні); виробничу (форми
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відповідної діяльності зумовлюються умовами праці, номенклатурою професій);
дозвіллєво-рекреаційну (дозвіллєві інституції, бібліотечні заклади, туристичноекскурсійні установи; клуби за місцем проживання) тощо [3].
Особистісна реалізація сучасного студента, як засвідчують результати
наукових досліджень, проявляється поступово: спочатку інтерес, самосприйняття,
потім самопізнання, сприйняття себе як об‘єктом, так і суб‘єктом розвитку,
готовність прогнозувати власний розвиток і самореалізація як використання
набутого потенціалу [4]. Так, відомий вчений А. Маслоу особистісну реалізацію
студента називає самопізнанням (пізнанням себе), сприйняттям і усвідомленням
себе як синтезуючого центру. На думку автора, людина, а також і студент, має
бути незалежною і відповідальною за зроблений вибір [5].
У дослідженні акцентуємо увагу на структурі особистісної реалізації, яка
є актуальною для студентства і складається з наступних компонентів:


потреби особистості (ціннісно-смислова самореалізація);



діяльнісної

самореалізації

(опосередковане

розгортання

здібностей людини);


самостійності індивідуальності (як об‘єктивний і суб‘єктивний
результат діяльності особистості);



оптимізму у мисленні

й почуттєвому сприйнятті людиною

навколишнього світу;


зрілості людини як результату позитивного розвитку;



особистісної стійкості у контакті з соціумом (здатність вийти із
непередбачених ситуацій) [5].

Особливістю потреби в особистісній реалізації студента в сучасних
умовах є те, що задоволення відповідних потреб ніколи не може бути повним,
оскільки це можливо лише в різноаспектній діяльності, а вона завжди має
процесуальний характер. Отже, задоволення однієї потреби веде до необхідності
іншої і появи потреб в самореалізації на більш високому рівні.
Таким чином, особистісна реалізація сучасного студента є процесом
розкриття своєї індивідуальності, здібностей, обдарованості, творчих сил в одній із
найбільш близькій йому соціально-значущій діяльності, що безпосередньо чи
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опосередковано пов‘язано зі всебічним розвитком конкретної особистості. Це,
безперечно, характеризує реалізацію людини як явище складне і багатогранне,
яке знаходить своє відображення в низці сучасних досліджень, пов‘язане з
вихованням сучасної студентської молоді.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
ФАКТОРИ І АСПЕКТИ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
ІМІДЖУ ВНЗ
На

вулиці

21

століття,

спостерігається

підвищення

загального

коефіцієнту знань майбутніх спеціалістів. Тому, на сьогоднішній день одним із
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пріоритетних завдань сучасної державної освітньої політики МОН України є
перехід національної системи вищої освіти до європейського освітнього рівня. Так
як українське суспільство намагається рівнятися на Європу, то і система навчання
теж повинна відповідати європейським стандартам.
Як

зазначають

науковці:

«Ключовими

завданнями

сучасного

українського суспільства, реалізація яких визначає швидкість і ефективність
трансформаційних процесів, що відбуваються в індустріальній економіці, є
створення наукомістких галузей виробництва, впровадження інноваційних методів
управління, інтеграція освіти і науки у систему національного господарства,
розвиток інтелектуальної власності, сервісної індустрії з інтелектуальними
послугами

та

послугами,

які

містять

знання.

Таким

чином,знання

стає

фундаментом для всіх форм відтворення як матеріального, так і духовного» [1, с.
99].
Отже створення ВУЗ, які б відповідали потребам сучасного суспільства
є пріоритетним .
Відповідно до Закону України Про вищу освіту‖ (Розділ XIII Міжнародне
співробітництво‖) підтверджено пріоритетність процесу інтернаціоналізації вищої
освіти за рахунок участі українських вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) у
програмах

двостороннього

та

багатостороннього

міждержавного

й

між

університетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними,
науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних між
народних наукових досліджень; участі в міжнародних освітніх та наукових
програмах; надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної
освіти, іноземним громадянам в Україні; створення спільних освітніх і наукових
програм з іноземними ВНЗ, науковими установами, організаціями; залучення
педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних ВНЗ для
участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у ВНЗ України [2].
Реформування системи вищої освіти на сучасному етапі впливає не
лише на подальші перспективи розвитку освітньої сфери, а й на застосування
університетами нових стратегій у сфері їх позиціонування. Розвиток конкуренції
між університетами спонукає освітні установи займати активну ринкову позицію,
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підвищувати якість освітніх послуг, вивчати попит на освітні продукти й потреби
ринку праці. Високі вимоги споживачів освітніх послуг до самої освітньої установи
підштовхують адміністрацію університетів до використання інструментів, які
сприяють залученню різних груп споживачів і формують імідж освітньої установи,
зорієнтований на зростання економічних показників університету. [1].
Не зважаючи на відсутність об‘єктивної незалежної оцінки діяльності
університетів, формування їх іміджу є надзвичайно важливим для самих суб‘єктів
вищої

освіти,

враховуючи

фінансові ресурси. Імідж

зростання

вузу формується

конкуренції
за допомогою

за

студентів

факторів,

та

які можна

систематизувати з позиції комплексу маркетингу сфери послуг. На наш погляд,
необхідно говорити про імідж кожного з елементів комплексу маркетингу. Даний
рівень формування іміджу носить індивідуальний характер для вузів і може
реалізовуватися в форматі профілю вузу, тобто специфічних особливостей вузу,
відмінних від інших вузів і цілеспрямовано формується на основі наявних
конкурентних переваг (матеріальна база, локація, високий рівень кваліфікації
науково-педагогічних кадрів тощо).
Розберемо які ж самі фактори, які

впливають на визначення іміджу

університету.
Зацікавленість суспільства у ВНЗ. Соціальні характеристики ВНЗ
включають в себе характеристики того, яке місце займає даний заклад в
суспільстві, які соціальні верстви зацікавлені в його діяльності, який соціальний
статус він має (престиж - високий чи низький), яке значення має для розвитку не
лише суспільства, країни, можна сформувати достатньо привабливий імідж ВНЗ
врівень з найсучаснішими досягненнями в сфері своєї діяльності.
Матеріальна база. Залежно від матеріального стану, ВНЗ може
розвиватися у інформаційному аспекті, або ж залишатися на «паперовому» рівні.
Крім соціальних та особистісних характеристик ВНЗ повинен мати ще й дещо
другорядні техніко технологічні характеристики, які стосуються такого виду
діяльності закладу, як використання сучасної техніки та технологій, "виробництво
товарів та послуг" високої якості, "дорогих чи не дорогих". Передусім закладу
потрібно показати, що він йде врівень із найсучаснішими досягненнями у своїй
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сфері діяльності. Вища освіта у ВНЗ не може брати на себе цілковиту
відповідальність за безробіття серед дипломованих так само, як за розрив між
підготовкою та ринковими сподіваннями. Вища освіта не може включно
спричиняти ні безробіття серед дипломованих, ні належного співвідношення між
підготовкою, навчальними програмами та вимогами праці. Часто трапляється, що
вища освіта пристосовується, щоб звести підготовку студентів до вимог ринку, але
ринок часто не здатний адекватно передбачити, якого типу професіонали йому
будуть потрібні.
Провідний управлінець освітньої сфери М. Кадочников визначає
корпоративний, або організаційний, імідж як образ організації в уявленні різних
груп громадськості. Він виділяє низку чинників, які формують імідж освітніх
установ:
– стаж і досвід роботи у сфері освіти;
– популярність у професійній сфері та серед громадськості;
– репутація керівника організації, професіоналізм керівництва; –
подальший розвиток закладу в професіональній сфері;
– попит випускників на ринку праці, рівень їх заробітної плати й
кар‘єрного просування;
– рівень професіоналізму, популярність викладачів, їх вимогливість;
– відношення студентів до ВНЗ, оцінення рівня викладання;
–

місцезнаходження

закладу,

інфраструктура

та

оформлення

всередині;
– якість роботи керівництва із засобами масової інформації (ЗМІ) у
просуванні своїх послуг [3].
Більшість
виокремлюють

спеціалістів

зі

сфери

оцінювання

якості

роботи

ВНЗ

такі аспекти роботи університету, які формують імідж освітньої

установи:
1) якість освіти (сформованість здібностей, самореалізація, зміст
навчання, форма навчання);
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2) стиль освітньої установи (контакти співробітників із зовнішніми
об'єктами, стиль взаємодії між учасниками освітнього процесу, корпоративна
культура);
3) зовнішня атрибутика;
4) образ персоналу (кваліфікація, особисті якості, психологічний клімат);
5) ціна на освітні послуги (платність освітніх і додаткових послуг,
інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, місце розташування, терміни
навчання).
Основним джерелом інформації про навчальний заклад є Всесвітня
павутина. Тому особливе місце у створенні позитивного іміджу вишу займає
Інтернет-просування. Так, рівень Інтернет-іміджу будь-якого наукового закладу у
світі можна простежити за допомогою рейтингу Webometrics Ranking of World‘s
Universities – спеціальної методики, розробленої відповідно до Берлінських
принципів рейтингу вищих навчальних закладів [4].
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ІМІДЖ УНІВЕРСИТЕТУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Уперше поняття «імідж» було використано в рекламній практиці в
Америці в 50-х роках. У науковий вжиток поняття «імідж» було введено лише на
початку 60-х років XX століття К. Болдінгом. Трохи пізніше імідж стає основним
елементом теорії і практики.
На Україні область наукового дослідження іміджу стала складатися з
початку 90-х р XX століття, коли з'явилися перші теоретичні роботи, виконані на
базі соціально-перцептивного підходу (А. Бодальов), психології соціального
пізнання (Г. Андрєєва) і психології спілкування (А. Леонтьєв).
Імідж – невід‘ємна частина будь-якої організації, що направляє свої дії
на

формування

сприятливого

образу

в

умовах

ринкової

економіки

для

встановлення гармонійних відносин із громадськістю.
Тобто, імідж – це ціннісний образ будь-чого, що створюється з метою
емоційно-психологічного впливу.
Сьогодні сучасні навчальні заклади, особливо приватні, розуміють
значення іміджу освіти й самі працюють над цим. Здебільшого імідж навчального
закладу складається з тих самих складових, що й реклама товару. Тут і
привабливий індивідуальний підхід, і навчання декільком іноземним мовам, і
запрошення до викладання викладачів із закордону, і можливість закордонного
стажування тощо. Але більшість навчальних закладів бачать імідж освіти у
стабільному якісному навчальному процесі, який тримається на ентузіазмі
викладачів.
Імідж навчального закладу має усвідомлення та підсвідомі соціальнопсихологічні джерела. Зараз завдання полягає в тому, щоб зробити його
позитивним, привабливим за зовнішніми та внутрішніми ознаками.
Формування іміджу навчальних закладів.
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Формування іміджу передбачає, перш за все, визначення основної мети
та

принципів

діяльності

навчального

закладу.

Основна

мета

полягає

в

забезпеченні, вихованні та розвитку здібних, обдарованих та талановитих дітей у
відповідності з світовими та національними критеріями, створенні умов для
інтелектуального, духовного та професійного розвитку особистості.
Досягнення даної мети забезпечується в реалізації таких основних
принципів навчання:


Національної спрямованості – побудови освіти з урахуванням історії та
народних традицій.



Відкритості навчання – орієнтації навчання на цілісний педагогічний світ,
його глобальні проблеми.



Гуманізму – утвердження людини як найвищої соціальної цінності.



Демократизму – створення умов для активної участі педагогів та дітей у
вирішенні актуальних проблем діяльності навчального закладу.



Варіативності освіти – забезпечення широкого вибору профілей та
підпрофілей навчання.
Створенню

позитивного

іміджу

навчального

закладу

сприяють

спеціальні форми роботи серед членів адміністрації, викладачів, учнів та їх
батьків.
1.

Імідж університетів.
У 1990-2000-х рр. з‘являються теоретичні обґрунтування іміджу вузу,

вводиться поняття «ефективний імідж вузу». Ефективний імідж вузу – це імідж, у
якому набір позитивних характеристик про університет у комплексі сприяє
досягненню основних цілей університету, створює стійку асоціативний зв‘язок між
цілісним образом і PR – об‘єктом, формує символічний і пабліцітний капітали.
Імідж повинен бути цілеспрямованим і відповідним очікуванням споживачів
освітніх послуг. При формуванні ефективного іміджу, необхідно чітко визначити, у
якому напрямі працювати, тобто конкретизувати який тип іміджу розробляти. У
цьому випадку, необхідно зрозуміти, з яких елементів складається імідж вузу.
У структурі іміджу вузу Н. Моїсеєва виділяє 8 компонентів.
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1. Імідж освітньої послуги – уявлення людей щодо унікальних
характеристик.
2. Імідж споживачів освітніх послуг включає інформацію про стиль
життя, суспільний статус і окремі особистісні (психологічні) характеристики
споживачів.
3. Внутрішній імідж організації – це уявлення викладачів і студентів про
вуз.
4. Імідж ректора вузу й наукової ради включає уявлення про здібності,
установки, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики, зовнішність.
5. Імідж персоналу – це збірний, узагальнений образ викладацького
складу. 6.Соціальний імідж – уявлення широкої громадськості про соціальні цілі й
ролі вузу.
7. Візуальний імідж – уявлення про організацію, засновані на зорових
відчуттях.
8. Бізнес-імідж – уявлення про організацію як про суб‘єкт ділової
активності.
Насправді, імідж має важливе значення, сприяє співпраці із фондами,
здатними вплинути на фінансування певних проектів та університету загалом. Для
того,

щоб

«показати»

себе,

використовують

різні

способи:

конференції,

презентації, Дні відкритих дверей тощо, на яких Вас намагатимуться переконати у
винятковості саме цьго вищого навчального закладу. Дійсно, спочатку університет
працює для свого іміджу, а потім створена репутація працює на нього.
Доценко Є.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ІМІДЖ УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ ТА ВИКЛИКИ
Українська вища освіта відрізняється від європейської освіти. Сьогодні
вищі навчальні заклади України приймають до навчання до 70 відсотків
випускників шкіл, тобто в 7 разів більше, ніж дозволяє нормальний розподіл
інтелекту, тоді як в європейських країнах вищу освіту здатний здобути ледве один
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з десяти тих, хто вчився в школі. Сьогодні наш диплом не визнається в Європі,
наші фахівці без додаткового перенавчання не можуть влаштуватися на роботу за
фахом. Більше всього не влаштовує закордонних працедавців у підготовці наших
фахівців – низька дієвість знань. За європейським стандартом дипломований
фахівець відразу займає робоче місце і виконує свої посадові обов‘язки. Диплом
гарантує високий рівень підготовки. Якщо фахівець не буде підготовлений
належним чином, імідж університету, який він закінчив, може бути втрачений, його
рейтинг відразу знижується.
Впровадження кредитної системи в наших вузах обумовлює кредитномодульну організацію навчального процесу. За основу прийнята Європейська
система перенарахування кредитів (ECTS). Система організації навчального
процесу базується на поєднанні модульних технологій навчання і залікових
освітніх одиниць. Впровадження кредитно-модульної організації навчального
процесу в Україні набуло важливого значення у формуванні іміджу сучасного
університету.
Створення високоефективної і рентабельної освіти в Україні є, перш
за все, вимогою сучасного часу і реальною потребою нашого суспільства. На
сучасному етапі Україна досягла розширення доступу до отримання вищої освіти і
досягнення рівня, відповідного світовим стандартам, що сприятиме найбільш
повному задоволенню освітніх потреб наших громадян.
На даний момент в Україні в начальних закладах створені належні
умови

самореалізації

молодих

людей

в

інтересах

розвитку

особистості,

суспільства та держави. Створено ряд проектів, курсів стажування як в органах
державної влади в межах України , так і за кордоном. Активно функціонують
студентські ради на рівні області , на яких студенти мають право і обов‘язок
вирішувати проблеми, які їх турбують. Але на жаль, ці можливості не завжди
використовуються , тому що більшість студентів не проявляють інтерес до
проблем свого міста , району, чи області, тим самим демонструючи свою
байдужість. Саме молодь будує сучасну Україну, тому не потрібно стояти
осторонь, необхідно проявляти свою ініціативу та творчість, брати активну участь
в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти

108

навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності, цікавитися
життям свого навчального закладу, міста, району, області та цілком всієї країни.
Своїми вчинками потрібно завжди боротися за правду, покращувати імідж своєї
країни та свого університету.
Шляхами вирішення даної проблеми можуть стати різні заходи, а
саме:
1)

Участь у дискусіях, дебатах , в яких кожен буде мати можливість
висловити свою думку, або підтримати пропозиції інших;

2)

Зустрічі з видатними людьми, які зможуть зацікавити студентів і
мотивувати їх до позитивних дій, для зміцнення і розквіту нашої країни;

3)

Проведення та участь у фестивалях та концертах, де за допомогою
кваліфікованих спеціалістів студенти матимуть можливість проявити свої
таланти та здібності;

4)

Організація та участь в благодійних акціях різного спрямування.
Звісно, ці шляхи не можуть бути примусовими тому, що кожен студент

має право займатись, тим що він вважає корисним для себе. Але якщо знайти
індивідуальний підхід до кожного, їх бачення неодмінно зміниться на краще.
Не всі мають можливість бути політиками або громадськими діячами,
але будучи спортсменом або музикантом, художником чи поетом, люди вже
змінюють цей світ на краще, тому потрібно діяти і не зупинятися.
Дяченко К.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
IМIДЖ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
В дaний чaс прoблеми репутaцiї, грoмaдськoї думки прo кoнкретний
вищий нaвчaльний зaклaд i, oтже, фoрмувaння i упрaвлiння йoгo привaбливим
чинoм oтримують все бiльш ширoкий резoнaнс у сферi oсвiти, в зaсoбaх мaсoвoї
iнфoрмaцiї, нa рiвнi мiжoсoбистiснoгo спiлкувaння спiврoбiтникiв вищих нaвчaльних
утвoрень, студентiв тa їх бaтькiв.
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Вивчення пoняття «iмiджу ЗВО» i всiх йoгo кoмпoнентiв є сьoгoднi
aктуaльним, тaк як aбiтурiєнти при вибoрi зштoвхуються з великoю кiлькiстю
нaвчaльних зaклaдiв. I для тoгo, щoб oбрaти пoрiвнюють всi oзнaки, oднiєю з яких
є «iмiдж ЗВО» [1]. Iмiдж стaв невiд'ємнoю чaстинoю будь-якoї oргaнiзaцiї, щo
нaпрaвляє свoї дiї нa фoрмувaння сприятливoгo oбрaзу в умoвaх ринкoвoї
екoнoмiки для встaнoвлення гaрмoнiйних вiднoсин з грoмaдськiстю [1].
Фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу вузу i йoгo пiдтримкa впливaє не тiльки
нa пoсилення кoнкурентoспрoмoжнoстi i йoгo перспективнoстi, aле i в цiлoму
дoзвoляє свiдчити прo рiвень рoзвитку oсвiти в регioнi i крaїнi, щo знaчнoю мiрoю
пoзнaчaється нa iмiджi oсвiти загалом. Нa сьoгoднiшнiй день в суперництвi
нaвчaльні зaклaди вдaються дo рiзних фoрм кoнкуренцiї, серед яких знaчнa рoль
вiдвoдиться iмiджу.
Вперше пoняття «iмiдж» булo викoристaнo в реклaмнiй прaктицi в
Aмерицi в 50-х рoкaх. У нaукoве вживaння пoняття «iмiдж» булo введенo тiльки нa
пoчaтку 60-х рoкiв XX стoлiття К.Бoлдiнгoм [2]. Пoняття «iмiдж вузу» в Укрaїнi
з'явилoся нещoдaвнo, в серединi 90-х рр. XX ст., кoли стaлo яснo, щo oсвiтa являє
сoбoю пoслугу, якa пoвиннa зaдoвoльняти пoтреби суспiльствa пoряд з бaгaтьмa
iншими [4]. Нaукoвi рoзрoбки, викoнaнi з викoристaнням кaтегoрiї «iмiдж» у
вiтчизнянiй нaукoвiй лiтерaтурi пoв'язaнi з прoблемaтикoю лiдерствa i перевaжнo
oрiєнтoвaнi нa вивчення iмiджу пoлiтикiв (Є. В. Єгoрoвa-Гaнтмaн, Є. I. Мaнякiнa тa
iн.), грoмaдських дiячiв (Р. Ф. Фурс), пaртiй i oб'єднaнь (a. в. Гaрмoнoвa, O.
A.Пoдгoрнoвa). З'явилися рoбoти, присвяченi ролі іміджу в структурі забезпечення
конкурентоспроможності ЗВО( О.М.Бачинська), фoрмувaнню iмiджу педaгoгiв
вищoї шкoли (Г.A. Бусигiнa, Л.Ю. Дoнськa) та формування іміджу сучасного
університету(Н.В. Горбенко, Є.Б.Тихомирова, Р.І. Черновол-Ткаченко), oсвiти тa
oсвiтнiх пoслуг (Н. А. Кaдoчникoв, Є. Б. Кaрпoв).
Сьoгoднi пoняття «iмiдж» oтримaлo ширoке викoристaння i зaстoсувaння
в сaмих рiзних oблaстях знaння. Г. Г. Пoчепцoв хaрaктеризує iмiдж як «нaйбiльш
екoнoмний спoсiб пoрoдження i рoзпiзнaвaння склaднoї сoцiaльнoї дiйснoстi; як
результaт oбрoбки iнфoрмaцiї; як згoрнутий текст; як кoмунiкaтивну oдиницю, зa
дoпoмoгoю якoї мoжнa прaцювaти з мaсoвoю свiдoмiстю» [5].
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Емoцiйнiсть iмiджу вимaгaє знaхoдження oсoбливих зaсoбiв йoгo
пiдтримки: aдже емoцiї яскрaвi, aле кoрoткoстрoкoвi. Зiстaвляючи трaктувaння
пoняття «iмiдж», прийнятi в рiзних oблaстях нaуки, ми прийшли дo виснoвку, щo
iснуючi йoгo визнaчення дуже рiзняться мiж сoбoю, aле в свoїй бiльшoстi вoни
звoдяться дo oбрaзу, щo викoнує певнi функцiї. Вузи сьoгoднi не тiльки
безпoсередньo пoв'язaнi з суспiльствoм, a й безпoсередньo впливaють нa йoгo
рoзвитoк i стaн. Вaжливo пiдкреслити, щo oднiєю зi стiйких кoнкурентних перевaг
вузiв є невидимi (немaтерiaльнi) aктиви, дo яких вiднoсяться iмiдж вузу,
кoрпoрaтивнa

культурa,

oргaнiзaцiйнa

структурa

упрaвлiння.

Кoнкурентoспрoмoжним є тoй зaклaд oсвiти, чиє iм'я «нa слуху», йoгo знaють i
видiляють серед iнших; туди прaгнуть влaштувaтися нa рoбoту i витримують
кoнкурс, щoб тaм вчитися, a йoгo керiвникa стaвлять всiм в приклaд, тoму щo ця
устaнoвa зaбезпечує стiйкий рiвень якoстi oсвiтнiх пoслуг. Тaким чинoм, мoжнa
гoвoрити

прo

неoбхiднiсть

фoрмувaння

пaблiсiтi

(публiчнoстi,

глaснoстi,

пoпулярнoстi) вузу.
В 1990-2000-х рр. з'являються теoретичнi oбґрунтувaння iмiджу вузу,
ввoдиться пoняття «ефективний iмiдж вузу». Ефективний iмiдж вузу – це iмiдж, в
якoму нaбiр пoзитивних хaрaктеристик прo унiверситет в кoмплексi сприяє
дoсягненню

oснoвних

цiлеййого

діяльності.

Ефективний

iмiдж

пiдвищує

кoнкурентoспрoмoжнiсть нa ринку oсвiтнiх пoслуг. Вiн зaлучaє aбiтурiєнтiв i
прoфесoрськo-виклaдaцький склaд, рiвень виклaдaння пiдвищується i вiдпoвiднo
пiдвищується рiвень випускникiв. Це пoлегшує дoступ oргaнiзaцiї дo рiзних
ресурсiв: фiнaнсoвих, iнфoрмaцiйних, людських, мaтерiaльних. Iмiдж пoвинен бути
цiлеспрямoвaним i вiдпoвiдним oчiкувaнням спoживaчiв oсвiтнiх пoслуг. При
фoрмувaннi ефективнoгo iмiджу, неoбхiднo чiткo визнaчити, в якoму нaпрямку
прaцювaти, тoбтo кoнкретизувaти який тип iмiджу рoзрoбляти. В цьoму випaдку,
неoбхiднo зрoзумiти з яких елементiв склaдaється iмiдж вузу [3].
Пoзитивний iмiдж вузу не тiльки привaблює спoживaчiв oсвiтньoї
пoслуги, a й трaнслює цiннoстi, якими керується вуз в прoцесi пiдгoтoвки фaхiвцiв,
демoнструє вiдкритiсть oсвiтньoгo зaклaду i йoгo учaсть у вирiшеннi екoнoмiчних i
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сoцiaльних прoблем. Oскiльки iмiдж – узaгaльнений пoртрет, тo неoбхiднo
видiлити тi йoгo aспекти, якi вaжливi для сaмих рiзних груп грoмaдськoстi.
З'ясуємo, якi є oснoвнi склaдoвi iмiджу вузу.
1) Інфoрмaцiя. Не мoжнa зaбувaти, щo вся iнфoрмaцiя, яку ЗВО пoсилaє
в зoвнiшнє середoвище, в тiй чи iншiй мiрi, є iмiджевoю. Ця iнфoрмaцiя (вербaльнa
i невербaльнa, симвoлiчнa) слiд системaтизувaти. Невербaльнa, симвoлiчнa
iнфoрмaцiя - це будiвлi вузу, aдмiнiстрaтивний i нaвчaльнi кoрпуси, oздoблення
внутрiшнiх примiщень, стиль oдягу виклaдaчiв i студентiв, зoвнiшнi oсoбливoстi їх
спiлкувaння i взaємoдiї. Нaвiть зaпaх i звуки, якi чутнi в кoридoрaх будiвель
гoвoрить прo те, яким чинoм себе пoзицioнує цей ВУЗ в oсвiтньoму, сoцiaльнoму
тa бiзнес-прoстoрi мiстa, регioну;
2) вaжливими склaдoвими iмiджу вузу є йoгo мiсiя тa iстoрiя. Керiвник
вузу, йoгo ректoр, йoгo зaступники з рiзних нaпрямкiв дiяльнoстi – прoректoри,
якщo рoзглядaти їх як aргумент нa кoристь вузу i «трaнслювaти» в зoвнiшнє
середoвище, i спiврoбiтники (їх пoведiнкa, зoвнiшнiй вигляд, кoмпетентнiсть,
мaнерa спiлкувaння, стиль oдягу), i нaвiть клiєнти, a це студенти, яких мoжнa
рoзглядaти як тимчaсoвий, aле дуже знaчимий для iмiджу вузу персoнaл – все
прaцює нa iмiдж вузу. Кaнaли дoстaвки iнфoрмaцiї прo вуз –

це всiлякi ЗМI,

рiзнoмaнiтнi aкцiї, рoбoчi зустрiчi, щo фoрмує стiйкi i нестiйкi мiфи i легенди прo
вуз, йoгo прaцiвникiв, студентiв i т. д. [1]. Для тoгo, щoб дoбре спрaцьoвувaли
iмiджевi регулятoри пoведiнки, керiвництву вузу вaжливo знaти, якi фaктoри
(пoкaзники) i в якiй мiрi сприяють фoрмувaнню i змiцненню iмiджу вузу, нa якi з них
слiд звернути oсoбливу увaгу i кoли це зрoбити. Iмiдж – дуже ефемерне пoняття, a
тoму пoтрiбнa мaксимaльнa «aдреснiсть» в тoчкaх дoклaдaння зусиль її
керiвництвa. Це мoжливo тiльки в тoму випaдку, кoли прoвoдиться aнaлiтичнa
рoбoтa з виявлення цих фaктoрiв. Фoрмується «iмiджевa iдеoлoгiя» вузу
спирaється нa фoрмувaння oсoбливих «клiєнтooрiєнтoвaних» нoрм пoведiнки
персoнaлу вузу i йoгo студентiв, якi, в рaзi їх виникнення i вкoрiнення в життi вузу
«спрaцьoвують» нa дoсягнення закладoм йoгo стрaтегiчних i тaктичних цiлей, в
першу чергу, нa якiсть прoпoнoвaних ЗВО oсвiтнiх прoдуктiв i пoслуг [4].
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Тaким чинoм, Імідж ЗВО – це сукупність позитивних або негативних
уявлень певних осіб про освітню установу, які формуються за допомогою
пабліситі, пропаганди чи реклами. До складових іміджу вищого навчального
закладу входять: уявлення про якість освіти, керівника, про стиль ЗВО, зовнішню
атрибутику, ціну на освітні послуги, рівень психологічного та фізичного комфорту,
образ персоналу, участь ЗВО у громадській діяльності, згадуваність у засобах
масової інформації.

Проблеми формування іміджу ЗВО можна виділити такі:

безсистемність

творення

матеріальна

кадрова

і

самих
база

як

приватних

навчальних

будь-якої

нової

закладів;

структури;

слабка

численність,

різнопрофільність та поява зовсім нових освітніх напрямів і спеціальностей.
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Зінченко А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ІМІДЖИОЛОГІЯ СУЧАСНОГО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вдалий імідж майутнього педагога закладу вищої освіти – це здатність
переконати довколишніх, що носій цього іміджу є втіленням в собі ідеальних
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якостей, які вони бажали б мати, якщо були б на місці цієї людини. Імідж
допомагає проявитися кращим особистісним і діловим якостям людини, привнести
у повсякденне спілкування комфорт, створити оптимістичний настрій. Діяльність
педагога неможлива без його доброзичливої зовнішності та професійної
компетентності. Складовими позитивного іміджу є як особистісні, так і професійні
якості. Актуальність розгляду цієї теми полягає в тому, що іміджологія виступає
важливою складовою вихованості сучасної особистості, необхідним компонентом
професійної компетентності спеціалістів різного профілю.
Одним з пріоритетних напрямів будь – якої політики щодо розвитку
вищої освіти, як визначено в доктрині розвитку освіти в країні, є підготовка
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння
і впровадження наукових та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на
ринку праці. З кожним роком ця тема набуває особливої актуальності проблема
іміджу сучасного викладача закладу вищої освіти. Вимоги до науково-педагогічних
працівників висуваються не тільки нормативні з боку держави, закладів вищої
освіти, громадськості, а, насамперед, самими студентами. І вони включають не
лише якісне виконання навчальної та виховної функцій, а і вияв педагогічної
майстерності, показником якої є професійний імідж викладача. Проте на практиці
існує невідповідність між очікуваннями та існуючим іміджем частини педагогів.
Особливо недосвідчені викладачі, проявляючи високу ерудицію, неординарність,
не приділяють увагу іншим важливим аспектам, наприклад, зовнішньому вигляду,
культурі мови, технікам взаємодії тощо. Це призводить до неспроможності
вирішувати

педагогічні

ситуації,

досягати

бажаних

навчально-виховних

результатів. Для педагога створення професійного іміджу є ключем до успіху і
запорукою визнання. Але на етапі підготовки викладачів у науково-освітні
програми за відсутності стандартів вищої освіти часто забувають включити
формування компетентностей із набуття педагогічної майстерності і відповідного
іміджу. [1, 6-9]
На моє переконання, іміджологія – це технологія створення особистісної
привабливості. Її інформаційний банк складає дані таких дисциплін, як психологія,
педагогіка,

етика,

соціологія,

риторика,
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театральна

режисура,

акторська

майстерність, косметологія, дизайн одягу тощо, зорієнтованих на отримання
конкретного результату.
Головне призначення іміджології – науково обґрунтувати, як створити
привабливий імідж, як збудувати моделі достойної поведінки в тих чи інших
ситуаціях. Розробляючи ідеологію іміджології як науково-практичного напряму і
навчального предмета, необхідно звернутися до семантики поняття іміджу. Існує
припущення, що поняття «імідж» походить з англійської мови. Але враховуючи
факт його існування ще у давні часи, неможливо із впевненістю стверджувати, що
«імідж» є похідним від французької чи англійської мови, скоріш є запозиченим, як
свідчить трансформація його змісту протягом років і майже одночасна пізніша
поява в обох цих мовах. У сучасному словнику Вебстера зазначено, що термін
«імідж» походить від поняття «свідомість», утвореного за допомогою мови;
зображення або опис; розумова концепція, підтримувана різними суспільними
групами і така, що символізує основну позицію й орієнтацію стосовно чого-небудь
(особи, класу, расового типу, політичної філософії або національності). [2 ,483]
Отже, узагальнюючи наукове трактування дослідниками поняття «імідж»,
можна вважати, що імідж – це символічний образ суб‘єкта, який характеризується
динамічністю, неподільною єдністю чуттєвих і змістовних компонентів і відтворює
потреби соціальної групи. [3]
Увага до іміджу актуалізувалася в останні десятиліття у зв‘язку із
загостренням конкуренції та проблем вибору у різних сферах. Більшість
вітчизняних фахівців трактують термін «імідж» як образ, що створюється самою
людиною, і включає певне ставлення, оцінку, причому розуміється не тільки
візуальний образ, але й образ мислення, дій, вчинків, цілісне уявлення про
людину. Психолог П. Берд визначає імідж як загальне враження, яке людина
справляє на інших, загальну картину її особистості в очах оточуючих. [6] В основі
іміджу лежить реалізація особистістю своїх потенційних можливостей, тобто «Яконцепції». Імідж - не самоціль, а основа саморозвитку особистості, у тому числі,
професійного.

Імідж

представника

певної

професії

охоплює

найважливіші

професійні характеристики, що презентуються через зовнішній вигляд, професійні
компетентності та особистісні якості.
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Для педагога імідж відіграє важливу роль у забезпеченні успіху
навчально-виховної

діяльності.

Імідж

педагога

розуміємо

як

сукупність

особливостей і характерних рис особистості, які формують її індивідуальний образ
як фахівця. Суспільство висуває вимоги до професійного іміджу педагога, впливає
на його зміст. Але із покоління в покоління незмінними залишаються такі якості
ідеального педагога, як любов до дітей, учнів, студентів; високий професіоналізм,
доброзичливість, щирість, вміння спілкуватися [3].
Комунікативні

здібності

педагога

полягають

у

вмінні

знайти

індивідуальний підхід до кожного студента, проявляти тактовність, встановлювати
взаємини, побудовані на довірі, повазі, взаєморозумінні. Під час презентації свого
професійного образу в педагогічному спілкуванні перед педагогом постає низка
завдань вербальної комунікації, що включають прояв лекторської майстерності
(встановлення контакту з аудиторією, логічність, інформативність, доступність
викладу

інформації),

навчання

основам

мистецтва

й

культури

мовлення

(планування виступів, їх змістовність, аргументованість, доречність, рівень
словникового

запасу),

дотримання

принципів

суб‘єкт-суб‘єктних

відносин

(безоціночне ставлення до співрозмовника і повне прийняття його особистості,
використання

технік

активного

слухання,

використання

«Я-висловлювань»,

рефлексія).
До засобів невербального впливу на суб‘єктів спілкування належать:
1) паралінгвістичні – тембр, висота, гучність голосу;
2) естралінгвістичні – зітхання, паузи, сміх, кашель;
3) візуальні (точка спрямування погляду, його тривалість, міміка);
4) кінетика – хода, рухи ніг, рук, тулуба.
Формувальний вплив викладача передбачає професійне управління
власною комунікативною діяльністю, що потребує низки комунікативних умінь –
спілкуватися в присутності сторонніх, цілеспрямовано організовувати процес
комунікації і керувати ним, за допомогою системи спілкування організовувати зі
студентами навчальну, виховну й творчу діяльність. До професійних рис
особистості педагога слід віднести: широку ерудицію й вільний виклад матеріалу,
вміння враховувати психологічні й вікові особливості аудиторії, володіння темпом
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мови (120–130 слів за хвилину), загальну й спеціальну грамотність, звернення до
учнів по імені, миттєву реакцію на ситуацію, вміння чітко формувати конкретні цілі,
а також організовувати навчальну роботу всіх слухачів одночасно, вміння
контролювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. [4, 276]
Ефективна

професійна

діяльність

означає

високу

віддачу

від

навчальних занять, роботу на вищому рівні вимог, високий рівень навченості та
рейтинг оцінки. [5,216]
Таким чином, вивчення процесів формування іміджевого образу
педагога в умовах підготовки – це важливе завдання досліджень у сфері
педагогічної

іміджології.

Однак

успішне

формування

його

професійно-

педагогічного іміджу слід здійснювати на основі впровадження змін у процес
підготовки майбутніх педагогів ЗВО. Необхідність переходу до інноваційних
методів навчання й виховання молоді диктує певні вимоги до іміджу педагога,
зокрема, мотивує думати не лише про власні професійні інтереси, мотиви тощо, а
й відповідати системі ідей, традицій, культури в епоху інтеграційного спрямування
освіти європейського освітнього простору.
Прийняття або неприйняття іміджу педагога необхідно шукати в очах
слухачів чи учнів, в змісті та інтонаціях їх реплік і питань. Професійний імідж,
комунікативно-мовною

основою

якого

є

нехтування

думкою

оточуючих,

категорично протипоказаний взаємодії вчителя і його оточення.
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ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
За останні роки поняття «імідж» стало надзвичайно популярним у
вітчизняному лексиконі, витіснивши при перекладі з англійської мови цілу низку
його синонімів українською і російською мовами. Причому в масовій свідомості і в
науковій літературі стали вже звичними такі висловлювання, як «імідж організації»,
«імідж ділової людини», «імідж особистості професіонала» і т.ін.[4,79].
У словникових виданнях стверджується, що слово «імідж» означає
«образ, зображення та відображення», тому це слово насамперед корелюється з
поняттями «штучність», «бажаність», «умовність» [6,3].
Авторитетна дослідниця в цій галузі О. Перелигіна, стверджує, що в
«іміджелогії імідж виступає як уявлення соціальної групи, яка складає аудиторію
іміджу, про клієнта, що формується шляхом цілеспрямованих професійних зусиль
з метою підвищення успішності певної діяльності клієнта (людини чи організації)
або досягнення суб‘єктивного психологічного ефекту» [9].
На думку П. Берда, «імідж – це наша візитна картка, це «повна картинка
Вас, яку ви представляєте іншим. Вона включає те, як ви виглядаєте, говорите,
одягаєтеся, дієте; ваші вміння, вашу поставу, позу і мову тіла; ваші аксесуари,
ваше оточення і компанію, яку ви підтримуєте». Імідж ним розглядається як
зовнішній образ, створюваний суб'єктом з метою викликати певне враження,
думки, ставлення інших, а також як сукупність властивостей, наданих рекламою,
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пропагандою, модою, забобонами, традицією і т. д. об'єкту з метою викликати
певні реакції по відношенню до нього [1,16].
Провідний вчений з проблеми іміджу фахівця В.М. Шепель пропонує
розглядати це поняття як збірне, головним компонентом якого є особиста
привабливість

фахівця.

Імідж

–

це

маніпулятивний,

привабливий,

легко

трактований психічний образ, що виникає при адекватному сприйнятті чогось або
когось, впливає на емоційну сферу людини і подекуди на її підсвідомість, а через
них – на пояснювальні механізми свідомості і поведінки, вибір людини [11,8].
Отже,

головне

завдання

іміджелогії

–

створення

позитивного,

привабливого образу, який справляє добре враження на оточення [6,3].
Сьогодні формування позитивного іміджу стає актуальною проблемою
не лише у політичній та діловій сфері, але й у діяльності викладачів вищої школи,
завдання яких полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних
кадрів [4,80].
Для педагога імідж відіграє важливу роль у забезпеченні успіху
навчально-виховної діяльності. Розглянемо поняття «імідж педагога (викладача)».
Російський дослідник іміджу О. О. Калюжний дає наступне визначення
досліджуваному поняттю: «Імідж педагога - це емоційно забарвлений стереотип
сприйняття образу вчителя у свідомості вихованців, колег, соціального оточення, в
масовій свідомості. При формуванні іміджу вчителя реальні якості тісно
переплітаються з тими, які приписуються йому оточуючими»[7, 25-31]. На думку
цього автора [7], складові іміджу можна уявити як конгломерат трьох елементів:
комунікабельність,

зовнішні

складові,

внутрішні

складові.

Імідж

педагога

розглядається вченим також в рамках професійного іміджу і є особистісним
феноменом, який має соціально-психологічну природу, детерміновану суб'єктом
особистості

вчителя

як

фахівця-професіонала.

Він

відображає

значущі

особливості особистості, її професійної діяльності і спілкування, поведінки і
зовнішнього вигляду [7, 88].
Модель іміджу за Л. Ю. Донською [5] передбачає у структурі іміджу
викладача ядро іміджу (природний компонент), внутрішній рівень (особистісний,
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професійний,

поведінковий

компоненти)

і

зовнішній

рівень

(візуальний,

аудіальний, ольфакторний, кінестетичний компоненти) [5].
Для О. Грейліх імідж викладача – це «емоційно забарвлений стереотип
сприйняття образу педагога у свідомості студентів, колег, соціального оточення, у
масовій свідомості. При формуванні іміджу викладача реальні якості тісно
переплітаються з тими, що приписує йому оточення»[2].
Н. В. Гузій пропонує розглядати поняття «педагогічного іміджу» як
полісемантичну

категорію,

що

характеризує

стиль

професійно-педагогічної

діяльності, манеру спілкування, уміння індивідуалізувати свій образ, надавати
йому естетичної виразності. Суспільство висуває вимоги до професійного іміджу
педагога, впливає на його зміст. Але із покоління в покоління незмінними
залишаються такі якості ідеального педагога, як любов до дітей, учнів, студентів;
високий професіоналізм, доброзичливість, щирість, вміння спілкуватися [3].
Український фахівець з проблеми іміджу Ю.Палеха визначає його як
«сукупність професійних, моральних, естетичних і етичних норм вироблених
суспільством і ставлення суб'єкта до своїх професійних обов'язків. У більшості
випадків хороший особистий імідж – результат вмілої орієнтації за конкретних
умов, правильності вибору тієї чи іншої моделі поведінки» [8].
Отже, викладач університету, який прагне мати позитивний імідж, має
бути творцем здорового морального клімату в колективі студентів, принциповим
противником

будь-яких

проявів

недисциплінованості,

безкультур‘я

та

безвідповідальності. Завжди слід пам‘ятати, що поведінка викладача – це приклад
поведінки для студентів. Тому викладач вищої школи повинен бути зразком
високої культури, моралі, активним пропагандистом національних культурних
традицій, патріотом власної справи та свого університету, який постійно піклується
про створення безпечних умов навчально-виховного процесу, бо імідж викладача
вищої школи, як взірця для наслідування студентами, формується поступово,
охоплюючи як внутрішні так і зовнішні якості особистості.
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СПОСОБИ ПІДТРИМКИ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ
В науковій літературі є різні визначення поняття «імідж». О. Данчеєва і

Ю. Швалб підкреслюють, що «імідж – це набір значень, завдяки яким будь-який
об'єкт стає відомим і, за допомогою яких люди певним чином описують його,
запам‘ятовують, відносяться до нього». Стосовно поняття «імідж ЗВО», то воно
з‘явилося відносно недавно, в середині 90-х рр. XX ст., коли стало зрозуміло, що
освіта є послугою, яка повинна задовольняти потреби суспільства. У 1990-2000-х
рр. з‘являються теоретичні обґрунтування іміджу вузу, вводиться поняття
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«ефективний імідж вузу». Ефективний імідж ЗВО – це імідж, у якому набір
позитивних характеристик про університет у комплексі сприяє досягненню
основних цілей університету. Він підвищує конкурентоспроможність на ринку
освітніх послуг, привертає абітурієнтів та професорсько-викладацький склад,
рівень викладання підвищується і відповідно підвищується рівень випускників. Це
полегшує доступ організації до різних ресурсів: фінансових, інформаційних,
людських, матеріальних [4, 394].
Структура іміджу, на думку Т. Піскунової, складається із таких уявлень:
образ керівника (персональні особливості, соціальні характеристики, зокрема
освіта,

цінності,

професійні

характеристики);

якість

освіти

(відповідність

Держстандарту, зміст навчання, форма навчання); стиль освітньої установи
(контакти співробітників із зовнішніми об'єктами, взаємодія між учасниками
освітнього процесу, стиль роботи,); зовнішня атрибутика; образ персоналу
(кваліфікація, особисті якості, психологічний клімат тощо); ціна освітніх послуг
(платність освітніх і додаткових послуг, інтелектуальні зусилля, конкурентний
прийом, місце розташування, терміни навчання); рівень психологічного комфорту
[3, 10].
Для підтримання позитивного іміджу ЗВО неможливо обійтись без
використання PR-технологій або реклами. Реклама є найбільш традиційним,
звичним й легким засобом сприйняття потрібної інформації як для представників
ЗВО, так і цільової аудиторії. Для просування ЗВО найчастіше використовується
ATL- комунікація: друкована реклама (модульна і текстова реклама в ЗМІ);
поліграфія (лифлети, буклети, листівки тощо); зовнішня реклама (реклама на
фасадах будівель, реклама на транспорті, білборди, афіші, стікери, лайт-бокси
тощо); реклама на радіо. Важливим є розповсюдження реклами ЗВЩ у місцях, де
може знаходитися їх цільова аудиторія, наприклад, кінотеатр, школи англійської
мови, заклади позашкільної освіти, тощо. Це дасть змогу, по-перше, донести
актуальну інформацію до споживача, по-друге, сформувати в абітурієнта або його
батьків позитивне ставлення до вишу [1, 105].
Важливим є зворотний зв‘язок реклами, тобто до і після рекламної
кампанії. Фахівці з комунікаційної діяльності повинні ретельно вивчати реакцію
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споживачів у вигляді відгуків: саме вони виявляють ефективність реклами з позиції
знання, згадування в потоці іншої реклами. Для відстеження змін у свідомості,
настановах, ставленні до реклами проводиться моніторинг. Основна мета цих
досліджень – зниження ризику неефективних витрат на комунікацію [2, 77].
Також результативним заходом є проведення конференцій, культурномасових заходів, що сприяє розвитку зв‘язків між вузами та дає студентам
можливість проявити себе в певній тематиці [1,105].
Використовуючи мережу Інтернет ЗВО,

факультет

або

кафедра

позиціонує себе за допомогою сайту, покликаного виконувати кілька завдань. Поперше, за допомогою сАЙТУ ЗВО представляє візуальні складові іміджу освітньої
установи; по-друге, сайт є каналом комунікації з громадськістю та дає можливість
подавати широкий спектр інформації, знявши додаткові питання; по-третє, сайт
створює умови інтерактивності, а значить, ймовірність зворотної реакції цільових
груп є доволі високою, завдяки чому можна проаналізувати ставлення відвідувачів
сайту до ЗВО, провести соціологічні дослідження.
Ефективна підтримка іміджу ЗВО впливає на посилення позицій на
ринку освітніх послуг, а також свідчить про рівень розвитку освіти в регіоні та
країні, що значною мірою позначається на іміджі української освіти. Правильно
підібрана стратегія формування позитивного іміджу вищого навчального закладу є
інструментом

впливу на сприйняття

вишу різними

суб‘єктами

і

групами

зацікавлених осіб, що підвищує потенціал його конкурентоспроможності [2, 77].
Отже, є різні способи підтримки іміджу університету, зокрема це PR технології, реклама, проведення культурно-масових заходів, співпраця з іншими
університетами і державними установами, використання послуги мережі Інтернет.
Найкраще, коли всі способи поєднані між собою. Не менш важливим є постійний
моніторинг результатів і їх подальше вдосконалення.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Заклади вищої освіти з певним іміджем – це установи, які мають високий
відсоток відомості, змогли створити переваги та надати певну якість послуг.
Сьогодні імідж сприяє діяльності не лише на національному рівні, а й на
міжнародне визнання університету.
Варто звернути увагу на деякі визначення дослідників у цьому напрямі.
Так, І. Р. Лазаренко вважає, що імідж освітньої установи являє собою не «набір
випадкових компонентів, а струнку систему взаємозалежних якостей, інтегративну
сукупність характеристик». Т. Н. Піскунова розглядає імідж освітнього закладу як
«емоційно

забарвлений

образ,

що

володіє

цілеспрямовано

заданими

характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості
на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу»
Імідж

вищих

навчальних

закладів,

як

правило,

пов‘язаний

з

функціональними та емоційними характеристиками, які оцінюють під час вибору
університету. Сучасна література виділяє такі складові іміджу ВНЗ:


словесний товарний знак;



асоціації абітурієнтів;



візуальний образ закладу;



змістовна характеристика;
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популярність ВНЗ;



ступінь його присутності в цільовій аудиторії.

Деякі автори вважають, що формування іміджу залежить від доведення
до уваги громадськості таких характеристик:


унікальна система навчання;



унікальний професорсько-викладацький склад;



унікальний емоційний образ.

Частиною іміджу може бути емоційний образ, наприклад, провінційний
університет може розглядатися як той, що має більш тісний зв‘язок з регіоном,
місцевими особливостями. Загалом світова практика показує, що імідж ВНЗ – це
насамперед навчально-педагогічний чи науково-навчальний рівень.
Дослідження, проведені в Україні, дозволяють нам виділити наступні
компоненти іміджу університету: інфраструктура, рівень викладачів та викладання
дисциплін, комунікації ВНЗ, працевлаштування випускників, міжнародні зв‘язки,
керівництво університету.
У характеристиці категорії «імідж ВНЗ» можливо виділити такі системні
якості:


ієрархічність (окремі елементи взаємодіють і пов‘язані між
собою);



дифузність (складні зв‘язки формального і неформального
характеру);



складність (діє багато факторів);



нелінійність.

Отже, загалом виділяють такі компоненти іміджу університету:


якість освіти;



образ персоналу;



стиль освітньої установи;



образ керівника ВНЗ;



зовнішня атрибутика;



ціна на освітні послуги;

125



рівень психологічного комфорту.

Ці уявлення свідчать про те, що вся інформація, яку університет
надсилає у зовнішнє та внутрішнє середовище, є іміджевою. Треба зазначити, що
імідж - це все ж таки образ, що існує у свідомості людей, і він не є постійною
ознакою організації. Причина в тому, що представники різних груп громадськості
можуть володіти різною інформацією, мають різний досвід, різні переконання та
знання.
Якщо звернутися до різних типів інформації, які використовуються для
формування іміджу та репутації сучасного університету, то буде зрозуміло, що
передові стратегії його формування, а саме реклама, корпоративна символіка,
самі по собі недостатні для того, щоб створити ВНЗ хорошу корпоративну
репутацію.
Репутація університет в очах людей, є прямим результатом усієї його
діяльності. Чим сильнішою стає репутація і чим більше унікальних ознак вона
набуває, тим важче її змінити. Якщо репутація хороша, то вона може бути для
сучасного університету найціннішим активом, що допомагає набагато легше
здобувати різні ресурси для себе і тим самим підвищувати якість своєї роботи.
Коли люди дотримуються високої думки про можливості університету, у нього
з'являється більше можливостей, його діяльність стає все більш ефективною.
Погана ж репутація університету може мати протилежний ефект - потенційні
споживачі не довіряють йому, його освітнім товарам і послугам, тóму, що говорять
його керівники. Тим самим різко знижується і якісний потенціал у діяльності
університету.
Імідж сучасного університету формується для вирішення тактичних
завдань, імідж динамічний і у певному сенсі слова повинен відповідати моді. Імідж
чого-небудь перебуває в свідомості людей, а не є постійною ознакою організації.
Причина цього - ми володіємо різною інформацією, а іноді й різним досвідом
стосовно цих об'єктів. Саме з цієї причини жоден університет не може мати один
імідж - імідж є різноманітним. Репутація, на наш погляд, більш стійка і
консервативна частина іміджу університету. Це ніби усталена і підтримувана
переважною більшістю клієнтів університету квінтесенція їхніх уявлень про нього,
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що сформувалася протягом тривалого часу і на основі тривалого досвіду
значущих відносин клієнта й університету.
Формування іміджу є одночасно процесом і функцією. Тобто він
потребує моніторингу, моделювання, захисту, побудови, коригування, відповідно,
все це є процесом управління іміджем. Це особливий комплекс заходів, що сприяє
зростанню лояльності з боку клієнтів, залучення нових споживачів, посиленню
образу унікальності сучасного університету.
Вирішуючи завдання формування іміджу, слід передусім відзначити, що
імідж зв'язується з поданням, враженням про університет і з його образом, який
може бути позитивним і негативним. Як правило, цілеспрямовано формують
позитивний образ організації, але при моніторингу іміджу необхідно відстежувати
позитивний і негативний вплив на людей, їх думки, враження про університет та
послуги, які ним надаються.
Отже, формування іміджу може бути розглянуте як його конструювання,
яке передбачає створення ідеї, концепції та моделі іміджу і являє собою, з одного
боку, особливу функцію маркетингового управління, а з іншого - процес,
реалізований у просторі і часу, що має результатом диференційовану за об'єктами
управління та напрямами формування іміджу модель, в якій визначено фактори
впливу та їх сила.
Належний імідж ВНЗ дозволить приваблювати сильних абітурієнтів та
надавати впевненості студентам щодо правильності їхнього вибору. Формування
іміджу університету має бути цілеспрямованим процесом, який містить у собі
комплекс соціально-психологічної та організаційної взаємодії з громадськістю.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: АНАЛІЗ
ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
На сучасному етапі суспільного розвитку освіта набуває особливого
значення для накопичення професійних знань та умінь. Рівень освіченості
громадян визначає політичний, економічним та соціальний прогрес країни.
Отримання диплому є однією із основ для подальшого життя, самовираження
кожної людини у певній сфері діяльності, кар‘єрного зросту, соціальної орієнтації.
Вихід

України

на

світовий

ринок

сприяв

стрімкому

підйому

зацікавленості населення в отриманні вищої освіти. У зв'язку з цим перед кожним
університетом виникає питання про збереження автономії і підвищенні освітнього
потенціалу при використанні сучасних технологій управління. Одним з ключових
факторів, що впливають на формування переваг громадськості і, перш за все,
цільової аудиторії, стає імідж навчального закладу [1].
Процес формування позитивного іміджу вищого навчального закладу
представляє собою складний і багаторівневий творчий процес, який базується на
розумінні місця університету на світовому ринку та виявленні основних мотивацій і
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переваг

потенційних

підвищенню

споживачів.

конкурентоспроможності

Позитивний
на

ринку

імідж

університету

освітніх

послуг,

сприяє

мобілізації

ресурсного потенціалу, залученню додаткової кількості висококваліфікованих
кадрів, спонсорів і абітурієнтів. Ефективність роботи навчального закладу мають, у
першу чергу, визначати студенти, їх батьки та викладачі, а потім уже ті
надструктури, які керують університетом.
Уперше поняття «імідж» з‘являється в рекламній практиці в Америці у
50-х роках ХХ ст. Як науковий термін, поняття «імідж» було введено на початку 60х років ХХ ст. К. Болдінгом, пізніше, імідж стає основним елементом теорії та
практики. Найбільший внесок у розвиток іміджу серед навчальних установ внесли
такі вчені: П. Берд, Г. Даулінг, Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, Д. Уітцнер. У сфері
менеджменту проблематикою іміджу активно займаються Д. Аакер, Дж. Бі, Й.
Кунде, Е. Йохімштайлер. Різні аспекти проблеми іміджу в освіті розглянуті
вдисертаційних дослідженнях і публікаціях Т.Є. Алайбова, E.H. Заборова, Е.М.
Євсєєвої. В Україні область наукового дослідження іміджу почала стрімко
розвиватися лише з 90-х минулого століття. Вперше з‘явилися праці, які
розкривають проблеми іміджу науки, а також управління іміджем вищого
навчального закладу Е.А. Володарської, Е.А. Ізмайлової, Н.А. Кадочникова, С.В.
Еліновой, В.В. Волкової, О.І. Пантюшин, Е.А. Дагаєва, О.В. Сидельникова, В.Л.
Сидорової, Ю.Ю. Звездочкіна. У наукових роботах таких авторів, як Л.Я. Дятченко,
Т.М. Давиденко, М.В. Владики, В.Б. Тарабаевой, Г.В. Майера, М.Д. Бабанського,
С.В. Кортова, Е. Піменова, М.Т. Решетнікова, В.П. Соловйова, Ш.В. Тагірова, Г.І.
Лазарева, представлені дослідження ролі інноваційних університетів в розвитку
регіонів і країни, а також управління інноваційними процесами в системі вищої
освіти [2].
Ефективний імідж вузу – це імідж, в якому набір позитивних
характеристик про університет в комплексі сприяє досягненню основних цілей
університету, створює стійкий асоціативний зв'язок між цілісним образом і піар об'єктом. Ефективний імідж підвищує конкурентоспроможність на ринку освітніх
послуг. Він привертає увагу абітурієнтів і професорсько-викладацький склад,
рівень викладання підвищується і відповідно підвищується рівень випускників. Це

129

полегшує доступ організації до різних ресурсів: фінансових, інформаційних,
людських, матеріальних. Імідж повинен бути цілеспрямованим і відповідним
очікуванням споживачів освітніх послуг. Під час формування ефективного іміджу,
необхідно чітко визначити, в якому напрямку працювати, тобто конкретизувати
який тип іміджу розробляти. В цьому випадку, необхідно зрозуміти з яких
елементів складається імідж вузу. У структурі іміджу вузу за Н.К. Моїсеєвою можна
виділити п‘ять компонентів.
1. Імідж освітньої послуги – якість та актуальність послуг, які надає
університет.
2. Імідж споживачів освітніх послуг включає – стиль життя, суспільний
статус в характеристиках споживачів.
3. Внутрішній імідж організації – внутрішньо-психологічний клімат.
4. Візуальний імідж – уявлення про організацію, засновані на зорових
відчуттях, які фіксують інформацію про інтер'єр корпусів, лекційних аудиторіях,
фірмову символіку організації.
5. Бізнес-імідж – уявлення про організацію як про суб'єкта ділової
активності [3].
Не менш важливим є імідж університету на світовому ринку, визначаючи
конкурентоспроможність програм, курсів, впливаючи на привабливість для
студентів і їх утримання, створює можливості для залучення фінансування. Саме
із цих причин для підтримки своєї конкурентоспроможності велика кількість
зарубіжних університетів збільшують інвестиції на зміцнення власного іміджу, щоб
відрізнитися від своїх конкурентів. Університети також займаються стратегією
реконструкції іміджу для репозиціонування себе на ринку освітніх послуг і
поліпшення своєї репутації. З метою якісного надання освітніх послуг наш
навчальний заклад має систему додаткової освіти через групові та індивідуальні
консультації,

екскурсії,

участь

у

різного

роду

університетських

та

поза

університетських заходах, проводить вже кілька років поспіль позакласні
інтелектуальні заходи у школах міста.
Останнім часом можна відзначити підвищення уваги не тільки самого
академічного співтовариства, а й керівництва країни до міжнародних рейтингів
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вузів і місця, займаного українськими університетами в них. Таким чином, імідж
освітньої установи – не лише засіб, інструмент управління, а й об‘єкт управління,
що супроводжується цілеспрямованою інформаційною роботою, орієнтованої на
цільові групи громадськості.
Отже, високі вимоги споживачів освітніх послуг до самого вищого
навчального закладу спонукають керівників освітніх установ до використання
інструментів, які сприяють до залучення різних груп споживачів.
Таким чином, формування ефективного іміджу вищого навчального
закладу та його підтримку впливає не тільки на посилення позицій на локальному
ринку освітніх послуг, але і в цілому дозволяє свідчити про рівень розвитку освіти
в регіоні та в країні, що значною мірою позначається на іміджі освіти нашої країни.
Макаренко К.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
Зі змінами реформування освіти та інтеграцію на європейський освітній
простір перед викладачем постає низка завдань. Сучасне освітнє середовище
висуває нові вимоги до професійної підготовки та кваліфікації викладачів вищого
навчального закладу. Формується імідж сучасного викладача.
Що являє собою імідж сучасного викладача? Часто під словом «імідж»
ми уявляємо собі образ, який пов'язаний із зовнішнім виглядом, так як дослівно з
англійської мови поняття «імідж» перекладається, як образ. Я б хотіла
акцентувати увагу на іміджі сучасного викладача в широкому сенсі, прояв як
зовнішніх та і внутрішніх якостей особистостей, комплексу не тільки високого рівня
професіоналізму, але й цілісного розкриття особистості, уміння гармонійно
поєднувати загальнолюдські риси з професійною компетентністю.
Багато науковців трактують це по-різному. В своїх роботах А. Калюжний
та М.

Навроцька. розмежовують поняття особистого та професійного іміджу.

Особистісний імідж – це образ людини, обумовлений її внутрішніми якостями й

131

особливими індивідуальними властивостями. Він може бути як позитивним так і
негативним [3, 4].
Професійний імідж – образ людини, який детермінований професійними
характеристиками, містить у собі позитивну й негативну сторони. Як показує
практика, особистісний імідж є більш пріоритетним порівняно з професійним [3, 4].
А С. Якушева бачить це, як інтегративну якісність особистості, синтез
інтелектуальної, габітарної, кінетичної, мовленнєвої, середовищної (матеріальної і
соціальної) та артистичної культури, який являє собою багатофункціональну
систему, виступаючи найважливішим компонентом педагогічної майстерності [6].
Т. Туркот досліджуючи імідж педагога, виділяє певні аспекти з
психологічної точки зору виокремлює такі його компоненти, як: професіоналізм і
компетентність,

ерудицію,

творчу

енергію;,

високий

рівень

загальної

та

педагогічної культури, психологічно-індивідуальні якості такі, як: емпатія, чуйність,
рефлексивність, доброзичливість, уміння запобігати конфліктів, міцне фізичне і
психічне здоров‘я, зовнішню естетичну привабливість,

до якої належить:

бездоганна охайність, доречний одяг, макіяж, прикраси, хода, постава, привітні
посмішка, вираз обличчя [ 5, 487].
Н. Гузій в своїй праці розглядає імідж викладача, як полісемантичну
категорію, що являє собою стиль професійно-педагогічної діяльності, манеру
спілкування, уміння індивілізувати свій образ та надавати образу естетичної
виразності [2, 29].
Перш за все, для викладача є важливою ознакою – комунікабельність,
його комунікативне вміння спілкування з студентами. Сучасний викладач повинен
мати вміння в побудові рівноправних відносин із сучасною молоддю, тим самим,
мотивувати їх до поглинання знань.
Сучасний викладач має володіти інноваційним мисленням, яке є
фактором сучасного періоду вдосконалення людства, «іти в ногу з часом»,
постійно вдосконалюватися та вчитися новому.
Сучасний

викладач

повинен

майстерно

володіти

методикою

викладання, вміло управляти навчально-пізнавальною діяльністю студентів,
враховувати

особливості

особистостей.
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Застосовувати

новітні

методи,

це

стосується не тільки використання різного типу наочностей, а й використання
інноваційних, інтерактивних технологій, STEM-технологій. Використовувати ті
методи, які сприятимуть розвитку мисленнєвих операцій вищого рівня, таких як:
порівнянню, аналізу, синтезу, умінню узагальнювати. Залучати студентів до
вирішення проблемних ситуацій. Інтегрування теоретичних знань на практику,
взаємозв‘язок з реальними життєвими ситуаціями. Цим самим розвивати творчий
підхід та особистісний потенціал здобувачів освіти.
Варто зауважити, що професія викладача є досить багатогранною, але
зі швидкою зміною освітнього середовища та реформування, викладач має
постійно змінюватися та вдосконалюватися. Здатністю викладача відповідати
вимогам сучасної освіти – це, по-перше освіта, освіта не тільки за спеціальністю
або профілем викладача, а насамперед самоосвіта. Самоосвіта – це як ключ до
швидкого орієнтування у освітньому просторі [1, 44].
Таким чином,викладач має володіти сукупністю таких універсальних
якостей: ерудиція, почуття гумору, доброзичливість, чуйність, мати широкий
кругозір,

критичне

мислення,

володіти

організаторськими

здібностями,

ерудованістю. Бути одночасно вмілим аналітиком, політиком, психологом та
філософом. Імідж викладача є аспектом професіоналізму формує авторитет серед
студентства, його загальновизнаність та є одним із факторів забезпечення якісної
освіти в системі вищої освіти. Сучасний викладач має бути достатньо мобільний,
психологічно стійким та з високою життєвою енергією, адже створити взірцевий
імідж сучасного викладача є важливим, але достатньо нелегким завданням, яке
потребує постійної трудомісткої праці, але результат того вартий.
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ІМІДЖИОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Одним з пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку
вищої освіти, як визначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є
підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного
розвитку, освоєння і впровадження наукових та інформаційних технологій,
конкурентоспроможних на ринку праці. Розв‘язати ці складні завдання може лише
нове

покоління

педагогів-професіоналів,

покликаних

розвивати

професійні

здібності, виявляти таланти та формувати.За таких умов виникає необхідність
формування нового стилю соціальної поведінки майбутнього педагога, яка б
відповідала завданням розвитку суспільства, що, у свою чергу, вмотивовує
розкриття проблеми, пов‘язаної з формуванням іміджу, і актуалізує потребу її
вивчення. Одним з пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку
вищої освіти, як визначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є
підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного
розвитку, освоєння і впровадження наукових та інформаційних технологій,
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конкурентоспроможних на ринку праці. У складний період реформування вищої
освіти України та входження її до Європейського простору набуває особливої
актуальності проблема іміджу сучасного викладача закладу вищої освіти. Вимоги
до науковопедагогічних працівників висуваються не тільки нормативні з боку
держави,

закладів

вищої

освіти,

громадськості,

а,

насамперед,

самими

студентами. І вони включають не лише якісне виконання навчальної та виховної
функцій, а і вияв педагогічної майстерності, показником якої є професійний імідж
викладача. Проте на практиці існує невідповідність між очікуваннями та існуючим
іміджем частини педагогів. Особливо недосвідчені викладачі, проявляючи високу
ерудицію, неординарність, не приділяють увагу іншим важливим аспектам,
наприклад, зовнішньому вигляду, культурі мови, технікам взаємодії тощо. Це
призводить до неспроможності вирішувати педагогічні ситуації, досягати бажаних
навчально-виховних результатів. Для педагога створення професійного іміджу є
ключем до успіху і запорукою визнання. Але на етапі підготовки викладачів (третій
освітній рівень вищої освіти) у науково-освітні програми за відсутності стандартів
вищої освіти часто забувають включити формування компетентностей із набуття
педагогічної майстерності і відповідного іміджу.
Проблема іміджу педагога розглядається в сучасній науці в рамках
педагогічної іміджології, яка розробляє теоретичні підходи до вивчення іміджу
педагога, освітніх навчальних закладів, всієї системи освіти, досліджує залежність
формування професійного іміджу від певних педагогічних умов. Проте досі не було
висвітлене питання про необхідність формування професійного іміджу викладача
як показника його педагогічної майстерності. Увага до іміджу актуалізувалася в
останні десятиліття у зв‘язку із загостренням конкуренції та проблем вибору у
різних сферах. Більшість вітчизняних фахівців трактують термін «імідж» як образ,
що створюється самою людиною, і включає певне ставлення, оцінку, причому
розуміється не тільки візуальний образ, але й образ мислення, дій, вчинків, цілісне
уявлення про людину. Психолог П. Берд визначає імідж як загальне враження, яке
людина справляє на інших, загальну картину її особистості в очах оточуючих [1, с.
16].

В

основі

іміджу

лежить

реалізація

особистістю

своїх

потенційних

можливостей, тобто «Я-концепції». Імідж - не самоціль, а основа саморозвитку
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особистості, у тому числі, професійного. Імідж представника певної професії
охоплює найважливіші професійні характеристики, що презентуються через
зовнішній вигляд, професійні компетентності та особистісні якості. Для педагога
імідж відіграє важливу роль у забезпеченні успіху навчально-виховної діяльності.
Імідж педагога розуміємо як сукупність особливостей і характерних рис
особистості, які формують її індивідуальний образ як фахівця. Н. Гузій
запропонувала розглядати поняття «педагогічного іміджу» як категорію, що
характеризує стиль професійно- педагогічної діяльності, манеру спілкування,
уміння індивідуалізувати свій образ, надавати йому естетичної виразності.
Суспільство висуває вимоги до професійного іміджу педагога, впливає на його
зміст. Але із покоління в покоління незмінними залишаються такі якості ідеального
педагога,

як

любов

до

дітей,

учнів,

студентів;

високий

професіоналізм,

доброзичливість, щирість, вміння спілкуватися [3]. Це підтверджують різноманітні
уявлення про образ вчителя, які сформувалися у суспільстві впродовж XX ст.,
наведені О. Петровою у праці «Імідж педагога» [8, с. 6-9]. На мою думку, імідж
викладача закладу вищої освіти - це індивідуальний образ педагога, сформований
на основі якостей особистості, фахових компетентностей та практики реалізації
професійних завдань. Науковці вирізняють імідж ідеальний, який особа прагне
мати, і імідж реальний, який є насправді, а також позитивний імідж та негативний.
Професійний імідж сприяє життєвому та гарному успіху. Емоційний компонент
забезпечує формування та подальший розвиток у педагогів стійкого позитивного
ставлення до дійсності. Функціонально-комунікативний компонент розкриває
засоби та прийоми діяльності педагога [6, с. 8-9]. Компоненти та показники
особистісно-професійного іміджу виділила і О. Горовенко: 1) мотиваційноціннісний

компонент

віддзеркалює

рівень

умотивованості

до

здійснення

педагогічної діяльності; 2) компетентнісний компонент; 3) діяльнісний - відображає
систему особистісних норм регуляції поведінки; здатність до самоорганізації та
самоконтролю, до рефлексії; 4) комунікативний компонент характеризується
конструктивністю професійнопедагогічного спілкування [2, с. 8-9]. Професійний
імідж викладача, на нашу думку, є показником його педагогічної майстерності. І.
Зязюн вказував, що педагогічна майстерність - це комплекс властивостей
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особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня на рефлексивній
основі.

Вченим

було

визначено

компоненти

педагогічної

майстерності:

гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності,
педагогічна техніка [7, с. 30-40], які включають складові позитивного іміджу
педагога. Професійна компетентність - знання педагогіки, психологи, логіки,
принципів, форм і методів навчання і виховання, змісту навчального предмета та
індивідуальних особливостей студента; уміння спілкуватися, дохідливо викладати
навчальний матеріал, вести полеміку, керувати дискусією, використовувати наочні
посібники і технічні засоби навчання, зацікавлювати і підтримувати увагу,
аналізувати та оцінювати знання та вміння студентів, володіти комп‘ютером;
навички усного мовлення, розподілу власної уваги, орієнтування в часі; особисті
якості - науковий світогляд, висока моральність, широкий кругозір та ерудиція,
духовна культура, оптимізм, емоційна стійкість, витримка, наполегливість,
співчуття, терплячість і доброзичливість; педагогічна техніка - комплекс умінь та
навичок, що дають змогу досягнути оптимальних результатів у навчанні та
вихованні студентів (міміка, жести, техніка мовлення, техніка педагогічного
спілкування, вміння контролювати власні емоції, настрій тощо); педагогічний такт,
педагогічна творчість; гуманістична спрямованість - спрямованість на особистість
іншої людини, утвердження духовних цінностей, моральних норм поведінки і
відносин тощо; культура мовлення - майстерне володіння словом, уміння точно,
доступно, емоційно, образно висловлювати свої думки; педагогічні здібності - це
особливі якості особистості викладача, що зумовлюють успішність педагогічної
діяльності. Дослідницею О. Козловою було виділено елементи педагогічної
майстерності, які впливають на формування іміджу педагога: моральнодуховні
цінності (гуманістична спрямованість, життєві ідеали, совісність, правдивість,
чесність,

національна

гідність,

толерантність

тощо),

педагогічні

здібності,

професійні знання, соціально-педагогічні якості, педагогічна техніка [5, с. 42-43].
Ми погоджуємося, що ці елементи сприяють формуванню позитивного іміджу
педагога, але, водночас, саме професійний імідж є показником педагогічної
майстерності викладача. Не може педагог успішно здійснювати професійну
діяльність, не маючи професійного іміджу серед студентів, колег, батьків,
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адміністрації. Імідж педагога закладу вищої освіти - образ, у якому проявляються
найбільш суттєві його характеристики.

Модель поведінки викладача, як

показником педагогічної майстерності, можна визначити за поданням В. М.
Шепеля такими критеріями:
1) відповідність чинному законодавству, порядку, встановленому в
суспільстві, в навчальному закладі; 2) моральна бездоганність, що припускає
фіксацію високого ступеня чесності, справедливості, совісності; 3) дотримання
шляхетної мети, що ставить перед собою вчитель; 4) самокритичність до власних
можливостей, використання тих чи інших моделей поведінки залежно від ситуації.
Для формування професійного іміджу учителя варто порівняти показники рівня
його інтелекту з показниками рівня самооцінки. Розбіжність самооцінки вчителя з
оцінками його іншими людьми є ознакою і причиною виникнення явних чи
схованих внутрішньогрупових конфліктів. Прийняття або неприйняття іміджу
педагога необхідно шукати в очах слухачів чи учнів, в змісті та інтонаціях їх реплік
і питань. Професійний імідж, комунікативно-мовною основою якого є нехтування
думкою оточуючих, категорично протипоказаний взаємодії вчителя і його
оточення. Проаналізувавши складові іміджу викладача та компоненти педагогічної
майстерності,

ми

виявили

їх

взаємозумовленість:

розвиток

педагогічної

майстерності сприяє формуванню професійного іміджу викладача, а професійний
імідж виступає показником педагогічної майстерності. Подальших наукових
досліджень потребують питання розробки конкретних технологій, що сприяли б
формуванню позитивного іміджу викладачів та підвищенню рівня їх педагогічної
майстерності.
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Попсуй А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Проблема іміджу педагога розглядається в сучасній науці в рамках
педагогічної іміджології, яка розробляє теоретичні підходи до вивчення іміджу
педагога, освітніх навчальних закладів, всієї системи освіти, досліджує залежність
формування професійного іміджу від певних педагогічних умов.
Предметом вивчення вітчизняної наукової спільноти іміджологія стає
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. У цей час розпочинається активне
дослідження загальних питань психології іміджу (О. Володарська, О. Панасюк, О.
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Перелигіна,

В.

Шепель

та

ін.),

концептуальних

засад

та

практичного

інструментарію іміджології (Л. Браун, Е. Соловйов, А. Панасюк та ін.), сутності
професійного іміджу педагога (І. Розмолодчикова, М. Сперанська-Скарга, А.
Кононенко, І. Ніколаєску та ін.).
Метою даної роботи є аналіз сутності поняття «імідж», характеристика
функцій іміджу сучасного вчителя закладу вищої освіти.
У наукових працях вітчизняних фахівців (А. Калюжного, Л. Колесникова,
Г.

Почепцова та ін.) сутність терміну «імідж» трактується як образ, що

створюється самою людиною, і включає певне ставлення, оцінку, причому
розуміється не тільки візуальний образ, але й образ мислення, дій, вчинків, цілісне
уявлення про людину.
Кожен з нас створює певний образ – імідж – уявлення про людину, що
складається на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити,
менталітету, вчинків та ін. Для створення іміджу мало сприймати ті чи інші
характеристики об‘єкта (людини, предмету, системи) і сформувати у своїй психіці
образ цього об‘єкта; необхідно, аби до цього образу виникло певне ставлення,
оцінка і думку про прототип цього образу. Таким чином, імідж – це не стільки
образ, скільки ставлення до образу і думка про цей образ.
Для педагога імідж відіграє важливу роль у забезпеченні успіху
навчально-виховної

діяльності.

Імідж

педагога

розуміється

як

сукупність

особливостей і характерних рис особистості, які формують її індивідуальний образ
як фахівця.
Так, Н. Гузій запропонувала розглядати сутність поняття «педагогічного
іміджу» як категорію, що характеризує стиль професійно-педагогічної діяльності,
манеру спілкування,

уміння

індивідуалізувати

свій образ,

надавати

йому

естетичної виразності [2]. Суспільство висуває вимоги до професійного іміджу
педагога, які є незмінними. Оскільки кожен вважає, що педагог має бути добрим,
комунікабельним, щирим та високо кваліфікованим.
Професійний

імідж

викладача

є

показником

його

педагогічної

майстерності. Досвідчений науковець І. Зязюн наголошував, що педагогічна
майстерність

–

це

комплекс

властивостей

140

особистості,

що

забезпечує

самоорганізацію високого рівня на рефлексивній основі. Вченим було визначено
компоненти педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість, професійна
компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка [3, с. 30-40].
Професійний імідж сприяє життєвому успіху. Основні принципи, на яких
будується професійний імідж, виділила І. Симонова, а саме: конгруентності
(відповідність
привабливості;

зовнішнього

вираження

візуального

та

внутрішньому

аудіального

змісту);

(естетичного,

естетичної
емоційного,

комунікативного, інформаційного) впливу; доцільності; перспективи розвитку
(саморозвитку та самовдосконалення); діяльності; саморегуляції (управління
емоціями, реакціями тощо) [6, с 112.]
У наукових працях О.Козлова виокремила чинники, що впливають на
формування

іміджу

педагога,

перш

за

все:

морально-духовні

цінності

(гуманістична спрямованість, життєві ідеали, совісність, правдивість, чесність,
національна гідність, толерантність тощо), педагогічні здібності, професійні
знання, соціально-педагогічні якості, педагогічну техніку [5].
А. Калюжний у своїй науковій роботі «Психологія формування іміджу
вчителя» здійснив не тільки теоретичне обґрунтування природи іміджу вчителя,
його характеристики, а також виокремив інструментарій його формування. Він
визначив такі основні підходи до іміджу:


функціональний, згідно з яким виділяються його типи, виходячи із різних
функціонувань;



контекстний, при якому дані типи функціонування знаходяться в різних
контекстах реалізації;



зіставлення, при якому порівнюються близькі по значенню іміджі [4].
Варто зауважити, що науковці у своїх роботах виділяють різні функції

іміджу. Так, наприклад, В. Шепель у своїх дослідженнях розглядає ціннісні та
технологічні функції іміджу. До ціннісних функцій належать:


особистісно підвищувальна, завдяки якій утворюється вигляд особистості, що
підкреслює її духовну гідність, візуально окреслює її кращі характеристики і в
цілому демонструє індивідуальну своєрідність;
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комфортизація міжособистісних відносин, сутність якої полягає в тому, що
привабливість людей об‘єктивно додає до їхнього спілкування симпатію і
доброзичливість, а відповідно до цього й моральний ступінь терпимості та
педагогічного такту;



психотерапевтичну,

за

допомогою якої

особистість

усвідомлює

свою

індивідуальність і набуває підвищеної комунікабельності, в результаті чого
отримує людську увагу та визнання, стійкий позитивний настрій, оптимізм для
досягнення своїх цілей і впевненість у собі [7, с. 19-20].
До технологічних функцій іміджу, на думку науковця, належать:


міжособистісна адаптація. Завдяки правильно підібраному іміджу можливе
швидке входження в конкретне соціальне середовище, приваблення до себе
людей, досягнення з ними найбільш продуктивних і доброзичливих контактів;



висвітлення кращих особистісно-ділових якостей. Сприятливий імідж дає
можливість наочно показати привабливі якості людини, викликати в оточення
довіру, симпатію і звернути при цьому увагу на свої професійні переваги;



приховування негативних особистісних характеристик, тобто за допомогою
одягу, зачіски, макіяжу, вишуканих манер поведінки відвернути погляд людей
від недоліків;



організація уваги. Привабливий імідж учителя мимовільно приваблює до
себе людей, імпонує їм, а тому оточення зацікавлене у спілкуванні та роботі
саме з такою особистістю;



долання вікових меж. Із майстром володіння технологією самопрезентації,
що конкретно проявляється у правильному виборі моделей поведінки та
виконанні різних ролей, можливо комфортно себе почувати без «замикання»
на своєму віковому іміджі, розширювати коло контактів і успішно займатися
професійною діяльністю у різновікових соціумах [7, с. 20-21].
На думку Л. Гофмана, позитивний імідж педагога ґрунтується на

самоповазі – високій самооцінці, самоприйнятті та любові до себе, оптимізмі –
постійній надії на покращення справ, екстраверсії – спрямованості до зовнішнього
світу, відкритості, об‘єктивності, вмінні спілкуватися, виявляти активність, умінні
контролювати час через організованість і самоконтроль [1].
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Отже, імідж педагога є проекцією його особистості й характеризується
наявністю власного стилю та сумою індивідуальних характеристик, що роблять
його неповторним. Особистість має свої власні цінності, переконання, своє
яскраво виражене ставлення до життя, світобачення, до якого вона дійшла на
основі великої свідомої роботи.
Таким чином, позитивний імідж сучасного вчителя, в першу чергу,
залежить від внутрішньої сутності людини: системи цінностей, переконань,
позицій, що виявляються у зовнішньому вигляді. Такій особистості притаманні:
власна гідність, самоповага, відповідальність за себе і майбутнє, висока
професійна самооцінка, потреба в самореалізації, гнучкість у пошуку творчих
альтернатив у процесі навчання Професійний імідж – це складне психологопедагогічне явище, а тому в перспективі вимагає докладних досліджень як
особистісний феномен і як явище створення колективного образу.
Література
1.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер с
англ. А. Д. Ковалева. Москва: Канонпресс-Ц: Кучково-поле, 2000. 302 с.

2.

Гузій Н. І Педагогічний імідж і професійна культура / Н. В. Тузій // Творча
особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук, праць. -К .,
1997. - С 28-31.

3.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник / [І. А. Зязюн, Л. В.
Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. - К. : Вища
школа, 2004. - 422 с

4.

Калюжний А. А. Психологія формування іміджу вчителя / А. А. Калюжний.
– М.: ВЛАДОС, 2004. – 222 с.

5.

Козлова О. Г. Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у
феномені педагогічної майстерності / О. Г. Козлова / Постметодика. 2012. - С . 40-44.

6.

Симонова И. Ф. Педагогика имиджа : монография / И. Ф. Симонова. СПб. : Ультра Принт, 2012. - 304 с.

7.

Шепель В. М. Имиджология. Как нравиться людям / В. М. Шепель. – М. :
Народное образование, 2002. – 635 с.

143

Соболєва А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ІМІДЖ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Освіта перехідного етапу суспільства, як і кожна інша його ланка,
проходить процес пошуку нових альтернатив. За цей час відбулася суттєва
деформація навчання, що призвела до відкриття нових навчальних закладів.
Зміна пріоритетів у державі внесла зміни до іміджу знань та освіти. І сучасні
навчальні заклади розуміють значення іміджу освіти й самі працюють над цим.
Проблема створення позитивного іміджу стає потребою дня, цікавить кожного
керівника закладу освіти. Імідж може складатися стихійно, неконтрольовано або
бути предметом цілеспрямованої роботи. Проблема сучасних навчальних закладів
– це пошук, розробка та застосування управлінських пізнавальних та художніх
засобів створення позитивного образу навчального закладу, відображення в
цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та завдань, особливостей його
діяльності. Імідж – це яскравий вияв індивідуальності навчального закладу, тобто
неповторне обличчя його колективу.
Сьогодні сучасні навчальні заклади, розуміють значення іміджу освіти й
самі працюють над цим. Здебільшого імідж навчального закладу складається з тих
самих складових, що й реклама товару. Тут і привабливий індивідуальний підхід, і
навчання декільком іноземним мовам, і запрошення до викладання викладачів із
закордону, і можливість закордонного стажування тощо. Але більшість навчальних
закладів бачать імідж освіти у стабільному якісному навчальному процесі, який
тримається на ентузіазмі викладачів. Нова школа – це школа культури життєвого
самовизначення.
Імідж університету – це яскравий вплив її індивідуальності, тобто
неповторне обличчя її колективу в предметному та соціо-культурному середовищі.
Формуванню позитивного оригінального іміджу школи нового типу сприяє
формування та засвоєння чітких конкретних правил-девізів, які перетворюються в
традиції закладу. Проблема іміджу навчального закладу – це проблема пошуку,
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розробки та застосування управлінських та психолого-педагогічних, пізнавальних
та емоційних, раціональних та художніх засобів створення позитивного образу
навчального закладу, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів,
змісту та завдань, особливостей його діяльності. Процес створення іміджу являє
собою процес двосторонньої, суб'єктно-об'єктної взаємодії, у якому активну роль
відіграє як об'єкт, імідж образ якого створюється, так і суб'єкт, який сприймає
даний імідж-образ.
Формування іміджу – це цілеспрямований, науково виважений процес.
Проблема формування іміджу – це проблема пізнавальних та емоційних,
раціональних та художніх засобів створення позитивного образу навчального
закладу, відображення в цьому образі внутрішніх, сутнісних смислів, змісту та
завдань, особливостей діяльності навчального закладу.
Чикалова М.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ПІДТРИМКА ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТУРЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ)
Непередбачувана ситуація, пов‘язана з небезпекою для здоров‘я
людства через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, торкнулася системи
освіти переважної більшості країн світу та внесла свої незаплановані корективи у
процес підготовки фахівців навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Закритися на карантин та терміново у найкоротші терміни перейти на дистанційне
навчання у зв‘язку із соціальним дистанціюванням та самоізоляцією змушені були
не лише школи, але й заклади вищої освіти по всьому світу. Проте, не викликає
сумніву той факт, що така ситуація матиме певні негативні наслідки. Перш за все
це зачепить імідж університету та такий напрям роботи закладу, як підготовка
міжнародних студентів. За даними досліджень Британської консалтингової
компанії «Quacquarelli Symonds (QS)» стосовно впливу коронавірусу на глобальну
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вищу освіту, у результаті яких було проведено опитування більше 11 000
студентів-іноземців,

виявилося,

що

майже

половина

з

них

має

намір

відтермінувати навчання внаслідок пандемії, тоді як кожен десятий студент
заявив, що не має подальшого бажання продовжувати навчання за кордоном. Що
далі йде подовження карантинних заходів, тим більше студентів висловлюють
небажання навчатися через Інтернет. Плани опитуваних щодо навчання після
закінчення карантинних заходів показано на рис.1.

Рисунок 1 – Прогнози стосовно подальшої організації навчального
процесу іноземних студентів. Джерело: [3].
І цьому є логічне пояснення: ефективне дистанційне навчання вимагає
застосування нанотехнологій, комп‘ютеризації та швидкісного безперебійного
Інтернету, сучасних ґаджетів, автоматизації та оптимізації всього навколо себе і
т.п. На жаль, не всі студенти мають матеріальну можливість долучитися до такого
процесу у повному обсязі.

Крім того, немаловажну роль відіграє й підготовка

самого викладача, який повинен вільно володіти сучасними інтернет-технологіями,
швидко реагувати на виникаючі проблеми, вміти доступно й вчасно розібрати та
пояснити навчальний матеріал.
І хоча багато університетів, реагуючи на очікувані скорочення кількісного
складу міжнародних студентів, розпочали активну роботу стосовно адаптації
учбових програм до нових умов навчання, зміни термінів подання заяв,
проведення он-лайн зустрічей, цифрових заходів тощо

ситуація, що склалася,

відчутно вплине на імідж університетів та їх подальшу долю. Наразі існує думка,
що розпочнеться диверсифікація країн для рекрутингу студентів-іноземців. До
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переліку таких країн увійдуть: Бразилія, Індія, Індонезія, Філіппіни, Саудівська
Аравія, Пакистан, Південна Африка, Туреччина, ОАЕ тощо [2].
Пандемія коронавірусу нового типу, яка наклала відбиток практично на
всі сфери життя людей, змусила сотні мільйонів людей по всьому світу працювати
чи навчатися віддалено. З метою визначення переваг та недоліків поспішного
переходу на дистанційну освіту (ДО) у ході порівняльного аналізу організації ДО
для студентів вищих навчальних закладів, зокрема університетів, було обрано 2
країни: Туреччину (уряд якої докладає великих зусиль до максимального
підвищення рівня освіти й яка активно переймає передовий досвід та стандарти
провідних університетів світу) та Україну. На сьогоднішній день система організації
вищої освіти в Туреччині з багатьох аспектів набагато вища, більш гнучка та
адаптована до змін, аніж у країнах західної Європи. У 207 вишах Туреччини
навчається близько 7 мільйонів студентів. У період пандемії Рада з питань вищої
освіти Туреччини зробило ставку на відмову від перегляду мінімальних вимог до
навчального процесу. Всі університеті працюють злагоджено та ефективно
координують навчальний процес, застосовуючи практику віддаленого навчання,
що допомогло у певній мірі навіть підняти імідж навчального закладу.
На початку квітня Міністр освіти країни Зія Сельчук заявив, що Рада з
питань вищої освіти Туреччини (YÖK) прийняла рішення дозволити студентам
бакалаврату, магістратури та докторантури відкласти зарахування на весняний
семестр 2020 року, який буде проводитися повністю дистанційно з метою
уповільнення поширення коронавірусу. Це пояснювалося тим, що частина
студентів, які повернулися в свої рідні міста, повідомили YÖK про проблеми з
підключенням до Інтернету, що, за їхніми словами, не дозволить їм навчатися
дистанційно у повному обсязі. Захист кваліфікаційних робіт та іспити для
отримання ступеня магістра і доктора наук також проводитимуться по відеозв‘язку
за умови, що їх можна відстежувати і записувати, відзначили в Раді. Аналітики
прийшли до єдиної думки, що на період пандемії частина молоді в усьому світі
віддаватиме перевагу тим університетам, які розташовані поруч з місцем
проживання. Саме тому приймаються заходи, спрямовані на активізацію розвитку
системи вищої освіти по всій країні, а університети докладають усіх зусиль, аби
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підвищувати рейтинг та імідж університету для залучення студентів до свого
навчального закладу [1].
Проблема підтримки іміджу університету набула актуальності й на
теренах вітчизняної освіти. Замінити живе спілкування у навчальному процесі на
дистанційне й утримати при цьому позитивний імідж – завдання не з легких й
потребує проявів креативності як з боку професорсько-викладацького складу, так і
з боку студентів. Більшість університетів активно взялися за виведення
навчального процесу на високий рівень надання освітніх послуг шляхом освоєння
новітніх

ресурсів

та

дистанційних

платформ:

Moodle,

Google

Classroom,

LearningApps та ін. Основний акцент ставиться на можливість самовдосконалення
та самореалізації, зокрема, підвищення рівня власної іншомовної компетентності.
Головною особливістю цієї форми навчання є самоосвіта, основою якої є
самомотивація студента, що вимагає високий рівень її організації зі сторони
викладача та самоорганізації – зі сторони студента.
Таким

чином,

диверсифікація

навчального

процесу

за

умови

дистанційного навчання, доступність подання матеріалу викладачами, зручність
використання навчальних ресурсів, надання можливостей для повноцінного
студентського життя, створення привабливих інноваційних умов навчання тощо є
запорукою підвищення іміджу університету не лише на вітчизняному, але й на
міжнародному рівні. На цьому етапі величезну роль відіграватимуть не надсучасні
аудиторії та дороговартісний ремонт приміщень, а компетентність професорськовикладацького складу, грамотно організований навчальний процес та висока
технічна здатність університетів до якісної підготовки фахівців, що навіть за
відсутності живого спілкування дасть змогу отримати всю необхідну інформацію
для розуміння та засвоєння дисциплін.
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ІТ ПРОЄКТАМИ
Баранцев Я.
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університет імені А.С. Макаренка
ҐРАНТОВІ ПРОГРАМИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ: ДОСВІД США
Перед сучасним ЗВО, що ввійшов у нове десятиліття, постають нові

виклики, серед них злободенною проблемою й досі залишається розробка
технологій формування, моніторинґу й підвищення власного іміджу. Фахівці
зауважують, що університети з певним іміджем – це установи, які мають високий
відсоток відомости, зуміли створити переваги й забезпечити певну якість своїх
послуг [2, 119]. Його формування – це особливий комплекс заходів, що сприяє
зростанню лояльности з боку клієнтів, залученню нових споживачів, посиленню
образу унікальности університету [1, 40]. Як відомо, імідж виявляє себе як окремий
образ, котрий, набуваючи вигляду цілої системи уявлень, виникає саме у
свідомості людей (кінцевих споживачів, на яких він розрахований) і не є
атрибутом, невід‘ємною ознакою університету. Це пояснює хоча б семантика
слова «імідж», що походить з англійської мови (image) й означає там, крім усього
іншого, певний мисленний образ чи ідею про когось чи щось, а також спосіб, у який
вони постають в уяві людей [5]. І попри факт, що це все-таки маркетинґовий
інструмент, потрібно розуміти, що в процесі аналізу показників ефективности й
досягнень заклади освіти рано чи пізно стикаються з необхідністю підвищення
власного

іміджу,

який

суттєво

визначає

їхню

конкурентоспроможність

і

перспективність на ринкові освітніх послуг. Це явище до того ж динамічне й
непостійне, бо люди часто мають різний рівень підготовки й навіть досвід, котрий
давав би їм змогу оцінювати той чи той університет із позицій особистих
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зацікавлень. На сьогодні існує низка PR-технологій, які допомагають покращувати
імідж ЗВО. Наприклад, інтернет-імідж будь-якого наукового закладу у світі
оцінюють за допомогою Світового вебометричного рейтинґу університетів
(Webometrics). Станом на травень 2020 року впорядкування закладів освіти США
має такий вигляд [6]:

Малюнок 1. Вебометричний рейтинґ університетів США: перша десятка
Публікації в таких базах даних, як «Scopus», «Web of Science» та
«Google Scholar» із рівнем їхньої цитованости, безумовно, також значною мірою
визначають імідж професорсько-викладацького складу конкретного ЗВО. Однак ми
вважаємо, що не варто зосереджуватися тільки на традиційних формах eventзаходів чи різних комунікацій (як-от дні відкритих дверей чи інтернет-сайти). Не
заперечуючи їхньої важливости, гадаємо, що доцільно вивчати й інноваційні
напрями роботи з поліпшення іміджу, поміж яких помітно вирізняються, зокрема,
програми обміну студентів і ґрантові програми.
Коли говорити про досвід США, то в цій країні існує система надання
федеральних ґрантів певним отримувачам задля здійснення суспільної мети –
підтримки чи заохочення. Так, приміром, американські приватні університети, які
назагал дуже поширені й виявляються престижними на національному рівні,
значною мірою покладаються на приватне фінансування й часто пропонують свої
стипендії та ґранти [9]. До того ж американці схиляються до здобуття всебічної
освіти та є доволі гнучкими в плані вибору навчальних курсів [8], тому імідж
закладів освіти відіграє тут значну, якщо й не вирішальну, роль.
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Наприклад,

на

ґрунті

досліджень

фахівців

Університету

штату

Вашинґтон встановлено залежність між іміджем освітнього закладу й рівнем
задоволення студентів [4]:
Таблиця 1
Шість значущих факторів, виведених у процесі факторного аналізу
Фактор

Опис
Престиж, репутація,

Ф
1

наслідування нових

Репутація та вік

тенденцій, інновації, вірність
традиціям

Ф
2

Відомість, загальна
Студентське життя

атмосфера, життя в
студентському містечкові

Ф
3

Університет зорієнтований
Університетські контакти

на студентів, суспільство й
компанії

Ф
4

Зростання в ранґові, обсяг
Ранґ

курсів, матеріальне
забезпечення
Якість викладацького

Ф
5

Відношення «ціна – якість»

складу, плата за навчання,
викладачі зі ступенем
доктора філософії (Ph.D.)

Ф
6

Складнощі прийому,
Легкість доступу та підготовки

підготовка проєктів і
домашньої роботи

На нашу думку, ґрантові програми підвищують імідж не лише сторін, які
їх надають, але й тих, хто бере в них участь. Для України наразі є багато
пропозицій, які можна знайти на сайті Посольства США в Україні або інших вебресурсах, серед них: «Загальний конкурс проєктів Фонду сприяння демократії»,
«Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ», «Програма книжкових
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перекладів Посольства США», «Програма малих ґрантів публічної дипломатії –
―Культура та програми для молоді‖» й інші (американська амбасада) [3], а також
значну кількість стипендій різних університетів США (обсяг яких може становити
понад 10 000 доларів) [7].
До подачі на розгляд заявки всі організації, які претендують на
отримання ґранту від Державного департаменту США, повинні отримати код
DUNS, код CCR (NCAGE), надіслати лист-звернення від голови організації, а також
оформити активний реєстраційний запис у системі SAM [3].
З іншого боку, Україна могла б створювати й просувати власні програми
освітніх ґрантів, що дало б можливість привертати увагу іноземних фахівців,
поліпшувати

стан

вітчизняної

науки,

економіки

й

узагалі

соціальної

інфраструктури. Такі пропозиції само собою підвищуватимуть імідж українських
університетів

і

сприятимуть

їхньому

розвиткові,

а

також

визначатимуть

перспективи подальшого вдосконалення всієї системи університетської освіти.
Отже, сучасний університет США – це заклад освіти, який визначається
гнучкістю й відкритістю до впровадження інноваційних технологій підвищення
власного іміджу на ринкові послуг. Американська система надання ґрантів
заохочує до участи в конкурсах багатьох фахівців зі всього світу. Україна ж може
не лише брати в них участь, таким чином презентуючи свій науковий потенціал і
нагромаджений досвід на міжнародному рівні, але й створювати власні програми,
які запрошували б науковців і студентів із провідних освітніх осередків до навчання
й роботи в нашій державі.
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Карпенко І.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ІТ ПРОЄКТАМИ
Процес інтеграції України у світове співтовариство потребує значного

розвитку інформаційного суспільства. Безумовно, це є одним із питань якості
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освіти. Тому перед розвитком сучасної освіти постає питання впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності.
Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього
процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів,
формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як
основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та
соціальні.

Самостійне

здобування

знань,

систематизація

їх,

можливість

орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення
відбувається саме через метод проекту [1, 92].
Управління освітніми проектами, в тому числі з використанням ІКТ на
сьогоднішній день є малодослідженою проблемою. Управління освітніми ІТ
проектами відноситься до проектного менеджменту, який у свою чергу є
прерогативою галузей наукового і практичного знання, що належить до системи
матеріального виробництва [2, 203].
Як і стандартна проектна діяльність, ІТ проект спрямований на розробку
унікального продукту, має чіткі строки. ІТ проект обмежений в ресурсах, містить
свої критерії якості та поняття про успішне завершення. Освітній проект є одним із
видів предметної галузі ІТ проектів [3].
Інтеграція проектної діяльності в освіті є інноваційною технологією
навчання,

де

учень

цілеспрямованої,

або

студент

планової

та

отримує

виконаної

певні

компетенції

взаємопов‘язаної

в

процесі

діяльності,

яка

реалізується при постійному контролю та завершується кінцевим результатом,
ним у свою чергу є освітній продукт [3].
З 90-х років ХХ століття починається розширення сфери застосування
освітніх

проектів

з

їхнього

зв'язку

з

зовнішнім

середовищем,

окремими

соціальними групами, а основний наголос в їх реалізації був зроблений на технічні
нововведення, виникла потреба нового осмислення педагогічних проектів та
способів управління ними [4].
На

сьогоднішні

день

управління

ІТ

проектами

реалізується

за

допомогою провідних експертів у сфері інформаційних технологій. Розуміючи
неабияку популярність цифрових освітніх технологій, освітні ІТ проекти, що
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розроблялися протягом останніх років спрямовані на доступ до якісної освіти та
навчання впродовж життя. Кінцевим та найбільш поширеним продуктом таких ІТ
проектів є освітні онлайн-платформи. Яскравим прикладом може слугувати процес
створення електронної освітньої платформи на засадах Концепції Національної
освітньої електронної платформи Міністерства освіти і науки України. Вище
згаданий приклад не є поодиноким. Провідні ІТ школи, спільноти, компанії за
підтримки МОН України розробляють і реалізують власні освітні проекти, які по
своїй природі спрямовані на отримання освіти безпосередньо в сфері ІТ.
Значних успіхів у цьому досяг Львівський ІТ Кластер. Дана організація
являє собою спільноту компаній у галузі інформаційних технологій, які разом із
університетами і місцевою владою розвивають бізнес-середовище міста. Окрім
цього, однією із пріоритетних задач цієї організації є модернізація освіти, кінцевим
продуктом якої є три освітні проекти для школярів та студентів: «IT Expert», «IT
Future», тощо [5].
Зокрема,
впровадження

метою

освітнього

інноваційних

проекту

бакалаврських

«IT

Expert»

програм

в

є

запуск

та

університетський

навчальний процес. Програма «ІТ Future» спрямована на популяризацію навчання
на інноваційних програмах та професійну орієнтацію серед школярів у сфері
інформаційних технологій [5].
Безпосередньо впровадження інформаційних технологій у сферу освіти
сприяє співпраці, вмінні працювати в команді, максимальній активізації навчальної
діяльності,

є

засобом

розвитку

інформаційної

діяльності,

креативності,

дослідницької та аналітичної роботи. Заклади вищої освіти в більшості випадків
працюють у співпраці з спільнотами ІТ фахівців у розробці освітніх проектів. Це
зумовлено тим, що інноваційна освіта, яка має досить великий потенціал, хоча не
повністю інтегрована в освітній процес навчальних закладів, які все ще
залишаються

консервативними

в

контексті

обмеженого

впровадження

інформаційних технологій.
Галузь інформаційних технологій є однією з небагатьох, яка не
зупиняється рости і розвиватися, а кар‘єра в сфері ІТ все більше стає
затребуваною, тому значна частина освітніх проектів, як вже було сказано,
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спрямована на отримання освіти в галузі інформаційних технологій для широкої
аудиторії.
Впровадження та управління освітніми ІТ проектами сприяє розвитку
інформаційних компетенцій, розвиває критичне мислення, лідерські якості та
вміння працювати в команді. Ці навички високо цінуються, та є необхідними на
сучасному ринку праці.
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університет імені А. С. Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Формування іміджу університету в умовах сучасності є важливим етапом

у розвитку вищої освіти. Адже кожен ЗВО є конкурентом за майбутнього студента.
Розвиток конкуренції спонукає освітні установи підвищувати якість освітніх послуг,
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рівень кваліфікації викладачів. Високі вимоги користувачів освітніх послуг до
самого ЗВО підштовхують керівників установ до підвищення рівня іміджу.
Проблема іміджу університету є досить актуальною. Зокрема це питання
досліджували: С. Зайцева, І. Проценко, М. Ковальчук, Піскунова Т. Проблема
іміджу привернула до себе увагу

дослідників в педагогіці – М.Борисенко,

Н.Голота, Н.Казакова, Л.Карамушка, М.Левіт, О.Павленко, В.Шепель. Серед
іноземних дослідників цим питанням займалися зокрема: Даулінг Г., Якока Л.,
Мерсер Д., Беккер Е., Берд Л., Юданова А.
Перш за все

в поняття іміджу ЗВО різні дослідники вкладають своє

розуміння. Зокрема Т. Н. Піскунова розглядає імідж загальноосвітнього закладу як
«емоційно

забарвлений

образ,

що

володіє

цілеспрямовано

заданими

характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості
на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу» [3, 8].

У

буквальному значенні «імідж» – це образ. Більшість з нас під цим поняттям
розуміють престиж, авторитет популярність.
Структура іміджу, на думку Т. Н. Піскунової, складається із семи
уявлень:
-

про

образ

керівника

(персональні

особливості,

соціальні

характеристики, зокрема освіта, біографія, цінності, професійні характеристики,
зокрема знання стратегії розвитку освіти, технологій навчання, виховання,
економічних і правових основ функціонування освітньої установи тощо);
- про якість освіти (відповідність Держстандарту, сформованість
здібностей, пізнавальних процесів, сформованість особистості, вихованість,
самовизначення, самореалізація, зміст навчання, форма навчання);
- про стиль освітньої установи (контакти співробітників із зовнішніми
об'єктами, стиль взаємодії між учасниками освітнього процесу, стиль роботи,
корпоративна культура);
- про зовнішню атрибутику;
- про образ персоналу (кваліфікація, особисті якості, психологічний
клімат тощо);
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- про ціну на освітні послуги (платність освітніх і додаткових послуг,
інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, місце розташування, терміни
навчання);
-

про

рівень

психологічного

комфорту

(уявлення

про

рівень

комфортності середовища освітньої установи [3, 10].
Зрозуміло, що сьогодні ЗВО – це своєрідна торгівельна марка, яка
просуває власний товар на ринку освітніх послуг для вигідного продажу. Відтак
метою створення іміджу ЗВО є привернення уваги певних соціальних груп та
інститутів задля підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та
конкурентоспроможності власних випускників на ринку праці, залучення якомога
більшої фінансової підтримки, тобто інвестиції та налагодження наукового
співробітництва, а саме встановлення та розширення партнерських зв‘язків тощо.
Конкурентоспроможність ЗВО – це наслідок ефективності його іміджу [1, 144-145].
Ефективний імідж – це імідж, у якому набір позитивних характеристик
про університет у комплексі сприяє досягненню основних цілей університету,
створює стійкий асоціативний зв‘язок між цілісним образом і PR [4, 391-392].
Зокрема імідж навчального закладу може складається з привабливого
та індивідуального підходу, з навчання декількох іноземних мов, запрошення до
викладання викладачів із закордону, і можливості закордонного стажування тощо.
Престиж, який має університет в суспільстві є прямим результатом усієї
його діяльності. Репутація освітнього закладу складається роками, десятиліттями,
іноді століттями. Коли люди дотримуються високої думки про можливості
університету, у нього з'являється більше можливостей, його діяльність стає все
більш ефективною. Погана ж репутація університету може мати протилежний
ефект - потенційні споживачі не довіряють йому, його освітнім товарам і послугам.
Безперечно імідж університету створюють керівники закладу, студенти та
викладачі.
З розвитком науково-технічного прогресу відбувається

впровадження

сучасних інформаційно-комунікативних технологій майже в усіх галузях діяльності
та життя людини. Не оминув цей процес і вищі навчальні заклади. Інтернеттехнології є визначальними для формування іміджу навчального закладу, так як
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стали своєрідним «комунікаційним містком» між абітурієнтами та ЗВО. Майже 90%
абітурієнтів, в першу чергу, звертаються до Інтернет-джерел в пошуках інформації
про університет чи інститут, який їх цікавить. В Україні почалось масове створення
сайтів для навчальних закладів, при чому від дитячих садочків до ЗВО. Сайт на
сьогоднішній день є основним інструментом для набору студентів на новий
навчальний рік, тому він розглядається як вже готовий рекламний продукт. За
допомогою власної web-сторінки, студенти в будь-який час, з будь-якого куточка
країни (чи навіть світу) можуть знайти необхідну для них інформацію, контактувати
з викладачами, відвідувати онлайн бібліотеку закладу і т.п. Цей засіб комунікації
став обличчям навчального закладу в цілому, а тому неодмінною складовою
іміджу. В ідеалі сайт навчального закладу має добре виглядати, вміщувати
корисну інформацію та бути зручним для перегляду [2, 201].
Отже, імідж університету, безперечно, важливий елемент у структурі
сучасної освіти. Його формування – це довготривалий процес, який вимагає
багато затрат та роботи з боку керівництва. Престиж ЗВО залежить: від керівника
та його професійних здібностей, педагогічного персоналу та їх кваліфікацію, від
студентів, які загалом і створюють популярність закладу. Крім того, імідж
університетів залежить і від «здорової»

конкуренції, що спонукає керівництво

створювати кращі умови для навчання.
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ІТ ПРОЕКТАМИ
До складу даної спеціалізації відносяться дисципліни, які розширюють
знання та поглиблюють практичні навички майбутніх проектних менеджерів у
галузі інформаційних технологій. Зокрема, йдеться про вивченні новітніх
технологій управління проектами Scrum та Agjle, можливості використання для
ефективного управління проектами сучасних баз даних та знань, які забезпечують
функціонування систем прийняття рішень щодо управління ІТ проектами. Зв‘язок
проектного управління з корпоративним управлінням ІТ компанії забезпечують
дисципліни щодо проектів розвитку ІТ компаній та управління проектами
впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах та організаціях, а
також стосовно управління проектами розробки програмного забезпечення.
Важливою складовою даної спеціалізації є наявність специфічних технологій
створення та управління start-up проектами, зокрема в галузі інформаційних
технологій. Сучасні вимоги до розробки та функціонування інформаційних систем і
проектів, що їх створюють, неодмінно стикаються з проблемами кібербезпеки та
захисту інформації, основні технології яких наводяться у дисципліні по сучасним
системам інформаційної безпеки. Система знань сучасного керівника проектів
немислима без економічних розрахунків і знань щодо використання математичних
методів оптимізації та використання економіко-математичних моделей.
Практичне значення цієї спеціалізації полягає в обговоренні практичного
досвіду провідних викладачів, вивченні та обговоренні відео лекцій з кожної теми
та дисципліни, проведенні аудиторних дискусійних занять, а також виконанні
групових та індивідуальних практичних занять по наданим викладачами кейсам і
виконанні лабораторних робіт в сучасних комп‘ютерних лабораторіях, в результаті
яких відпрацьовуються певні методи ефективного управління ІТ проектами,
створюються

основи спеціалізованого

управління
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проектами.

На

заняттях

розглядаються особливості реалізації проектів, в яких вже працюють слухачі
магістратури.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій постало питання
підвищення вимог до якості сучасної освіти кожної людини. До проблем якісної
освіти можна віднести набуття знань та досвіду, а також успішне приєднання до
сучасного інформаційного суспільства. Саме тому однією з актуальних проблем на
сьогодні є управління освітніми ІТ-проектами.
Проект – це поєднання теорії та практики, постановка певного
розумового завдання і практичне його виконання. Освітні проекти спрямовані на
оволодіння різними способами творчої, дослідницької діяльності, духовне та
професійне становлення особистості через активні дії й створення суб‘єктом
власної стратегії навчання. Метод проекту в освіті – це інноваційна технологія
навчання,

в

якій

цілеспрямованої,

учні

або

планової

та

студенти

отримують

виконаної

компетенції

взаємозв‘язаної

в

процесі

діяльності,

яка

реалізується при постійному моніторингу та завершується реальним практичним
результатом – освітнім продуктом. У 90-ті рр. ХХ ст., коли на теренах української
педагогічної практики розширилася сфера застосування освітніх проектів, їх
зв'язку з зовнішнім середовищем, окремими соціальними групами, а основний
наголос в їх реалізації був зроблений на технічні нововведення, виникла потреба
нового осмислення педагогічних проектів та способів управління ними.
Новітні розробки у сфері освіти та можливості сучасних інформаційних
технологій дозволили сформувати нове уявлення про інформаційну школу, яка
пов‘язана з диференціацією навчального процесу, вдосконаленням і поширенням
нових освітніх практик, зі зміною змісту освіти та особистісно-орієнтованим
підходом до навчання.
Прикладами успішних освітніх проектів є: проект «Європейські освітні
ініціативи», освітній проект «LITS4kids», проект «ІТ-Освіта», проект «ІТ Експерт»,
проект «IT-школа Samsung» тощо. Виділимо деякі з цих проектів:
– проект «Європейські освітні ініціативи» спрямований на розвиток ІТосвіти та інтеграцію кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців.
Мета проекту – забезпечити кожного бажаючого якісною сучасною освітою у сфері
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інформаційних технологій, допомогти IT-фахівцям бути конкурентоспроможними
та гарантовано працевлаштованими [3];
– освітній проект «LITS4kids» – це абсолютно новий формат навчання,
метою якого є професійна орієнтація дітей у сфері IT. LITS4kids – це проект
Львівської ІТ школи (LITS), уроків, об‘ємних домашніх завдань, незацікавлених у
своїй роботі викладачів та балової системи оцінювання [4];
– проект «ІТ-Освіта» створено з метою здійснення практичних кроків з
підготовки

кваліфікованих

ІТ-фахівців,

враховуючи

світові

тенденції

щодо

створення сучасних інноваційних середовищ. Метою проекту "ІТ-Освіта" є
розробка нової моделі організації навчально-виховного процесу підготовки
фахівців для потреб ІТ-індустрії України з наданням рекомендацій.
Впровадження

інформаційних технологій

у галузь

освіти

сприяє

співпраці, вмінні працювати в команді, максимальній активізації навчальної
діяльності учнів в різних навчальних предметах на різних рівнях навчання в
навчальному процесі, виступає засобом підвищення мотивації учнів, сприяє
розвитку навичок інформаційної діяльності, дослідницької та аналітичної роботи,
розвиває творчий потенціал тощо.
Але не варто також забувати, що впровадження інформаційних
технологій в сферу освіти на сьогодні ускладнено в основному тим, що викладачі,
а також учні, стикаються з проблемою відмінності між старшим і молодшим
поколіннями в ступені оперативності освоєння інформаційного простору. Крім того,
студенти в своєму прагненні до вивчення комп‘ютерних та інших технологій більше
орієнтовані на розважальну складову інформаційного процесу, ніж навчальну, а
вчителі через низький рівень технічних знань або надмірного консерватизму
обмежено застосовують ІТ в навчальному процесі, ніж для підкріплення
навчального матеріалу і його візуалізації.
Отже, впровадження та управління освітніми ІТ-проектами сприяє
розвитку інформаційних компетенцій учнів та студентів, розвитку критичного
мислення, акти
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3.Ващенко Л. Управління освітніми проектами [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1411/
4.Сучасна ІТ-освіта в Україні. Проект Європейські освітні ініціативи.
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://mon.gov.ua/content/

%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/15/1-razdel-dlyasajta-mon-(2).pdf
5.Освітній

проєкт «LITS4kids»

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу: http://lits.ua/lits4kids
6.Проект «ІТ-Освіта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itosvita.com.ua/index.php
Чистяков С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МАРКЕТИНГОВІ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ
СПРИЯТЛИВОГО ІМІДЖУ ЗВО
Освіта є невід'ємною частиною життя суспільства, від розвитку якої
залежить інтелектуальний і духовний потенціал країни. З проникненням у освітню
сферу ринкових відносин, глобалізацією освітніх послуг, з одного боку, та
особливостями

демографічної

ситуації

в

нашій

країні,

з

іншого,

роль

маркетингових і PR-технологій у формуванні сприятливого іміджу закладів вищої
освіти є вагомою та незаперечною. Набір освітніх послуг, пропонованих ЗВО,
практично

однаковий,

оскільки

опосередкований

єдиними

державними

стандартами за спеціальностями, у зв‘язку з чим абітурієнти (як вищої, так і
додаткової освіти) під час прийняття рішення про місце навчання все більшою
мірою керуються іміджем і репутацією ЗВО. Однак, у більшості закладів не тільки
відсутнє управління корпоративним іміджем, але й немає служби маркетингу й
паблік рілейшнз у системі менеджменту ЗВО.
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Переконані, що імідж закладу освіти виявляється необхідним не лише
для залучення абітурієнтів, яких стає з кожним роком менше, але й для зміцнення
взаємин із бізнесом з метою формування робочих місць для випускників та
отримання додаткового фінансування в результаті роботи над спільними
проєктами. Імідж може служити мотиваційним стимулом для викладачів у зв‘язку зі
зниженням престижності роботи вченого.
Наголосимо,

що

важливість

іміджу

ЗВО

підкреслюється

всіма

теоретиками-дослідниками в галузі менеджменту, маркетингу й комунікацій, а
також практиками-іміджмейкерами. На наш погляд, позитивний імідж дає
університету визнання громадськості, тим самим він забезпечує собі постійний
набір хороших студентів і стабільне працевлаштування випускників. З іншого боку,
позитивна популярність дозволяє залучити додаткові фінансові кошти, що
дозволяє вишу розвивати інноваційний потенціал і підвищувати якість освітнього
процесу. А негативний імідж університету, навпаки, девальвує вартість усіх послуг,
притягує чутки та плітки, що призводить до відтоку абітурієнтів і відмову від
освітніх послуг, що пропонуються окремим ЗВО.
У контексті даного дослідження слід зазначити, що формування іміджу
як сприятливого образу, що формує символічний капітал організації або
особистості, є одним із завдань PR-діяльності, тому основними інструментами,
використовуваними для побудови іміджу або його корекції, є інструменти паблік
рилейшнз. Зауважимо, що для розробки ефективної програми оптимізації іміджу
ЗВО необхідно чітко уявляти цільові групи, яким будуть адресовані ключові
послання й подання, думки й оцінки яких важливі для формування образу
університету. З цими групами повинні вибудовувати взаємодію фахівці зі зв‘язків із
громадськістю ЗВО.
До них належать:
1. Абітурієнти та їхні батьки – одна з пріоритетних цільових груп у
реалізації іміджевої стратегії ЗВО. Значення цієї групи обумовлене завданням, що
стоїть перед університетами, а саме розширення ринку освітніх послуг,
збільшення його обсягів через залучення найбільшого числа мотивованих
абітурієнтів.
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2. Випускники ЗВО є цільовою групою, оскільки вони формують
зовнішній імідж закладу в роботодавців, самі є потенційними роботодавцями і в
майбутньому стануть батьками потенційних абітурієнтів.
3. Важливим для університету є взаємодія з групою партнерівроботодавців, представників бізнесу. Мета роботи з даною цільовою аудиторією –
домогтися лояльності до ЗВО, переконати партнерів у якості освіти.
4. Уряд, органи державного управління необхідні для лобіювання
інтересів вищої освіти і власне університету, впливу на вирішення питань
фінансування та інших, повʼязаних із діяльністю ЗВО.
5. Вибудовуючи відносини з органами влади, необхідно показати, як
університет розуміє важливість соціальної відповідальності організації перед
суспільством, містом, країною: участь викладачів, студентів і слухачів у
суспільному житті, благодійних акціях тощо.
6. Засоби масової інформації – цільова група, яка впливає на
формування іміджу ЗВО через висвітлення його діяльності й оцінку роботи
університету.
7. Професорсько-викладацький і допоміжний персонал становить
внутрішню аудиторію, яка відіграє важливу роль у організації освітнього процесу і
представляє ЗВО перед зовнішніми аудиторіями.
8. Студенти та слухачі – цільова аудиторія, поведінка й думка якої
впливає на сприйняття ЗВО громадськістю.
Закцентуємо увагу на тому, що формування позитивного іміджу ЗВО за
допомогою PR-комунікацій має будуватися за відомою формулою RACE.
Охарактеризуємо етапи впровадження маркетингових та PR-технологій.
Перший етап – дослідницький, на якому проводяться дослідження, які
показують позиції ЗВО та його конкурентів на ринку освітніх послуг, виявляють
слабкі й сильні сторони учасників боротьби за абітурієнтів. Слід, як нам видається,
постійно проводити дослідження з вивчення інтересів, потреб і переваг груп
потенційних споживачів (тобто абітурієнтів та їх батьків). Також необхідно
регулярне спілкування з працедавцями, моніторинг ситуації на ринку праці,
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оскільки випуск товару (в нашому випадку дипломованого фахівця), що не
користується попитом, може негативно відбитися на іміджі ЗВО.
Другий етап –планування дії, на якому розробляється концепція PR
проєкту; визначаються технології, підбір можливих акцій і заходів; розробляється
медіа-стратегія (медіа-політика), складається план проведення PR кампанії.
У межах нашого дослідження нам найбільше цікавий третій етап PRпроцесу – етап реалізації. Він передбачає практичне застосування запланованих
засобів і методів. Успіх цього етапу залежить від опрацювання попередніх етапів.
Останній

етап

–

дослідження

результатів,

оцінка

й

можливі

доопрацювання, на якому аналізуються сильні та слабкі сторони, здійснюється
оцінка ефективності проєкту й розробляються можливі шляхи розвитку подій із
рекомендаціями на майбутнє. У результаті аналізу наукової літератури та
практичного досвіду зауважимо, що сукупність усіх PR-заходів становить
заздалегідь визначену стратегію. До того ж, важлива особливість роботи з
громадськістю у сфері освіти полягає в тому, що за наявності колосальних
інтелектуальних і людських ресурсів, які є практично в будь-якому ЗВО і з якими
може конкурувати далеко не будь-яка корпорація, в університеті вкрай обмежені
фінансові ресурси.
Дослідники відзначають, що для формування іміджу за обмеженого
бюджету необхідно грамотно використовувати можливості засобів масової
інформації для інформування своїх аудиторій. Основна проблема в тому, як
подати цей матеріал, як зробити його цікавим для споживача й журналіста.
Важливо, щоб інформація про ЗВО публікувалася на безкоштовній основі й через
авторство журналіста. Говорячи про ефективність роботи з використання ЗМІ як
піар-інструменту, слід урахувати такі рекомендації: 1) використання різних каналів
комунікації (преса, ра-діо, ТВ, Інтернет); 2) оригінальність матеріалу, що
подається: - робота з різними цільовими аудиторіями (ЗМІ, школи, підприємства,
громадські організації, бізнес-спільнота); - організація заходів для ЗМІ (наприклад,
дні ректора, дні відкритих дверей); - використання фірмової сувенірної продукції:
авторучки, футболки, календарі тощо; - моніторинг і аналіз ситуації для
коригування дій. Наголосимо, що в сучасну добу інформатизації суспільства

166

ефективним каналом комунікації є сайт університету. Ще одним важливим
інструментом PR для формування іміджу ЗВО є спеціальні події (свято закладу,
олімпіада або карнавал). Акцент зроблений на емоційні засоби, корпоративні
меседжі органічно включені в сценарій свята, його атмосферу, просування
здійснюється побічно, коректно без використання прямих рекламних звернень.
Корпоративна інформація запамʼятовується на рівні емоцій, коли цільові аудиторії
стають учасниками яскравих цікавих подій, що запамʼятовуються. Хорошим
прикладом, на нашу думку, можна назвати організацію дня відкритих дверей для
школярів. Вважаємо, що не менш цікавим і корисним з точки зору формування
позитивної репутації ЗВО є такий захід, як ярмарок вакансій, організований
університетом для випускників. На ярмарок запрошуються роботодавці з усієї
області. Як нами було зазначено вище, побудова іміджу ЗВО ведеться у двох
напрямах: зовнішньому та внутрішньому. Внутрішня аудиторія не менш важлива.
Саме вона є додатковим транслятором інформації від університету в зовнішнє
середовище.

Однією

з

найбільш

популярних

PR-технологій

є

внутрішньокорпоративне видання, газета, журнал чи ТБ. Вище ми згадували про
те, що освітній PR – малобюджетний PR. І для більш результативної PR-роботи
над іміджем ЗВО необхідно залучати весь людський ресурс університету.
У даному дослідженні нами були розглянуті лише деякі PR-технології з
формування іміджу ЗВО. На практиці їх значно більше, але важливо памʼятати, що
найважливіші фактори, що впливають на створення сприятливого іміджу освітньої
установи, укладені всередині самого ЗВО: в його стратегії, офіційній політиці, в
тому, яке уявлення ця організація має про своє місце в навколишньому світі.
Присакару К., Шевченко А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У сучасних умовах імідж викладача вищої школи починає набувати
властивості одного з основних ресурсів, що забезпечує як високий соціальний
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престиж, так і успішність функціонування національної системи вищої освіти в
цілому. Сьогодні від вирішення цієї проблеми залежить кінцевий результат у
здійсненні розпочатих інноваційних перетворень у галузі професійного навчання й
виховання нового покоління майбутніх фахівців для України. Успішність роботи
педагога багато в чому залежить від міри усвідомлення свого професійноособового впливу на інших людей та відповідальності за наслідки цього впливу.
Позитивний імідж педагога є запорукою успіху, як особистого, так і професійного.
Викладач як організатор культуротворчої діяльності забезпечує систематичний
інформаційний вплив, формування в кожного учасника освітнього процесу ідеї,
цінності, зразки поведінки. Тому важливим є вирішення стратегічної освітньої
проблеми – це формування позитивного іміджу сучасного викладача закладу
вищої освіти.
У наукових дослідженнях учених Л. Жарикова, А. Калюжного, В. Шепель,
В. Черепанової та інші наголошується на формуванні такої галузі педагогічної
науки як іміджології. Дослідженням проблем іміджу присвячено роботи таких
закордонних науковців як П.Берд, Л.Браун, Ф. Тейлор, А.Файоль та ін. У
вітчизняній

психолого-педагогічній

науці

окреслену

проблему

аналізували

Л.Донська, А.Калюжний, Ю.Андрєєва, Д.Давидов, В. Шепель, Є. Петрова, Н.
Бутейко, Є.Богданова, В.Зазикіна, О. Перелигіну, О.Петрову, Г.Почеппова та інші.
Метою нашого дослідження є розкриття сутності поняття «імідж
викладача» як важливої соціально-психологічної характеристики, аналіз ключових
функцій педагогічного іміджу викладача та комплексу сучасних методів для
формування практичних навичок зі створення іміджу.
Людина будь-якої професії знайома з процесом формування власного
професійного іміджу. Особливу роль імідж відіграє для професій «людина –
соціальна група», прикладом яких є професія викладача. О. Грейліх зазначає, що
імідж викладача – це емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу
педагога у свідомості студентів, колег, соціального оточення, тобто у масовій
свідомості. Коли відбувається формування іміджу викладача, реальні якості тісно
переплітаються з тими, що додає йому оточення [1]. Імідж є результатом свідомої
роботи, особливо коли він є частиною професійного успіху. Професія педагога
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потребує створення іміджу і через потреби ринкової економіки. В умовах
сьогодення вже недостатньо бути просто професіоналом. Особистий імідж
педагога є важливим доповненням або необхідною умовою його ефективної
діяльності [2].
Імідж викладача формує система елементів, комплексне поєднання яких
може забезпечити створення позитивного ефекту на студентів та ведення
успішної викладацької діяльності, зокрема:


аудіовізуальна

культура

особистості,

тобто

грамотність

мовлення,

манери, стиль одягу та його доречність конкретній ситуації, вміння
триматися на публіці, презентувати інформацію певній цільовій аудиторії;


поведінка викладача в різних аспектах (поведінка в професійному
середовищі серед студентів та колег, вміння контролювати свій емоційний
стан та знаходити способи комунікації з іншими особистостями);



система моральних та етичних цінностей викладача (світосприйняття,
ставлення до власної професії та до студентів);



статус і самооцінка викладача (відповідне визначення своєї ролі в
навчальному процесі, своїх педагогічних можливостей та професійних
якостей);



сукупність особистісних якостей (толерантність, повага до інших людей,
почуття гумору, доброта тощо) [4; 3].
Охарактеризуємо функції педагогічного іміджу викладача закладу вищої

освіти:
1.

Особистісно-підвищена функція полягає в тому, що позитивний імідж
педагога підкреслює його індивідуальність, вирізняє його серед інших,
виявляє його духовні цінності та прагнення.

2.

Сутність функції комфортизації міжособистісних відносин полягає в більш
доброзичливій взаємодії між викладачем та студентом, дотримання
педагогічного такту.

3.

Функція соціального тренінгу є надзвичайно важливою на сьогодні,
оскільки вона дає педагогу змогу коригувати свою поведінку відповідно до
мінливих умов суспільства та адаптуватися до них.
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4.

Психотерапевтична функція забезпечує отримання педагогом поваги та
визнання в суспільстві, забезпечує впевненість у власних силах та
підвищує оптимізм до життя й роботи.

5.

Функція психологічного захисту дає педагогу можливість приховати певні
недоліки,

що

властиві

кожній

людині,

зменшити

тривожність,

консолідувати всі зусилля для забезпечення належного процесу навчання
у вищій школі [3].
Під час підготовки майбутніх учителів необхідно використовувати
комплекс сучасних методів для формування практичних навичок зі створення
іміджу. До таких методів необхідно віднести наступні:


лекції-дискусії, які спрямовані на побудову вільного діалогу та обміну
думками між викладачами, студентами. За допомогою цього методу
відбувається самовизначеність викладачів, формується чітка професійна
позиція щодо власної діяльності, з‘являється натхнення та «повага» до
обраної професії, бажання до саморозвитку;



лекції-презентації із застосуванням комп‘ютерних та інформаційних
технологій. Основною перевагою цього методу є симбіоз теоретичного
матеріалу та практичного досвіду, що має педагог, а також висока
інформативність. Такі лекції передбачають обмін досвідом викладачів із
студентами, демонстрацію власних методик викладання, авторських
програм та надання рекомендацій;



рольові ігри та розв‘язання кейсових завдань дають змогу максимально
включити педагога до певної моделі реальної ситуації, активізувати його
досвід, виявити емоційно-почуттєвий стан особистості, її професійні
можливості та творчий потенціал. Рольові ігри зумовлюють аналіз
практичних аспектів іміджу викладача та їх подальшому вдосконаленню
[5].
Таким чином, зазначені методи щодо формування професійного іміджу

педагогів є ціннісно-практичними та взаємопов‘язаними. Комплексне використання
даних методів надасть можливість підвищити самовизначення педагога, його
професійний імідж серед студентів та колег, а також буде якісним підґрунтям для
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мотивації студентів та сприйняття ними знань з дисципліни. Підсумовуючи вище,
наголосимо,

що

професіоналізму
діяльності.

імідж педагога
й

засобу

Професійний

розглядається як важливий аспект його

педагогічного

педагогічний

впливу

імідж

на

суб‘єктів

викладача

педагогічної

виступає

формою

самовиявлення індивідуального цілісного образу його особистості. Успішно
спроектований педагогічний імідж впливає на самоствердження педагога та його
подальше професійне самовдосконалення.
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СУЧАСНИЙ ВИШ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Протягом останніх десятиліть у зв'язку зі зміною зовнішніх соціально-

економічних умов як у світовому, так і в вытчизняному науково-освітньому
співтоваристві наростало усвідомлення необхідності організаційно-управлінських
трансформацій вищої школи. Ця необхідність стала очевидною після радикальних
геополітичних змін, що відбулися на початку 90-х років минулого століття, і
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завершення процесів перетворення постіндустріального суспільства в глобальне
суспільство, засноване на знаннях. Знання стали основним інструментом розвитку
економіки держав. Відповідно змінилися статусні позиції університетів, соціальна
оцінка їх ролі як організацій із виробництва та розповсюдження знань у глобальній
економіці. Не заперечуючи важливість фундаментальних досліджень, суспільство,
засноване

на

знаннях,

пред'являє

істотно

більш

жорсткі

вимоги

до

результативності наукового процесу. Уже усталений термін «комерціалізація
науки» вказує на народження нових форм організації наукового процесу, які були
відсутні в традиційній університетській системі.
Особливістю сучасних процесів, які безпосередньо торкнулися і вищої
школи, як в Україні, так і за кордоном є розвиток корпорацій і посилення їх ролі не
тільки в економіці, але і в соціально-культурній сфері. На сьогодні вища освіта
практично перетворюється на своєрідний бізнес, ефективне здійснення якого
неможливо в межах традиційної моделі вишу. Неадекватність традиційної моделі
організації,

функціонування

та

управління

вишем

реаліям

глобального

інформаційного суспільства стала очевидною як в Україні, так і за кордоном.
Концепції вивчення системи вищої освіти припускають кілька моделей
організаційних структур закладу вищої освіти, основними серед яких є:
1) ієрархічна департаменталізація - класична модель;
2) інноваційний університет («підприємницький університет») - ринкова
модель;
3) ціннісно-етична модель.
Сучасну

систему

управління

вітчизняним

вишем

можна

охарактеризувати з таких позицій. По-перше, жодна з названих моделей не
присутня в реальності в чистому вигляді. Це пов'язано з тим, що система вищої
школи знаходиться в перехідному етапі свого розвитку. По-друге, особливості,
притаманні сучасним закладам вищої освіти, навіть при наявності інноваційних
методів управління та функціонування дозволяють розглядати систему управління
вітчизняним вишем як традиційну, характерну для радянського періоду - ієрархічну
департаменталізацію.

172

Обговоримо модель більш детально. Навчальну підсистему вишу, що
реалізує основне завдання закладу вищої освіти, можна охарактеризувати як
дисциплінарну департаменталізацію, оскільки групування людей і ресурсів
здійснюється навколо навчальних дисциплін. З певної точки зору така модель
управління вишем відповідає основним ознаками бюрократичної організації,
сформульованим у працях Макса Вебера [1]. Для функціонально-управлінського
опису вишу найбільш точно підходить класифікація Г. Мінцберга, згідно з якою,
виш як велика організація складається з п'яти типів компонентів, що розрізняються
за видом здійснюваних функцій [2].
Класифікуючи компоненти вишу, до операційного ядра слід віднести
професорсько-викладацький склад, який реалізує основну «продукцію» вишу освітні програми та наукові дослідження. Стратегічна вершина - це ректорат і
вчена рада університету. Середня лінія складається з університетської вертикалі
влади ректор - декан - завідувач кафедри. Технологічна структура представлена
службами, що забезпечують технології освітнього процесу і наукової роботи,
такими як навчально-методичне керівництво, управління магістерської підготовки
тощо. Технічний персонал включає допоміжні підрозділи від управління фінансами
(бухгалтерії) до адміністративно-господарських служб.
Відповідно

до

класифікації

Мінцберга,

виш

є

«професійною

організацією». Університет є типом організації, всередині якої працюють експерти,
де «ключову роль відіграють кваліфікація і ремесло». Адміністратори, або
стратегічна вершина, визначають загальні формальні стандарти діяльності
співробітників і підрозділів. Мінцберг підкреслює, що професійна організація, в якій
«особлива увага приділяється стандартизації навичок і виділенню послуг, які
повинні бути виконані відносно самостійними і впливовими експертами»,
«створена для виконання експертної роботи у відносно стабільних умовах».
Проблема полягає в тому, що цих стабільних умов-більше не існує - ні за
кордоном, ні в Україні; ні для промислових корпорацій, ні для університетів [2].
Даючи коротке визначення поняттю «інноваційний виш» найбільш
логічною і реально діючої є модель «проектно-орієнтованого університету». Вона
визначає університет із організаційної схемою, заснованою на традиційній
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ієрархічній структурі з наявністю горизонтальних зв'язків між підрозділами.
Традиційна структура - це ієрархія «департаментів» ректорат-факультет-кафедра.
Горизонтальні

зв'язки

реалізуються

через

проектні

підрозділи

(проектні

департаменти). Домінуючим способом управління в «проектному горизонтальному
університеті» є метод управління проектами (project management) [2].
Основною

організаційною

підструктурою

проектно-орієнтованого

університету, що реалізує конкретний проект, є напіватономна група співробітників
університету (проектна група). Це структура/структури, які створені, умовно
кажучи, для «серійного» виконання проектів. Вони грунтуються на постійному
поповненні різних проектних робіт. Таким чином, хоча кожен окремий проект являє
собою нестійку в часі структуру виконання, динамічно змінюване поєднання
проектів може забезпечити стійкість проектної структури, створеної для її
виконання. Таку проектну структуру визначають як динамічно стійку.
Така міжфакультетська або міжкафедральна структура, встановлює з
певним колом підрозділів горизонтальні зв'язки, які, по суті, забезпечують роботу
проектної групи. Застосовуючи класифікацію Мінцберга, слід сказати, що базові
підрозділи відіграють основну роль у виконанні проекту, будучи його «операційним
ядром» і «технологічною підсистемою». Роль базового підрозділу полягає не
тільки в наданні персоналу, але і в забезпеченні проекту науково-методичними та
матеріально-технічними ресурсами.
Керівне ядро проекту - це ініціативна група менеджерів, яка або сама
знайшла замовлення на ринку і ініціювала створення проекту щодо його
виконання, або керівництво університету обрало її для виконання «спущеного
зверху» проектного завдання. Керівне ядро зовсім не обов'язково має складатися
з фахівців у прикладній галузі діяльності проекту. Це, перш за все, група
менеджерів, які вирішуюь традиційні завдання управління виконанням проекту.
Колегіальним органом управління проектом, що забезпечує функціонування
горизонтальних зв'язків проектної групи, є координаційна (науково-методична)
рада

проекту.

Координаційна

рада

очолюється

ректором

(проректором)

університету як особою, якій a priori підкоряються всі члени координаційної ради.
Також координаційна рада виконує експертні функції, здійснюючи колегіальне
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науково-методичне

керівництво

проектом.

По-третє,

рада

є

інструментом

вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути між керівництвом проекту
та його базовими підрозділами.
Таким чином, основне управлінське рішенння, що забезпечує проектноорієнтовану організацію університету, полягає в інституціалізації неформальних
горизонтальних зв'язків між співробітниками і підрозділами, які склалися в
результаті формування колективів з метою виконання замовлень освітнього,
наукового

і

виробничо-технологічного

характеру.

Традиційна

ієрархічна

департаменталізація університету доповнена проектними департаментами, деякі з
яких також можуть бути ієрархічно пов'язані між собою. Проектні департаменти
лежать в іншій площині загальної організаційної структури університету.
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Осадчий Д.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ МЕДІАПРОДУКТІВ В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Сучасне суспільство вимагає від викладача і студента значно більше
зусиль,

направлених

на

безперервне

вдосконалення

інформаційних

компетентностей. Інформаційний простір, що нас оточує передусім створений з
освітньою

метою,

аби

мати

змогу

поширювати,

розвивати,

візуалізувати

інформацію. Система освіти ставить перед собою завдання сформувати
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досконалу, всебічно розвинену особистість. Подібне завдання можна реалізувати
шляхом

систематичного,

послідовного

удосконалення

творчих,

критичних,

дослідницьких навичок, вмінь і здібностей сьогоднішінх студентів.
Візуалізація навчального матеріалу під час викладання історії допомагає
студентам прораховувати данні за допомогою графіків, переглядати кінохроніки
періоду,

прослідковувати

пересування

людських

мас

по

території

світу,

ознайомлюватись з творами образотворчого мистецтва.
Звичайно, що візуалізований матеріал можна використовувати на різних
етапах пари. Наприклад, для мотивації студентів на початку пари, оскільки, перед
початком заняття важливо з перших хвилин зацікавити студента для подальшої
роботи [1, с. 45].
Візуалізований

матеріал

слід

використовувати

для

демонстрації

інтерпретацій, що презентують різні позиції, оцінки подій, процесів і явищ. Загалом
для того, аби показати студентам різне бачення на певну проблематику і за
рахунок злиття точок зору сформувати власний контекст бачення ситуації. Метод
передбачає розвинути в студентах за рахунок наявності різних ідей та оцінок
власну світоглядну модель [3, с.120].
Важливим завданням кожного заняття є активізація розумової діяльності
студента. Тут же завдання викладача, шляхом використання медіапродукту
показати дві конкуруючі точки зору, яку одна частина студентів буде відстоювати,
а інша, вірогідно, опонувати їй. В процесі дискусії психічний стан змінюється, що
обумовлює стимуляцію розумової діяльності та побудову власної точки зору.
Робота з візуальними медіапродуктами, що допомагають студентові у
вивченні історії зумовлює ряд переваг перед іншими методами навчання. Але
головним завданням даного методу є розвинути в студентів основне уявлення про
предмет вивчення за рахунок ознайомлення з візуальним матеріалом. Подібним
чином метод розвиває в них зародки дослідницької, творчої, логічної роботи. Не
поодинокими є випадки, коли студент за рахунок візуального матеріалу проявляє
зацікавленість темою, що в подальшому стимулює його дослідну роботу в цьому
напрямку та процес самоосвіти.
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Але не потрібно забувати, що освітня програма, що перенасичена
відеоматеріалом є недосконалою. В свою чергу виклад теоретичного матеріалу,
це свого роду загальні рекомендації для викладача, а сама візуалізація, що
стимулює логічну та творчу діяльність – це практична діяльність. Правильна
організація заняття з медіапродутом напряму залежить від медіаграмотності
самого педагога. Підбір матеріалу повинен відповідати темі, не перевантажувати
студентів, а зацікавити [7, c. 268].
Робота з візуальними джерелами може проводитись в різних формах, з
заохоченням всіх студентів групи, малої групи, парно чи індивідуально – це є ще
однією перевагою цих засобів, що забезпечують вивчення історії студентами.
Для опанування, або засвоєння нового матеріалу існують види
візуальних джерел: історичні карти, фотографії, карикатури, графічна статистика,
плакати, реклама, твори образотворчого мистецтва, кінофільми, відеофільми,
відеосвідчення.
Кожен з видів візуальних історичних джерел використовують для
покращення якості освіти в галузі гуманітарних наук.
Історичні карти використовують як засіб зображення пересування
людських мас на конкретній території. Цей вид джерел дає можливість побачити
як торгівельні, морські, сухопутні шляхи сполучення держав, прослідкувати
зовнішньополітичну діяльність країн щодо сусідніх держав конкретного регіону
світу.
Фотографії дають студентам чітку картинку конкретного часу. Це свого
роду машина часу, що переносить майбутнього педагога в події певного
історичного періоду [6, с. 125-126].
Одним з найцікавіших візуалізованих джерел є карикатури. Це джерело
є одним з найоригінальніших в історії XIX – XX ст. За допомогою карикатур студент
може уявити тогочасну ситуацію, розгадавши замаскований зміст картинки, що
зумовить його розумову діяльність [4, c. 22].
В

процесі

викладання

історії

наявність

графічного

зображення

статистики буде доцільним елементом заняття, якщо йдеться про певні цифри.
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Адже навчання спрямоване також на формування зорової пам‘яті учасників
навчального процесу, що в майбутньому допоможе їм в дослідній роботі.
Схожі характеристики можемо прослідковувати в плакатах та рекламних
оголошеннях. З плакатів та реклам студент дізнається про агітаційні дії певних
організацій та їх позицію в певних ситуаціях. Рекламні шпальта дають уявлення
про речі, до яких привертали увагу населення та заохочували до дій.
Твори

образотворчого

мистецтва,

в

свою

чергу,

теж

відносять

студенський колектив до часів їх створення. Візуалізація даного роду джерела
являє собою картини, фрески, портрети.
Оригінальним джерелом спостереження є перегляд відеофільмів,
кінофрагментів, відеоспостережень та інтерв‘ю історичних діячів. Для викладання
історії цей вид візуалізованого джерела є найбільш інформативним. З них студент
може на власні очі побачити події, що описані на сторінках книжок. Це цінне
джерело для вивчення історії XIX – XX століття, що не спотворено показує життя
суспільства. Подібні кадри розвинуть в студентів інтерес до конкретного напрямку
роботи, а в перспективі дадуть свої позитивні плоди [2, c. 3].
Але подібні методи візуалізації займають певний проміжок часу.
Існують також певні проблеми у використанні методів візуалізації.
По-перше,

використання

художніх

фільмів

історичної

тематики

призводить до нестачі часу. Більшість фільмів займають великий проміжок часу.
Доцільно буде використати фрагменти фільму для раціонального використання
часу.
По-друге, яскраво і наочно зображуючи події минулого, історичні фільми
зазвичай мають чимало елементів художньої вигадки, які часто не відповідають
історичній достовірності.
По-третє, перед впровадженням подібного роду матеріалу на заняття,
викладач має звернути увагу студентів на певні факти та попередити про те, що
даний фрагмент було виготовлено під впливом ідеології. Тому в студентів слід
розвивати критичне мислення, що допомагає обмірковувати та фільтрувати
інформацію. Подібні маніпуляції слід проводити шляхом співставлення фактів
кінохроніки та теоретичного матеріалу [5, c. 42].

178

Таким чином, розглянувши освітні та виховні можливості сучасних
медіапродуктів, що впроваджуються в освітній простір при вивченні історії в вищих
навчальних закладах України, можемо говорити про його беззаперечну користь
для розвитку критичного мислення студентів. Сучасний візуальний медіапродукт є
інструментом, що дає можливості розширення традиційного заняття, яке в
майбутньому дасть свої плоди.
Кожне історичне джерело має свою специфіку

використання, але в

процесі навчання шляхом візуалізації та правильного використання вони дають
свій процент до якості сприймання, запам‘ятовування та відтворення інформації
студентом.
Одним

з

пріоритетів

сучасної

міжпредметної

освіти

має

стати

медіаграмотність, тобто здатність студентів критично сприймати інформацію,
отриману з різних джерел, відділяти реальність від маніпуляцій.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У
МЕНЕДЖМЕНТІ
Аналіз змін, що відбуваються в сучасному менеджменті, доводить, що
співвідношення кількості чоловіків і жінок на управлінських посадах стрімко
змінюється. Усе більше жінок виявляється залученими до підприємництва.
Активна інтеграція жіночої та чоловічої моделей поведінки в бізнесі формує
передумови для вивчення гендерних особливостей поведінки особистості в
управлінській діяльності.
В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого
значення набуває завдання пошуку нових шляхів підвищення соціальноекономічної ефективності сучасної організації.
Одним із таких шляхів є підвищення рівня роботи з персоналом, що
полягає в актуалізації нових ресурсів управління, які складають потенціал
гендерних відносин, за умови постановки цієї роботи на міцний фундамент
наявного новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду. Адаптація основних
теоретичних підходів до реальних умов дозволить здійснити спрямоване
регулювання

численних

чинників,

які

формують

складне

середовище

управлінських відносин.
Значення гендерного аналізу не тільки як абстрактної теоретичної
проблеми, але й як практичного методу, що дозволяє підвищити ефективність
управління, підтверджується фахівцями ряду найбільших міжнародних фінансовоекономічних

організацій,

таких

як

Світовий

корпорація та низка інших.
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Банк,

Міжнародна

фінансова

Розвиток менеджменту до рівня академічної дисципліни, включеної в
університетські програми, а також посилення організаційної диференціації
(створення підрозділів маркетингу, громадських зв'язків, розвитку трудових
ресурсів) – усі ці фактори сприяли активному залученню жінок до сфери
управління. Активна інтеграція жіночого стилю управління, характерна для нашого
часу, підтверджує актуальність гендерних досліджень.
Активний інтерес жінок до незалежного підприємництва американські
дослідники П. Петерсон і К. Вермейер назвали «тихою революцією в світовому
масштабі». При цьому виокремлюють два етапи цієї «революції». Перший (50-70-ті
роки ХХ ст.) пов'язаний із масовим припливом жінок у сферу найманої праці.
Другий, що почався з середини 70-х років ХХ ст., ознаменував поворот у бік
самостійного підприємництва. Серед економістів побутує думка, що масовий вихід
жінок на ринок праці і створення жіночого бізнесу можуть служити поясненням
порівняно легкого подолання кризи початку 80-х років ХХ ст. у США.
Використання

фундаментальних

психологічних

досліджень

статевогового диморфізму дозволяє актуалізувати значні ресурси управління, що
містються в особистісному потенціалі гендерних відносин.
Аналізу проблеми застосування психологічного знання при аналізі
управлінської діяльності присвячені дослідження Т. Кабаченко, Е. Моргунова, С.
Шекшня та ін.
У порівняльних крос-культурних дослідженнях описані стереотипи
фемінності й маскулінності в суспільній свідомості і запропоновані моделі їх
діагностики (О. Вейнінгер, С. Бем, Д. Ісаєв, В. Каган, І. Кон, А. Кочарян,
К. Роджерс), проведено аналіз гендерної ідентичності як елемента структури
самосвідомості особистості (В. Мухіна), запропоновані моделі, які пояснюють
шляхи засвоєння типового для своєї статі поведінки (З. Фрейд, Л. Колберг, В.
Мішел, Ф. Катц, Дж. Плек, Н. Чодорова та ін.), розглянуто фактори, що впливають
на диференціацію традиційних соціальних ролей чоловіків і жінок (Т. Парсонс, Р.
Бейлс).
Гендерні відмінності в управлінській діяльності виділяються при аналізі
таких специфічних для менеджменту ситуацій і характеристик, як мотивація
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досягнень і мотивація уникнення успіху (Дж. Аткінсон, К. Доу, С. Кіслер Д.
МакКлеланд, М. Хорнер), управлінський стиль (А. Жарден, Дж. Роузнер, М.
Хеннінг), модель поведінки, яка домінує в організаційній культурі (Ф. Герцберга, Г.
Хофстед, Д. Боллінже, А. Наумов), взаємодія у владній структурі організації (С.
Чаффніс та ін.).
Однак, незважаючи на широке коло авторів, які досліджували проблеми
фемінності і маскулінності у психології взаємовідносин, ситуація, що склалася,
детермінує цілий комплекс психологічних проблем, пов'язаних із вивченням
особливостей поведінки особистості в управлінській діяльності. Актуальність
застосування тезауруса психологічних досліджень гендерних відмінностей в сфері
управлінської діяльності обгрунтовується можливістю використання понятійного
апарату психології особистості і теорії управління, що надає можливість
використання потенціал гендерних відносин як одного з резервів підвищення
ефективності управлінської діяльності.
У зв'язку з цим виникають протиріччя між потребою суспільства в
удосконаленні якості діяльності управлінців та недостатньою розробленістю
питання детермінованості стилю управлінської діяльності гендерними ознаками;
між

необхідністю

вдосконалення

процесу

управління

організацією

та

недостатньою розробленістю проблеми визначення найбільш ефективних сфер
управління для певного гендеру. Отже, проблема дослідження гендерних
відмінностей поведінки в управлінській діяльності набуває в сучасних умовах
особливої актуальності.
Прядка А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ АКТИВІЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
За даними численних соціологічних досліджень, українська молодь не
дуже

цікавиться

політичним

та

громадським

життям

країни.

Наприклад,

Всеукраїнське опитування «Молодь України 2015» виявило, що 62% молоді не
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брали участі в громадському житті країни, а лише 2% є членами громадських
організацій.
А в 2017 році це ж опитування виявило, що 65% молоді не цікавляться
політикою. «Проте, із віком ця тенденція зменшується: серед респондентів вікової
групи 14-17 років 55% узагалі не цікавиться політикою, тоді як серед вікової групи
25-29 років таких лише 36%.».
За даними Міжнародного республіканського інституту (IRI): «Менше
третини молоді точно збиралось голосувати на президентських виборах 2019 року
та лише 20% вірить у світле майбутнє в Україні. Наша молодь мало голосує на
виборах, тим самим не створюючи електоральну масу, на думку якої треба
зважати політикам у своїх діях, на відміну від старших людей.»
Оскільки відсоток молоді, яка цікавиться політикою та громадським
життям надзвичайно низький, то й участь у владних структурах залишає бажати
кращого. За результатами досліджень центру ―RATING Pro‖: «Наймолодшими
виявились депутати міських рад обласних центрів – середній вік 41 рік,
найстаршими – депутати обласних та районних рад – 46 років. Тобто середній вік
місцевих депутатів перебільшує поріг визначення молоді в Україні.».
На мою думку, причиною такої низької активності молоді в політичному
житті є дуже низька кількість громадських організацій в Україні. Багато таких
організацій просто не хочуть залучати молодь до своїх лав. З тих організацій, що
залучають молодь можна виділити «Пласт» та кілька молодіжних організацій,
підконтрольних певним політичним партіям.
Також

на

низьку

активність

молоді

може

впливати

відсутність

ідеологічної направленості України. За даними одного із джерел: «На жаль, в
останні десятиріччя через зміну ідеологічних парадигм минулого, став реальністю
факт відсутності у молоді сформованої системи цінностей: перемагає інше
розуміння мети й суті життя, імідж якого сформований засобами масової
інформації. Байдуже ставлення до процесів суспільного життя, прагнення відійти
від труднощів у світ індивідуальних переживань стало суттєвою проблемою
молодіжного

середовища.

Зміна

ціннісних

орієнтацій

молоді,

активізація

пов'язаних із соціально-економічною кризою політичних процесів сприяють
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орієнтації молоді на докладання у всіх справах власних зусиль, зосередженості на
безпечних умовах життя, матеріальному забезпеченні тощо.».
Справді за минуле століття, Україна була під впливом кількох ідеологій.
На зміну простим ліво-центриським ідеологіям приходить націонал-комунізм,
пізніше його витіснить комунізм, який в свою чергу буде конкурувати з правими та
ультраправими ідеологіями та режимами. Комунізм настільки вкорінився в Україні,
що проіснував майже все ХХ ст., аж до невдалої спроби перебудови. Зрозуміло,
щоб посидити позиції партії, дітей ще змалечку навчали «правильним ідеям». Щоб
життя «вдалося», діти мусили вступати в різні партійні організації, на кшталт,
«Жовтенят», «Піонерів», «Комсомолу». Я не сказав би, що діти аж так цікавилися
політикою в ті часи, їм просто насаджували комуністичну ідеологію.
Коли Радянський Союз розпався, почалася демократизація суспільства.
В зв‘язку з великою кількістю проблем, на недосконалою системою контролю над
державою, почалася велика криза в країнах пострадянського простору. Українці
забули про державні цінності. Вони переймалися тільки за те, як пережити ці «лихі
90-ті». Так більшість партій в Україні не стали досконало визначатися зі своєю
ідеологією. Деякі з них намагалися поєднати взагалі «непоєднувані» ідеології з
лівого та правого векторів політики. Загалом в українській політиці переважає
центризм та популізм. Також в останні роки почали набирати силу націоналісти,
хоча їхню позицію не сприймають серйозно.
Якщо вже дорослі переймаються більше про свої матеріальні інтереси,
то що ж говорити про молодь. Наприклад, опитавши своїх друзів, я зрозумів, що
вони майже взагалі не цікавляться політикою. Хоча на мою думку, після того, як
президентом України стала надзвичайно відома людина, шоу-мен та комік, то
інтерес молоді до політики трішечки зріс (проте молодь знає мабуть лише одного
президента з усього політикума). Також певний інтерес до політики викликає й
війна на Донбасі.
Щодо молодіжних організацій, то їхні учасники не завжди цікавляться
ідеологічною направленість партії, якою вони контролюються. Молодь в таких
організаціях, зазвичай, виконує просто доручену роботу «зверху». Взагалі молодь,
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на мою думку, приймає участь в таких організаціях з ціллю «продвинутися» до
партії, для задоволення своїх матеріальних інтересів.
Взагалі молодь можливо й цікавиться якось політикою, а інформацію
вона черпає із засобів масової інформації. Як повідомляє одне із джерел: «Пiд
заcобами маcової інформацiї (ЗМІ) розумiють систему наявних каналів зв‘язку:
преcа, телебачення, радiомовлення, електроннi cиcтеми зв‘язку, за допомогою
якиx доводитьcя рiзноманiтна iнформацiя до широкої громадcькоcтi, cуcпiльcтва.
Сучаcна вiтчизняна преcа, так cамо й радiо i телебачення в cвоїx публiкацiяx i
передачаx часто охоплюють політичну, суспільно-економічну сфери, які сприяють
обізнаності молоді з процесами, які не входять у коло їхніх особистих зацікавлень.
Щоправда,

низькоякісна

продукція

окремих

ЗМІ,

насичена

агреcивнicтю,

поверxовicтю та неадекватнicтю оцiнок, часто замiнюють знання так званою
інформацією «про знання», і відзначаються високим ступенем опоcередкованоcтi.
Вcе це найчаcтiше провокує молоду людину до байдужості.».
Як висновок, я можу зазначити, що точної відповіді на запитання «Чи
цікавиться молодь політичним чи цікавим життям України?» немає. Переважання
матеріальних інтересів над цінностями під час кризи робить молодь дещо
егоїстичною. Дехто може перебувати в різних громадських організаціях, які
підконтрольні певним партіям, голови яких використовують молодь для в своїх
інтересах. Крім того, молодь буде служити партій, виконувати вказівки дані
«зверху» з ціллю просування по партійній ієрархії, не усвідомлюючи ідеологію тієї
партій (якщо вона є). І нарешті, можливо молодь і хоче цікавитися політикою, але
інформацію вона отримує із ЗМІ, які можуть спотворювати її. Така інформація
може бути поверховою, та суперечити реальним фактам. Тому такі фактори й
спонукають молодь не перейматися про політичне та громадське життя України.
Література
1.

Громадська та політична активність молоді: сучасна дійсність
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Громадянська позиція сучасної молоді в контексті поглядів Івана
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СУЧАСНИЙ

АКТИВНА
СТАН,

ГРОМАДЯНСЬКА

ФАКТОРИ

ВПЛИВУ

ПОЗИЦІЯ

МОЛОДІ:

СУЧАСНОГО

ПОНЯТТЯ,

ІНФОРМАЦІЙНОГО

ПРОСТОРУ / Наталія Курилюк / https://eprints.oa.edu.ua/2372/1/Курилюк%203.pdf.
Рибалка І. , Пономаренко Ю.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРА
ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА
Естетика робить значний вплив на духовне здоров‘я всього людства.
Деякі країни надають цій дисципліні особливе значення і вводять її в усі значенні
системи освіти - початкової, середньої, вищої, як загальної, так і професійнотехнічної.
Актуальність досліджуваного питання полягає у тому що, становлення
мас-медіа, початок нових технологій, нових різновидів мистецтва, вимагають
посилення естетичного та художнього виховання, зміна його форм і самого його
змісту, нових педагогічних і психічних прийомів.
Метою дослідження є поширення та осучаснення естетичного виховання
в навчальних закладах.
Ключовим засобом естетичного виховання вважається мистецтво,
особливістю якого є універсальність впливу на особистість за всіма напрямками.
Мистецтво виховує в людях не тільки потребу художнього задоволення,
а й дієздатність креативного ставлення до всіх природних і соціальних явищ.
Завдяки особливостям власного впливу на людину (чуттєва безпосередність,
емоційна насиченість, спонукальна міць, духовний злет, відчуття насолоди)
мистецтво має можливість виконувати досить вагому функцію виховання і
вважається одним з найважливіших складових частин духовної культури
суспільства.

Воно задовольняє численні людські вимоги і робить численні

суспільні функції - комунікативну, пізнавальну, виховну, естетичну, компенсаторну
і інші.

Мистецтво вважається складовою частиною світу цивілізації і культури;
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воно виготовляє різні типи світоглядного ставлення до дійсності, сприяє
становленню людини як культурної істоти.
Естетичне ставлення школярів до світу, до різних видів мистецтва
складається здебільшого під впливом стихійних моментів соціального оточення,
зокрема засобів масової інформації, особливо телебачення, дисципліни художньоестетичного циклу - музичне та образотворче мистецтво - займають дуже скромне
місце в загальноосвітніх навчальних закладах.

Внаслідок цього шкільне

виховання у відриві від усієї системи позаурочної та позашкільної виховної роботи
не має можливість втілити в життя важливий комплекс культуротворчих функцій,
властивих мистецтву.
Система виховання мистецтвом і викладання дисциплін художньоестетичного циклу в загальноосвітній школі має спрямовуватися на становлення
таких якостей учнів, як, енергійність, самостійність, креативність, критичність,
гарантувати

умови

для

самореалізації

і

постійного

самовдосконалення

і

самовиховання. В організації практичної художньої роботи молодших школярів
повинні переважати ігрові методики, підлітків - проблемно-пошукові методи,
старшокласників - дослідницькі, націлені на втілення самостійних художньотворчих планів.
Завдання художньо-естетичного виховання полягає в тому, щоб в
процесі сприйняття творів мистецтва і художньо-творчої роботи, створювати у
студентів особистісно-ціннісне ставлення до реальності і мистецтва, розвивати
естетичне розуміння, дієздатність до самовдосконалення, потребу в духовному
самовдосконаленні.
Загальна мета створює такі завдання:
• розвивання емоційно-естетичного досвіду, складання культури емоцій,
становлення суцільних і художніх здібностей, художньо-образного мислення,
різнобічних якостей особистості;
• виховання у школярів світоглядних уявлень, усвідомлення учнями
зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю
людини, в що кількість прогресивної технікою, способами глобальної інформації;
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•

виховання

можливості

розуміти

і

пояснювати

художні

твори,

висловлювати власне ставлення до них, аргументуючи власні думки й оцінки;
• розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, оволодіння
художніми вміннями та здібностями в практичній діяльності, вміння застосувати
набутий досвід в самостійній діяльності згідно з естетичними цінностями;
• формування системи знань і уявлень про сутність, види і жанри
мистецтва,

особливості

художньо-образної

мови

мистецтв

-

музичного,

візуального, танцювального, хореографічного.
Оскільки естетичне ставлення універсальне, то, як влучно зазначав М.
С. Каган, не існує спеціальної єдиної "естетичної технології" у педагогіці, якій
можна було б навчити. Естетичне ставлення до світу, незалежно від конкретної
форми його буття - природного, соціального, людського, - поширює свою дію на
все, що сприймається чуттями. Тому ні у родині, ні у школі, ні у університеті
естетичне виховання не може бути лише спеціальним заняттям, уроком у
навчальному плані, але може і повинно бути стороною, гранню, аспектом усіх
форм спілкування з дітьми, учнями, молодими людьми - спілкування з ними їхніх
батьків і більш естетично розвинених друзів, учителів і наставників, письменників,
музикантів і художників.
Вирішальною умовою реалізації запропонованої концепції є комплексне
розв'язання питань щодо її забезпечення у таких напрямах:
1)

наукове

навчально-методичного

та

організаційно-методичне

забезпечення

-

програм,

забезпечення

(створення

підручників,

методичних

посібників, довідкових енциклопедичних видань, словників з мистецтва для учнів і
вчителів);
2)

матеріально-технічне

забезпечення,

адже

хронічний

дефіцит

сучасного технічного обладнання саме для мистецької галузі (аудіовізуальної
апаратури, комп‘ьютерів, інтерактивних екранів, звукового обладнання та іншої
техніки) в умовах сучасного суспільства вкрай негативно позначається на
результатах

художньо-естетичного

виховання

учнів,

тому

що

невпинно

збільшується дистанція між тим, що існує в культурно-інформаційному просторі, і
тим, що використовується в школі та позашкільних навчальних закладах.
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Система художньо-естетичної освіти та виховання має відкритий
характер, широкий простір для вдосконалення, відродження кращих національних
культурних традицій і впровадження найсучасніших інноваційних ідей. Галереї,
музеї, як реальні, так і віртуальні, велика кількість літератури з естетики, теорії та
історії мистецтв, відповідні телепрограми, кіно тощо. Головним тут є формування
потреби

у

безперервному

естетичному

самовихованні

і

розуміння

його

необхідності у молоді з ранніх років - на рівні сім'ї, дитячого садочку, школи.
Розглянувши цю проблему ми маємо такі висновки:
Отже,

естетичне

виховання

повинне

пронизувати

всю

систему

виховання людини - від наймолодшого віку (на рівні естетично якісних зразків
дитячих іграшок, анімаційних фільмів, книжок) - до юності, коли підліток не лише
долучається до естетичних і художніх цінностей, але й і створює їх. Естетичне
виховання триває все життя людини і немає верхньої межі. Від нього прямо
залежить її естетичний смак, яким і визначається подальший естетичний досвід
людини, її естетичні потреби, вибір естетичних цінностей.
Естетичний досвід допомагає людині стати людиною, висвітлює у ній
пізнавальні

і

моральні

відношення.

Головне,

щоб

нагальну

потребу

в

кардинальних змінах відчули й усвідомили не тільки представники вузького кола
фахівців - науковців і педагогів,а й усі члени суспільства, причетні до виховання
дітей і молоді - майбутнього України.
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D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_
%D0%90.pdf
7. https://school55mrl.wixsite.com/mrpl-s55/hudozhno-estetichne-vihovannya
8.

https://naurok.com.ua/estetichne-vihovannya-tvorcho-osobistosti-

zasobami-mistectva-29216.html
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Бойченко А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
Студентська

пора

є важливим

етапом

подальшого

становлення

особистості молодої людини. У цей період розкриваються потенційні її можливості,
вдосконалюється

інтелект,

трансформується

система

ціннісних

орієнтацій,

формуються нові соціальні настанови, розвиваються професійні здібності у зв‘язку
з опануванням фаху.
Період навчання студента у вищій школі – надзвичайно важливий період
його реалізації як особистості [1]:
1) на цьому етапі завершується соціалізація через систему освіти;
2)

закладаються

основи

подальшої

соціалізації

в

самостійній

професійній діяльності;
3) коригуються життєві цілі, настанови на подальший самостійний
життєвий шлях.
У студентському віці задіяні всі основні механізми соціалізації [2]:
1.

прийняття та засвоєння нових соціальних ролей – роль студента,
майбутнього фахівця, молодіжного лідера та ін.;
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2.

професійно-рольова ідентифікація («Я – студент», «Я – майбутній
фахівець», «Я – вчитель» тощо);

3.

наслідування як відтворення професійного досвіду авторитетних
викладачів, стилю їх науково-педагогічної діяльності або манер
поведінки членів референтної групи;

4.

інтеріоризація оцінних ставлень викладачів і однокурсників у
навчально-професійній діяльності;

5.

орієнтація на соціальні очікування викладачів і групи, щоб
добутися бажаного соціального статусу;

6.

порівняння себе з іншими студентами та професіоналами;

7.

навіюваність і конформізм.

Для кожного юнака та дівчини цей період в житті протікає індивідуально,
однак культура певного соціального середовища в конкретний історичний момент
накладає глибокий відбиток на психологію особистості, формує як індивідуальні її
відмінності, так і типові особливості. «Діти більше схожі на свій час, ніж на своїх
батьків» - відоме спостереження народної педагогіки.
Які ж типові молодіжні прояви викликало сьогодення? Чим не схожі
нинішні студенти на своїх попередників? Соціально-психологічний портрет
сучасного студента визначається насамперед статусом студентства в умовах
становлення ринкової економіки, трансформації всіх сфер суспільного життя в
Україні.
До чинників, які визначають соціально-психологічний портрет сучасного
студентства, належать такі [3]:
1.

Рівень підготовки, система цінностей, ставлення до навчання,
поінформованість про реалії навчального процесу, уявлення про
своє професійне майбутнє тощо, тобто те, з чим студент
приходить до вищої школи і впливати на що можна лише
опосередковано. Так, значущість вищої освіти як самостійної
соціальної цінності, яка має соціокультурну, особистісну і
статусну привабливість, послабилась. Водночас відбуваються
певні зміни в системі цінностей молоді щодо майбутньої трудової
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діяльності і професії, найважливішими серед яких є висока
оплата праці, цікава робота, можливість досягти професійної
майстерності, а також виявляти ініціативу.
2.

Організація

навчального

процесу

у

вищій

школі,

рівень

викладання, тип взаємин викладача зі студентами та інші
чинники, які проявляються в процесі навчання та якими можна
керувати.
За рівнем професійної спрямованості І. О. Мещерякова та О. Розсказова
розглядають таку типологію студентів [5, 7]:
1.

студенти

з

позитивною

професійною

спрямованістю,

яка

зберігається протягом усього періоду навчання. Вона зумовлена
чітким

уявленням

про

майбутню

професію.

Орієнтація

в

професійній сфері пов'язана з привабливістю змісту фаху, його
відповідністю

власним

здібностям,

високою

соціальною

значущістю. Ці студенти характеризуються високим рівнем
навчально-пізнавальної активності.
2.

студенти, які остаточно ще не визначилися у своєму ставленні до
професії. Здебільшого вибір фаху не має чітко вираженої
професійної мотивації, інформація про професію поверхова.
Головна орієнтація у професійній сфері пов'язана з соціальними
можливостями,

що

застосуванням

спеціальності

професійної

кар'єри.

надаються
Для

професією,

та

із

широким

перспективою

успішної

більшості

студентів

цієї

групи

прийнятним є компроміс між негативним (або індиферентним)
ставленням до професії та продовженням навчання у ВНЗ. Через
це

їхня

навчально-пізнавальна

активність

характеризується

непостійністю, чергуванням спадів і підйомів.
3.

студенти з негативним ставленням до професії. Мотивація вибору
ВНЗ зумовлена переважно загальновизнаними в суспільстві
цінностями вищої освіти. Рівень їхніх уявлень про професію
низький. У фаховій сфері приваблює матеріальна винагорода,
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соціальні можливості, що надаються професією (робота в місті,
тривала відпустка тощо). Показники навчально-пізнавальної
активності невисокі й дуже нестійкі.
Залежно

від

ставлення

студентів

до

професійного

навчання

і

громадської роботи, за їхньою соціальною активністю та позанавчальними
інтересами можна виокремити такі типи (або групи) студентів [4, 6]:
1.

студенти, яким притаманний комплексний підхід до мети та
завдань професійного навчання. Вони мають широкі пізнавальні
інтереси, допитливі, ініціативні, успішно навчаються з усіх
предметів. Багато читають додаткової літератури, самі активно
шукають нові аргументи, додаткові обґрунтування, порівнюють
інформацію і знаходять істину, зацікавлено обмінюються думками
з товаришами, перевіряють достовірність своїх знань.

2.

студенти, які чітко орієнтуються на вузьку спеціалізацію. Для цієї
групи студентів притаманне цілеспрямоване, вибіркове набуття
лише тих знань, умінь і навичок, які необхідні (на їхню думку) для
майбутньої професійної діяльності. Ці студенти добре й відмінно
навчаються з предметів, що пов'язані з їхньою спеціальністю,
одночасно не виявляючи належного інтересу до суміжних наук і
дисциплін. Система духовних запитів студента звужена рамками
професійних інтересів і тими, які перебувають поблизу них.

3.

студенти-ледарі та нероби. До вищої школи вони прийшли за
вимогою батьків, «за компанію» з товаришем або щоб не йти
працювати чи служити в армії. Сфера їхніх інтересів лежить за
межами

навчально-професійної

діяльності.

До

навчання

ставляться байдуже, постійно пропускають заняття, мають
«хвости». Якщо їм допомагають товариші, батьки або викладачі,
то часто «дотягують» до отримання диплому.
У психологічній літературі є також інша типологія студентів. Так,
наприклад,

В.Т.

Лісовський

виділяє

такі

типи

студентів:

«Гармонійний»,

«Професіонал», «Академік», «Організатор громадської роботи», «Любитель
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мистецтва», а також «Старанний», «Середняк», «Розчарований», «Ледар»,
«Творчий», «Богемний».
Отже, при роботі зі студентами потрібно враховувати психологічні
особливості особистісного їхнього розвитку, які зумовлені як своєрідністю
соціальної ситуації розвитку студентства, так і основними індивідуальнопсихологічними відмінностями юнацького віку. Викладачеві потрібно безумовно
сприймати кожну особистість студента в її неповторному вияві та визнавати за
ним право власного вибору.
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РОЗДІЛ 7
ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ АКТИВІЗМ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Алексенко А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
ЛЕНД-ЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
З самого початку війни Сполучені Штати Америки були зацікавлені в
тому, щоб не дозволити повністю зруйнувати Велику Британію. Рузвельт і сам був
переконаний, що потрібно міняти політику, але він розумів, що допомога Британії
та переозброєння Сполучених Штатів Америки можуть призвести до значних
зрушень в американській економіці. В грудні 1940 р. президент звернувся до
американської спільноти з пропозицією надати всі необхідні Британії та її
союзникам матеріали на основі лізингу. Маючи неабиякі комунікативні здібності,
Рузвельт зміг популяризувати цю ідею [1,14].
Залишилося безліч епізодів, подій та історичних фактів, про які ще до
цього ччасу ніхто не знає, і саме тому в цій статті піде мова про одну із дуже
важливих подій Другої Світової війни, а саме про програму допомоги країнамсоюзникам з боку Сполучених Штатів Америки – ленд-ліз. Взагалі ідея допомоги
країнам, що протистоять нацистській Німеччині, виникла в міністерстві фінансів
Сполучених Штатів Америки восени 1940 року, коли юрисконсульти міністерства
Е.Фолі і О.Кокс виявили в архівах закон 1892 року, прийнятий ще при президенті
Бенджаміні Гаррісоні. Детально його вивчивши, вони знайшли один із пунктів в
законі, в якому йдеться про те, що військовий міністр США, "коли на його розсуд
це буде в інтересах держави, може здавати в оренду на строк не більше п'яти
років власність армії, якщо в ній не потребує країна". На підставі своєї знахідки
Фолі і Кокс підготували білль, тобто законопроект про ленд-ліз, який в січні 1941
року внесли в Конгрес США. На диво досить швидко Палата Представників і Сенат
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його затвердили, і вже 11 березня 1941 року його підписав президент. Так цей
проект став законом США.
Ленд-ліз – державна програма допомоги США союзникам під час ІІ
Світової війни бойовими припасами, технікою, продовольством та стратегічною
сировиною, зокрема, нафтопродуктами [2,56].
Актуальність обраної теми полягає в тому, що вона має важливе
науково-історичне значення, оскільки і насьогодні залишається спірною темою і з
кожним роком викликає все більше інтересу серед істориків та науковців в цілому.
Характерною ознакою радянської історіографії щодо питання ленд-лізу
стало заперечення його значущості та звинувачення зарубіжних дослідників цієї
проблеми у фальсифікації історії. Проте, починаючи із 1990-х рр., ситуація
змінилася,

з‘явилися

публікації

російських

дослідників

М. Барятинського, Н. Бутеніної, П. Головатіної, А. Лаптєва, А. Паперно,
Л. Поздєєвої, М. Супруна, Л. Шацьких та інших, для яких характерним стало
намагання об‘єктивного дослідження ленд-лізу як однієї з форм співпраці країнсоюзників у ІІ Світовій війні. У західній історіографії слід виділити напрацювання А.
Вікса , Р. Джонса , Е. Стеттініуса, Г. Херрінга та ін. Серед вітчизняних дослідників
цієї проблеми потрібно відзначити науковий доробок В. Романенка, який
досліджував питання авіаційного ленд-лізу.
Ленд-ліз регламентувався законом США ―Закон про забезпечення
захисту Сполучених Штатів‖, ухваленим Конгресом США 11 березня 1941 р.
Слухання проекту закону про ленд-ліз розпочалося 15 січня 1941 р. і тривало
близько 2 місяців. За соціологічними опитуваннями, прихильників прийняття
закону було у 2,5 рази більше, ніж противників. Запровадження ленд-лізу
підтримували 70 % представників демократичної партії та 61 % – республіканської.
У ході громадського обговорення в законопроект було внесено 4 суттєві поправки,
які обмежували можливості президента США і стосувалися контролю Конгресу за
асигнуваннями за ленд-лізом,

підзвітності президента про хід виконання

військових поставок, обмеження терміну дії президентських повноважень та
заборони конвоювання торговельних суден військовими кораблями США [4,81].
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За своєю економічною сутністю ленд-ліз був симбіозом допомоги на
безоплатній основі та різновидом довгострокової оренди, оскільки відповідно до
умов його реалізації передбачалося наступне: знищені, втрачені, використані за
період військових дій оборонні матеріали не підлягали оплаті; майно, що
залишалося після закінчення війни та було придатне для використання у мирних
цілях, оплачувалося повністю або частково на умовах довгострокового кредиту; за
урядом США залишалося право вилучати у країн-отримувачів оборонні матеріали,
які залишилися після закінчення бойових дій; оборонні матеріали, що зберігалися
на військових складах США на кінець війни, могли купувати союзники на умовах
довгострокового кредитування .
Надаючи допомогу воюючим сторонам, США мали на увазі кілька
пріоритетів: 1) відтягували власний вступ у війну; 2) отримували час для
перебудови своєї промисловості на військовий лад і проектування нових зразків
озброєнь, які відповідали тодішнім вимогам ведення військових дій;
3) відмобілізовували та навчали збройні сили країни; отримали частину
світового золотого запасу як оплату поставок за ленд-лізом; 4) військові дії можна
було розпочати тоді, коли воюючі сторони виснажать себе у взаємному
протистоянні [3,43].
Таким чином, президент США міг передавати, обмінювати, здавати в
оренду, позичати або постачати в інший спосіб військові матеріали або військову
інформацію урядові будь-якої країни, якщо її ―оборона проти агресії життєво
важлива для оборони Сполучених Штатів‖. Країни, які одержували допомогу по
ленд-лізу, підписували з США двосторонні угоди, в яких передбачалося, що
матеріали, знищені, втрачені або спожиті під час війни, не підлягають після її
закінчення ніякій оплаті. Матеріали, що залишилися після війни, які були придатні
для громадянського споживання, повинні були бути сплачені повністю або
частково на основі довгострокових американських кредитів, а військові матеріали
США могли зажадати назад.
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Баранцев Я.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ДОСВІД РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ У ФРАНЦІЇ
В Україні метою освіти на законодавчому рівні чітко визначено

«всебічний розвиток людини як особистости та найвищої цінности суспільства» [1].
У цьому контексті потрібно підкреслити важливість відповідности засад освітнього
процесу актуальним вимогам і викликам доби. Однією з таких вимог у сучасному
інформаційному суспільстві є, безсумнівно, формування та розвиток критичного
мислення у здобувачів освіти, зокрема загальної середньої. У 10-х рр. XXI ст. в
українській

науковій

традиції

виразно

засвідчилося

прагнення

розробити

ефективну модель, яка б могла оптимально розв‘язати подане завдання на
практиці.

У

«Концепції

нової

української

школи»

(2016)

зазначено:

«За

експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в
багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями» [2].
Фактично, розпоряджати вмінням критично мислити в наш час стало життєвою
необхідністю. У процесі розробки цієї моделі цілком виправдано звертатися до
наукових теоретико-практичних здобутків інших європейських країн. Показовим із
цього погляду є досвід Франції у розв‘язанні проблем, пов‘язаних із розвитком
критичного мислення в учнів.
У французьких наукових працях стверджується, що поняття «критичне
мислення» доволі широке, тому його визначення не видається простим
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завданням. Проте є низка робіт, де воно висвітлено в сукупності всіх специфічних
рис, що дає змогу відокремити його від інших компетентностей типу high order
thinking [7, 31]. М. Кером під критичним мисленням розуміє «процес рефлексивний,
оцінковий, свідомий і довільний, здатний мобілізувати такі різні складові, як уміння,
спосіб дії та зовнішні елементи з метою виробити, у незалежний і відповідальний
спосіб і на ґрунті критеріїв у конкретному контексті, судження про складну
проблему [8]. Критичне мислення становить вектор вибору в пошуках «якомога
кращого й бажаного» для кожного індивіда, зокрема в інтелектуальній сфері [4,
30]. На сайті eduscol.education.fr, що співпрацює з Міністерством національної
освіти та молоді Франції, критичне мислення визначають як стан мислення та
водночас комплекс практик, що живлять одні одних. Справді, воно є не
надбанням, а вимогою, яку треба повсякчас виконувати. Воно з‘являється й
підсилюється від тривалої практики:

ніколи не можна говорити про його

бездоганну діяльність щодо всіх царин, проте потрібно завжди намагатися його
примножувати [6].
Тож маємо справу з доволі складним феноменом, який допускає низку
різнопланових трактувань. Так, зокрема, Ж. Буавер систематизує факти, що їх
навів Роберт Г. Енніс у своїй розвідці про критичне мислення (1987), і подає їх у
переліках: а) здібності, характерні для критичного мислення: 1. зосередження
уваги на певному запитанні; 2. аналіз арґументів; 3. формування та вирішення
питань щодо висвітлення чи заперечення; 4. оцінка надійности джерел; 5.
спостереження й оцінка звіту про нього тощо; 6. міжособистісна взаємодія
(наприклад, усний чи письмовий виклад арґументів) абощо; б) поведінка, що
характеризує критичне мислення: 1. особа обтяжується чітким висвітленням
проблеми чи ситуації; 2. тенденція до виявлення причин явищ; 3. схильність до
постійного намагання бути добре інформованим; 4. використання достовірних
джерел і їх принагідне згадування; 5. зосередження уваги на головній темі; 6.
аналіз різноманітних пропонованих перспектив; 7. вияв відкритости мислення й
т. ін. [4, 9].
По суті, критичне мислення є практикою, точніше, застосуванням оцінної
техніки, вольовий аспект якої дає змогу стверджувати, що вона перебуває в межах
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категорії самостверджувального мислення, на відміну від несвідомого мислення.
Значиться, воно для кожного індивідуальне й особливе, позаяк є самоцінне, а
тому й визначається контекстуально [8].
Щодо практичного створення умов і можливостей для впровадження
техніки з розвитку критичного мислення у французьких школах існують різні
дискусії: пропонують або ввести до навчальної програми окремий курс із
критичного мислення (потрібно також сказати, що виокремлюють самодостатню
педагогіку критичного мислення), або інтеґрувати необхідну модель у межі різних
навчальних дисциплін.
Жак Буавер згадує десять умов, яких потрібно дотримуватися в
педагогіці критичного мислення: 1. зосереджувати навчання критичного мислення
як на поведінці, так і на вміннях; 2. триматися додаткових цілей навчання
критичного мислення; 3. заохочувати застосування критичного мислення в різних
ситуаціях; 4. оволодіти навчальною дисципліною чи предметом; 5. уміти
впроваджувати навчальну дисципліну чи предмет у процес, що передбачає
розвиток критичного мислення; 6. мати мотивацію вивчати предмет; 7. вивчати
предмет глибинно; 8. утверджувати в шкільному середовищі спосіб дії, пов‘язаний
із критичним мисленням; 9. протидіяти зовнішньому утилітаризмові; 10. бути
наполегливим у бажанні змінювати педагогічну ситуацію [3].
На думку соціолога Ж. Бронне, критичне мислення як таке досі ще не
викладалося в школі. Багато дисциплін навчали фрагментів, – в історії, фізиці,
філософії, економіці, біології та геології, –

кожен курс по-своєму сприяє

прищепленню здатности до обґрунтованих логічних суджень, однак усе це досі не
систематизовано. Дітей не вчать «розуміти своє розуміння», «знати свої знання».
Їх не заохочують до того, щоб поставити собі запитання: «Як дізнатися, що істинне
є справді істинним?» [5].
Міністерство освіти Франції наводить систему прикладів роботи на ниві
розвитку критичного мислення в учнів, і багато з них уже ілюструють динаміку цієї
педагогіки. Так, С. Мазе на своїх уроках використовує арсенал засобів, що
вможливлюють розвиток

критичного

мислення

в

учнів:

1.

упорядкування

(статистика); 2. визнання неправильних дилем («за» чи «проти»); 3. наочна
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риторика (в інформаційному суспільстві здатність розшифровувати образи
випливає з необхідного навчання, що дало б змогу учням відкрити різноманіття
засобів масової інформації, зрозуміти їхню будову, реалізацію, щоб з‘ясувати
логічні схеми й, отже, виховати учнів як громадян, які критично та відповідально
ставляться до ЗМІ); 4. звернення до фактів, а не емоцій; 5. питання правомірности
чи протидія арґументові авторитетности; 6. комплексне врахування на відміну від
надмірних узагальнень; 7. зміщення центру проти еготичної ізоляції (що дає
нагоду змінювати перспективи, погляди); 8. уповільнення суджень (тобто вміння
судити не занадто поквапно, без упевнености в тому, що наявні всі необхідні
елементи для дискусії); 9. обговорення світових проблем [6].
Отже, проблема розробки моделі розвитку критичного мислення в учнів
залишається пріоритетною як в українській, так і французькій освітніх парадигмах.
Це мислення видається складним феноменом і потребує комплексного підходу до
його вивчення та практичного впровадження в систему освіти. У Франції
розроблено численні програми, що навчають користування ЗМІ й інформацією та
які передбачають послідовне вдосконалення здатности учнів мислити критично,
самостійно й неупереджено на те, щоб виховати їх як свідомих громадян.
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Вєтрова А., Колісник Я.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАЛЮВАННЯ
ЯК ЗАСОБУ АРТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ
Актуальність: В даний час арт-терапія набуває все більшої популярності.

Творячи і щоб їх будувати, людина у використовуваних для творчості матеріалах
висловлює свої побоювання, страхи, проблеми.
Великий

інтерес

представляють

спроби

деяких

арт-терапевтів

розширити межі своїх досліджень за рахунок використання нейропсихологічних
даних, уявлень психосоматичної медицини, даних про психологію сприйняття
візуальних образів і фізіології емоцій, деяких положень теорії прихильності,
Безсумнівно, навіть у вік розвиненою медицини не можна впорається з проблемою
тільки традиційним лікуванням: виписати для тіла процедури та мікстури, а для
душі - антидепресанти. Підходити до вирішення проблем необхідно інтегрально,
адже тіло невіддільне від душі, а душа від тіла. Арт-терапія - це, перш за все,
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інтегральне ліки, без обмежень у віці та побічних ефектів. На мій погляд, терапія
творчістю дуже прогресивний напрямок. Використовуючи знання суміжних наук як
доповнення нанесене на канву творчості арт-терапія поступово займе гідне місце
серед інших терапевтичних методів.
Мета: розглянути деякі аспекти малювання як засобу артерапевтичної
роботи.
Аналіз дослідження цієї проблеми:
Малюнок надає речам форму,
а колір — життя.
Колір — це божественне дихання,
яке оживлює все.
Дені Дідро
Мистецтво - невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ
фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше
викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом
великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості,
або арт-терапія.
Арт - терапія - один із найм‘якших і в той же час глибоких методів в
арсеналі психологів. Малюючи, займаючись ліпленням, ви ніби отримуєте
закодоване послання від самого себе. Форма, колір та інші характеристики
продуктів творчості можуть не лише розкрити істинні, глибинні бажання, страхи,
відношення до когось або чогось, настрій в даний момент, але й вплинути на свій
психологічно емоційний та фізичний стан. Адже відомо, що кожна форма, колір та
звук випромінюють певну енергію, яку можна і потрібно використовувати для
покращення життя та зміцнення здоров`я. Цей термін з'явився ще в 40-і роки ХХ
ст. Його почав використовувати британський лікар і художник Адріан Хілл.
Головна мета використання арт -терапії

у роботі - гармонізація

розвитку особистості через розвиток уміння самовираження та самопізнання
Сучасна

арт-терапія

-

це

пластичний,

активний

напрям,

розвивається, напрям, який постійно розширює сферу свого застосування.
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що

Оскільки арт-терапія не має обмежень, то практично кожній людині вона
доступна. Надзвичайно цікава робота, яка не вимагає спеціальних здібностей і
художніх навичок, доступна абсолютно всім, мобілізує творчий потенціал людини,
запускає механізм психічного імунітету до самозцілення і відновлює процеси
саморегуляції та здатна через позитивне наповнення змінювати світогляд людини.
У процесі творчої роботи наше підсвідоме через створювані художні образи
взаємодіє із свідомістю, а сам процес приносить задоволення, навчає більш
довільно і спонтанно виражати свої переживання. Мистецтво дає можливість у
завуальованій образній формі трансформувати у малюнок, фігуру, скульптуру,
картину й інші художні твори проблему, яка людиною неусвідомлювалась та була
витіснена, вивести її назовні, проаналізувати і знайти їй рішення. Існує думка, що
образи художньої творчості відображають зміст підсвідомих процесів, включаючи
внутрішні конфлікти, страхи, нав'язливі думки, спогади дитинства, сновидіння
тощо.
Художня творчість допомагає зрозуміти й оцінити свої почуття, спогади,
образи майбутнього, знайти час для відновлення життєвих сил і спосіб спілкування із собою. Спираючись на символіку і власний творчий потенціал, людина
здатна досягти самозцілення. Символічні образи являють собою способи
вирішення внутрішньопсихічних конфліктів. Особливо важлива для тих, хто не
може «виговоритися», кому висловити свої фантазії в творчості легше, ніж
розповісти про них. Вигадки, які зображені на папері нерідко прискорюють і
полегшують вербалізацію переживань. Малювання, як і сновидіння, знімає бар‘єр
«его-цензури», яка ускладнює словесний вияв конфліктних несвідомих елементів.
Форми арт-терапії різні під час роботи з дітьми, підлітками та
дорослими. Можна говорити про два основних варіанти арт- терапевтичної роботи
— груповий та індивідуальний. В освіті перевагу надають груповим формам, тому
що це дозволяє працювати з більшою кількістю клієнтів.
Групова арт-терапія: розвиває цінні соціальні навички; пов‘язана з
наданням взаємної підтримки членами групи й вирішує загальні проблеми; дає
можливість бачити результати своїх дій та їх вплив на оточення, освоювати нові
ролі й виявляти латентні якості особистості, а також спостерігати як модифікація
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рольової поведінки впливає на взаємини з іншими; підвищує самооцінку й сприяє
зміцненню особистої ідентичності; розвиває навички прийняття рішень.
Індивідуальну арт-терапію застосовують у роботі з дітьми та дорослими,
які мають проблеми вербалізацїї (аутисти, особи з мовленнєвими порушеннями —
заїкуватість, мало- контактність.
Фактори психотерапевтичного впливу в арт-терапії (те, що чинить
зцілювальний ефект):
1) фактор художньої експресії - втілення почуттів, потреб і думок
клієнта в його роботу, досвід взаємодії з різними художніми матеріалами і
художнім чином;
2) фактор психотерапевтичних відносин - динаміка взаємин клієнтатерапевта-групи (перенесення і контрперенесення), проекції, вплив особистого
досвіду;
3) фактор

інтерпретацій

і

вербальної

зворотнього

зв'язку -

трансформація, переклад матеріалу (процесу і результату творчості) з емоційного
рівня на рівень розуміння, формування смислів.
Керівник групи терапії мистецтвом забезпечує групу необхідним
матеріалом і проявляє максимум гнучкості для стимулювання художньої творчості
приміщення повинно забезпечувати місце для рухів і гучних ігор.
Роль керівника - сприяти творчості. Учасники отримують інструкцію
повністю віддатися своїм почуттям і не піклуватися про художність своїх творінь.
У структурі арт-терапевтичного заняття виділяються дві основні частини:
- Одна -

невербальна,

творча,

неструктурована.

Основний

засіб

самовираження - образотворча діяльність (малюнок, живопис). Використовуються
різноманітні механізми невербального самовираження та візуальної комунікації
(70% сесії).
- Інша частина

-

вербальна,

апперцептивна

і

формально

більш

структурована. Вона передбачає словесне обговорення, а також інтерпретацію
намальованих

об'єктів

і

виникли

асоціацій.

Використовуються

механізми

невербального самовираження та візуальної комунікації (30% сесії) cаморегуляції
почуттів і поведінки.
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Висновок: Отже, образотворче мистецтво, так само як і арт-терапія, має
неповторну властивість бути поліфункціональним. Вони можуть бути використані в
цілях оздоровлення, розвитку, виховання і соціалізації дітей. Мистецтво формує
інтелектуальні якості, стимулює творчі можливості, сприяє успішній соціалізації.
Мистецтво лікує.
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університет імені А.С. Макаренка
РОЛЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Шлях європейської інтеграції, обраний Україною, зумовлює нові вимоги
до системи освіти, зокрема, забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами, їх реабілітації та інтеграції в соціум. На сьогодні
набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено принципи
врахування інтересів дитини з особливими освітніми потребами; забезпечення
раннього вивчення та своєчасної допомоги таким дітям; включення їх у
загальноосвітній простір, починаючи з дошкільного віку [3].
За нинішніх соціально-економічних умов право дітей з особливими
освітніми

потребами

на

освіту

забезпечується

розгалуженою

мережею

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів завдяки можливості спеціально
організувати

навчально-виховний

процес

у

комплексному

поєднанні

з

реабілітаційною роботою. Водночас, все більшого поширення набуває інклюзивна
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форма навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах, що законодавчо врегульовано Законом «Про повну загальну
середню освіту», що був прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2020 року.
Згідно з цим законом передбачено функціонування спеціальних та інклюзивних
класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах та створення навчально-реабілітаційних центрів для дітей із
складними вадами розвитку.
Протягом

останнього

десятиліття

вітчизняні

науковці,

зокрема,

С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмощук та ін.,
присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення осіб з особливими
потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізації до
суспільних норм, особливостям роботи педагогічних працівників в умовах
інклюзивного навчання.
Особливістю

навчально-виховного

процесу

дітей

з

особливими

освітніми потребами є його корекційна спрямованість [4]. Корекційно-розвивальну
роботу

в

умовах

інклюзивного

дефектолог

(логопед,

спеціальний

психолог,

навчання

здійснюють

олігофренопедагог,
соціальний

працівник.

спеціальні

тифлопедагог,
Однак,

не

фахівці:

сурдопедагог),
стоять

осторонь

корекційної допомоги й інші учасники навчальної команди, а саме: вчителі,
асистенти вчителів, музичні керівники, фахівці з ЛФК та ін.
Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу в
класі з інклюзивним навчанням необхідно розглядати у контексті командної
взаємодії фахівців, які вивчають індивідуальні особливості, можливості та потреби
дитини, прогнозують її траєкторію розвитку, розробляючи індивідуальну програму
розвитку, та оцінюють її досягнення в усіх сферах розвитку.
Основні завдання асистента вчителя загальноосвітнього навчального
закладу з інклюзивним навчанням полягають в адаптації змісту та методів
навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами та
застосування під час уроку системи додаткових заходів, спрямованих на
опанування навчального матеріалу. Разом з учителем він планує, до яких видів
колективної

діяльності

на

уроці

можна
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максимально

залучити

дитину

з

особливими освітніми потребами,

а на

якому етапі

уроку доцільною є

індивідуальна робота. У зв‘язку із цим, важливим моментом організації навчальновиховного процесу є диференційований підхід до навчання та вміле поєднання
вчителем фронтальної, групової та індивідуальної форми робіт на уроці. На основі
вивчення можливостей та потреб учня та рекомендацій психолого-медикопедагогічної консультації асистент спільно з вчителем класу адаптує навчальну
програму та допомагає учням з порушеннями психофізичного розвитку набувати
знань, вмінь та навичок, забезпечує їх педагогічний супровід [1].
Аналізуючи діяльність асистента вчителя, можна окреслити основні його
функції:

організаційну,

навчально-розвиткову,

діагностичну,

аналітико-

прогностичну, консультативну.
Забезпечуючи організаційну функцію, асистент вчителя: допомагає в
організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає
допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;
проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних
особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу,
сприяє

формуванню

саморегуляції

та

самоконтролю

учня;

співпрацює

з

фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми
потребами та приймають участь у розробленні індивідуальної програми розвитку;
забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання,
виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію; разом із
вчителем формує учнівське портфоліо.
Навчально-розвиткова функція на практиці забезпечується наступним
чином: співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на
задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей
з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та
соціальну адаптацію учнів; сприяє розвитку дітей з особливими освітніми
потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану; стимулює розвиток
соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей,
талантів, обдарувань шляхом їх участі у науковій, технічній, художній творчості;
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створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх
силах і майбутньому.
Діагностичну функцію асистента вчителя слід розглядати у контексті
командної взаємодії: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну
програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими
освітніми потребами; оцінює разом із вчителем навчальні досягнення учня; оцінює
виконання індивідуальної програми розвитку; вивчає та аналізує динаміку розвитку
учня; Діагностична діяльність спрямована, зокрема, на визначення поточного рівня
знань учня, визначення освітніх галузей, в яких учень потребує допомоги, а також
аспектів соціального/емоційного розвитку, в яких учень потребує допомоги [2].
Аналітико-прогностична

функція

діяльності

асистента

вчителя

визначається вмінням на основі отриманих даних про дитину з особливими
освітніми потребами прогнозувати очікувані результати, визначати довготривалі
цілі та короткочасні завдання при розробленні індивідуальної програми розвитку,
планувати методи. Консультативна функція асистента вчителя забезпечується
постійним спілкуванням з батьками дитини, наданням їм інформації про прогрес в
розвитку учня, рекомендацій щодо їхньої підтримки у процесі формування певних
знань, вмінь та навичок школяра. На практиці використовується декілька моделей
співпраці асистента вчителя з вчителем класу.
Ведення і підтримка. Особливістю такої моделі є те, що вчитель
проводить урок з усім класом, займаючи при цьому ведучу роль. Асистент вчителя
при цьому допомагає дітям з труднощами у навчанні, звертаючи особливу увагу
на учнів, які працюють за індивідуальною програмою розвитку. Таким чином, увага
асистента вчителя не прикута лише до дитини з особливими освітніми потребами,
що дає можливість уникнути певної стигматизації по відношенню до таких дітей.
Навчання в центрах діяльності. При використанні такої моделі залучаються до
навчально-виховного процесу інші фахівці, які погоджують навчальні цілі та
розробляють індивідуальну програму розвитку на дитину. Вчитель разом із
асистентом планують урок, на якому учні будуть працювати у малих групахцентрах діяльності. Таким чином, у кожному центрі діяльності є помічник, який
допомагає учням працювати разом над виконанням спільного завдання. Такий
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підхід вчить дітей працювати разом, мобілізувати зусилля всіх для досягнення
спільної мети [5].
Паралельне навчання. Вчитель та асистент вчителя планують урок
разом, але кожен із них проводить урок самостійно в малих групах або з
половиною учнів класу. При використанні цієї моделі можуть залучатися в ролі
асистента вчителя і інші представники шкільної команди (логопед, психолог,
медичний працівник). Наприклад, при вивченні навчальної дисципліни «Основи
здоров‘я» тем «Емоції і настрій людини. Як покращити настрій», «Ефективне
спілкування. Вміння слухати» може залучатися практичний психолог школи, при
вивченні тем «Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров‘я», «Харчові отруєння.
Перша допомога при харчових отруєннях» може залучатися медичний працівник
закладу [6].
Альтернативне навчання. Особливістю такої моделі є те, що вчитель
працює з більшою частиною учнів класу, а асистент вчителя працює з групою
учнів, які мають труднощі у навчання. До цієї групи учнів можуть залучатися і ті, які
з тих чи інших причин не засвоїли тему уроку. Заняття спрямовані на надолуження
навчального

матеріалу

(додаткове

навчання,

повторення,

узагальнення).

Професійно важливими якостями і характеристиками асистента вчителя є
розвинені

комунікативні

та

організаційні

здібності,

здатність

співчувати,

співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості
та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички
вирішення конфліктних ситуацій. Він постійно підвищує свій професійний рівень,
педагогічну майстерність, загальну культуру. Асистент вчителя, як і кожен
педагогічний працівник, повинен дотримується педагогічної етики, поважати
гідність особистості дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства [2].
Висновок. Таким чином, асистент вчителя здійснює контроль за
навчанням учня з особливим освітніми потребами, поступово розширюючи його
знання і адаптуючи дитину до навчання в класі. Роль асистента вчителя у
навчально-виховному просторі дитини з особливими освітніми потребами (ООП)
надзвичайно велика. Виконуючи свою місію, асистент повинен стати для свого
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підопічного наставником, вихователем, другом, який щохвилини, щосекунди,
щомиті поруч. Він розуміє не лише слова і думки дитини, а й її погляд, відчуття,
душевний стан. Асистент вчителя повинен мати комунікативні та організаційні
здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу
педагогічну діяльність, навички вирішення конфліктних ситуацій.
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Гура Є.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІЙ
ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Однією з важливих складових освітнього процесу є моральне виховання
підростаючого покоління, яке протягом століть розглядалося як центральна ланка
формування особистості.
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Моральне виховання – це виховна діяльність сім‘ї, школи з формування
в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь,
відповідної поведінки [1 ,с. 115].
Моральне виховання сприяє формуванню гармонійної особистості, яка
усвідомлює моральні норми і цінності, що визначають основу стосунків між
людьми в суспільстві. Моральне виховання індивідуума є одне з найголовніших
завдань виховання.
Актуальність даного питання полягає в тому, що в сучасному суспільстві
наявні проблеми моральних цінностей та виховання, що зумовлено кризою
суспільства.
На сьогодні у сучасної молоді часто спостерігається дуже низький рівень
моральної культури, зокрема, нецензурна лайка з однолітками та дорослими,
цинізм, жорстокість. Необхідно відмітити, що моральні якості не передаються
генетично, а формуються у процесі соціалізації, передусім виховання.
Перші уявлення про те, що добре, а що погано, діти отримують від
батьків, саме вони ознайомлюють дитину з найпростішими моральними нормами.
Через особливості сімейного виховання у заклад загальної середньої освіти
потрапляють діти з різними моральними якостями. Подальший моральний
розвиток школярів залежить від рівня професійної майстерності вчителя, його
вміння стати моральним авторитетом для своїх учнів.
Сучасна психолого-педагогічна наука зосереджується на дослідженні
таких проблем морального виховання як: формування субкультури дитинства в
інформаційному світі; розвиток культури ненасилля і толерантності; засвоєння
дитиною культур і мов інших народів тощо [3].
На сьогоднішній день стало важливим у моральному вихованні
приділяти увагу національним традиціям та цінностям певного народу, які
зумовлені історичними умовами та відображають відносини між індивідами. В
концепції морального виховання відображається головне завдання, а саме
гуманізація. Зокрема, формування моральних якостей припускає засвоєння
учнями системи гуманістичних цінностей, складових гуманістичної моралі.
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Гуманістичні

цінності

проявляються

в

реалізації

сутнісних

сил

людини,

моральному вдосконаленні, особистісному розвитку.
За умови перевантаженості навчальної програми, особливу роль у
моральному вихованні школярів відіграє позаурочна діяльність. Особливо
важливим є включення до плану проведення виховних годин заходів, спрямованих
на моральне виховання [2, с. 14].
Процес опанування моральних знань учнями залежить насамперед від
правильного сприймання ситуацій та адекватному сприйманні моральних вчинків,
а саме: врахування вікових та психологічних особливостей морального розвитку
учня; займання стійкої моральної позиції в організації виховного процесу;
усвідомлення цінностей, що пропонуються учням, й дотримуватися цих правил.
Проведення виховних годин потребує залучення різноманітних методів
виховання з метою формування моральних якостей учнів, зокрема: бесіди,
пояснення, аналіз проблемних ситуацій та ін.
Крім виховних годин, у справі морального виховання учнів потрібно
використовувати
позашкільної

різноманітні

та

позакласної

форми

виховної

роботи

роботи.

можна

Наприклад,

використовувати:

для

перегляд

кінофільмів, тематичні вечори, турніри, екскурсії та ін.
Отже, моральне виховання сучасної молоді є надзвичайно актуальним і
потребує вирішення. Відсутність моральних цінностей та культури може привести
до тяжких суспільних і особистісних наслідків. Впровадження системи морального
виховання в освітній процес дозволить значно підвищити моральну культуру
сучасної молоді.
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РOЗВИТOК КРИТИЧНOГO МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПOЧAТКOВИХ КЛAСІВ
НA УРOКAХ OБРAЗOТВOРЧOГO МИСТЕЦТВA
Зaзвичaй ми стaвимoся дo прoцесу мислення тaк, ніби це щoсь сaме
сoбoю зрoзуміле тa прирoднє – як дихaти чи кліпaти oчимa. При цьoму більшість з
нaс мaйже не викoристoвують мoжливoсті, які зaклaдені в цій дивoвижній людській
здaтнoсті.

Нaспрaвді

ж

мислення

вдoскoнaлювaти/тренувaти,

тaк

як

мoжнa

і

тренуються,

нaвіть

неoбхіднo

нaприклaд,

пoстійнo

спoртсмени

чи

музикaнти. Бo людинa – єдинa істoтa в світі, якa мoже мислити критичнo. І сaме
шкoлa – це ідеaльне середoвище для нaвчaння тa рoзвитку тaкoгo мислення.
Критичне

мислення

–

це

прoцес

aнaлізу,

синтезувaння

й

oбґрунтoвувaння oцінки дoстoвірнoсті/ціннoсті інфoрмaції; влaстивість сприймaти
ситуaцію глoбaльнo, знaхoдити причини і aльтернaтиви; здaтність генерувaти чи
змінювaти свoю пoзицію нa oснoві фaктів й aргументів, кoректнo зaстoсoвувaти
oтримaні результaти дo прoблем і приймaти звaжені рішення – чoму дoвіряти тa
щo рoбити дaлі.
Йoгo не вaртo плутaти з:
1.

прoстим

зaпaм‘ятoвувaнням

(пaм‘ять

кoмп‘ютерa

нaбaгaтo

ширшa, ніж нaшa, aле це не знaчить, щo кoмп‘ютер мoже мислити).
2.

рoзумінням склaдних ідей (кoли ми прaцюємo нaд рoзумінням

чужoї ідеї нaше влaсне мислення пaсивне – ми лише сприймaємo те, щo ствoрив
хтoсь інший).
3.

твoрчим/інтуїтивним мисленням (мoзoк твoрця прaцює несвідoмo

– у цьoму й гoлoвнa відмінність).
Вaжливі ключoві хaрaктеристики, які мaє критичне мислення:
1.

Свoбoду тa сaмoстійність (здaтність вислoвити ідею незaлежнo

від інших).
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2.

Інфoрмaція для ньoгo – відпрaвнa, a не кінцевa тoчкa для

рoзвитку (щoб нaрoдити звaжену думку пoтрібнo oпрaцювaти величезну кількість
мaтеріaлів).
3.

Пoчинaється з пoстaнoвки питaнь тa прoблем, які пoтрібнo

вирішити (перший крoк дo тoгo, aби нaвчити учнів критичнoму мисленню пoлягaє в
тoму, щoб дoпoмoгти їм рoзгледіти безкінечну кількість питaнь нaвкoлo).
4.

Викoристoвує перекoнливу aргументaцію (кoли людинa знaхoдить

влaсне вирішення і підкріплює йoгo рoзумними дoкaзaми).
5.

Є

сoціaльним

прoцесoм

(будь-якa

думкa

перевіряється

і

відтoчується тoді, кoли ми ділимoся нею з іншими; кoли ми сперечaємoсь,
oбгoвoрюємo, зaперечуємo і oбмінюємoся думкaми з іншими – ми пoглиблюємo
свoю пoзицію).
Дев‘ять стрaтегій для рoзвитку критичнoгo мислення
1.

Викoристoвуйте «пустoпoрoжній чaс».
Ми чaстo відвoлікaємoсь і витрaчaємo нaш чaс нa непoтрібні речі

(переклaцувaння кaнaлів телебaчення, безцільне «блукaння» в інтернеті чи
сoцмережaх, сaмoзвинувaчувaння чи жaль щoдo минулoгo), щo не принoсять нaм
ні прoдуктивнoгo результaту, ні зaдoвoлення. Тoж чoму б не викoристaти цей чaс
нa тренувaння мислення?
2. Прaцюйте нaд 1 прoблемoю в день.
3. Інтернaлізуйте (від лaт. Interior – «внутрішній»; прoцес перетвoрення
зoвнішніх дій, влaстивoстей предметів, пoнять, сoціaльних фoрм спілкувaння в
стійкі внутрішні якoсті oсoбистoсті через зaсвoєння нoрм, ціннoстей, вірувaнь,
устaнoвoк, уявлень тoщo).
4. Ведіть інтелектуaльний щoденник.
5. Перебудoвуйте хaрaктер.
6. Зменшуйте рівень егoцентризму.
7. Передивіться свій пoгляд нa речі.
8. Прaцюйте зі свoїми емoціями.
9. Прoaнaлізуйте вплив групи нa вaше життя.
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Бaзoвa технікa фoрмувaння критичнoгo мислення у учнів пoчaткoвих
клaсів нa урoкaх oбрaзoтвoрчoгo мистецтвa мoже зaстoсoвувaтися вчителем
щoдня.
Її ключoві етaпи:
1. Виклик. Ціль – фoрмувaння oсoбистoгo інтересу для oтримaння
інфoрмaції. Учні мaють пoдумaти тa рoзпoвісти іншим прo те, щo вoни знaють з
oбрaнoї теми для oбгoвoрення – тaк oтримaні рaніше знaння усвідoмлюються і
стaють бaзoю для зaсвoєння нoвих. Зaдaчa вчителя нa цьoму етaпі – узaгaльнити
знaння дітей, дoпoмoгти кoжнoму визнaчити «свoє oсoбисте знaння» і oснoвні цілі
для oтримaння нoвих.
Інструменти: грa «Знaю-хoчу знaти-взнaв».
Учням зaдaються питaння для сaмoстійнoгo oсмислення зa oбрaнoю
темoю. Нaприклaд, при вивченні письменникa: Щo ви знaєте прo цьoгo
письменникa? Які твoри він нaписaв? Які oсoбливoсті йoгo твoрів? Щo ви взнaли
нoвoгo з йoгo твoрів/з йoгo біoгрaфії? Щo вaм би хoтілoся ще взнaти з цієї теми?
Відпoвіді зaписуються кoжним учнем в кoлoнки «Знaю» і «Хoчу знaти» у тaблицю.
2. Oсмислення. Діти знaйoмляться з нoвoю інфoрмaцією. При цьoму
вoни мaють відслідкувaти свoє рoзуміння і зaписувaти у вигляді питaнь те, щo вoни
не зрoзуміли – для тoгo, щoб пізніше зaпoвнити ці «білі плями». Після
oзнaйoмлення

з

інфoрмaцією

кoжен

учень

мaє

скaзaти

прo

те,які

oрієнтири/фрaзи/слoвa дoпoмoгли йoму зрoзуміти інфoрмaцію, a які, нaвпaки,
зaплутувaли. Гoлoвний принцип етaпу oсмислення – вчитель мaє дaвaти учням
прaвo/устaнoвку нa індивідуaльні пoшуки інфoрмaції з пoдaльшим групoвим
oбгoвoренням тa aнaлізoм.
Інструменти: грa «Кaрусель» (кoмaнднa рoбoтa). Вчитель фoрмулює
прoблемні питaння відкритoгo хaрaктеру – стільки, скільки є кoмaнд. Зaздaлегідь
пoтрібнo пригoтувaти кoльoрoві мaркери, листки A3 з питaннями (пo 1 нa кoжнoму).
Зa сигнaлoм вчителя листки передaються між кoмaндaми пo гoдинникoвій стрілці.
Групa спільнo зaписує відпoвідь нa питaння. Відпoвіді не мaють пoвтoрювaтися.
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3. Рефлексія. Учні мaють oбдумaти те, щo вoни взнaли тa як включити
нoві пoняття в свoї уявлення; oбгoвoрити, як це змінилo їхні думки, бaчення,
пoведінку.
Інструменти: есе. Учням дaється зaвдaння нaписaти aргументoвaне есе
нa рoзглянуту тему, aбo певнoї ключoвoї тези/думки/aспекту теми.
Інструментів/зaвдaнь для рoзвитку критичнoгo мислення нa сьoгoдні
відoмo нaбaгaтo більше. Їх мoжнa легкo знaйти в інтернеті, aбo ж придумaти
сaмoстійнo. Вaжливo при цьoму пaм‘ятaти, щo рoзвивaти критичне мислення – це
знaчить вчити дітей не тoму, щo вoни пoвинні думaти, a як вoни мaють думaти –
рoзвивaти нaвички aнaлізу, синтезу, пoшуку тa переoсмисленню інфoрмaції,
нaвчити стaвити перед сoбoю дoдaткoві питaння, знaхoдити нестaндaртні рішення,
aнaлізувaти свoї вчинки тa дії. І чим більше пoле для сaмoстійних думoк тa дій (з
прaвoм нa деякі пoмилки в прoцесі зaсвoювaння нoвих знaнь) oтримaють вaші учні
– тим ефективнішим буде нaвчaння.
Oдне китaйське прислів‘я гoвoрить: «Скaжи мені – і я зaбуду, пoкaжи
мені – і я зaпaм‘ятaю, дoзвoль мені діяти сaмoму – і я нaвчуся». Нaвчити дитину
мислити сaмoстійнo, звaжувaти, приймaти тa брaти відпoвідaльність зa свoї думки
й рішення – чи ж не це є oдним з нaйвaжливіших зaвдaнь вчителя?
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Дегтярьов В.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ЛАБОРАТОРНО-БРИГАДНЕ НАВЧАННЯ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасний стан якості професійної освіти і вимоги ринку праці
припускають впровадження в систему вищої школи науково обгрунтованих і
експериментально перевірених нововведень.
В силу цього, в дидактиці вищої школи одним з перспективних напрямків
педагогічних інновацій є комбінаторний, сутність якого полягає в поєднанні раніше
відомих елементів в нове. У руслі даного напрямку, процес створення та
застосування інноваційних технологій навчання в вузі здійснюється як незвичайне
поєднання відомих прийомів і способів. На наш погляд, однією з комбінаторних
інноваційних технологій сучасної професійної освіти є технологія лабораторнобригадного навчання.
Лабораторно-бригадне навчання виникає на рубежі ХІХ - ХХ століть в
руслі прагматичної педагогіки Джона Дьюї. В його основу лягли наступні
розроблені Дьюї принципи педагогіки: 1) оцінка освіти, як найважливішого моменту
соціалізації підростаючого покоління, в процесі якого відбувається накопичення
досвіду співпраці; 2) визнання цінності і унікальності особистості кожного учня; 3)
організація навчання за допомогою діяння, під яким мається на увазі будь-яка
діяльність, яка має важливе значення; 4) обгрунтування провідної ролі спілкування
в процесі навчання; 5) використання активних форм і методів навчання; 6)
проблемний зміст навчального матеріалу, його зв'язок з життям; 7) необхідність
будувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних рис кожного учня; 8)
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застосування колективних форм навчальної роботи; 9) співпраця вчителя і учнів;
10) практичний підхід до професійного навчання [5, с. 7-23].
Вище названі принципи були характерні для заходу. На наших теренах
подібний напрямок навчання з'являється дещо пізніше і трансформується
відповідно до життєвих реалій. Після Жовтневої революції перед освітою в СРСР
були поставлені нові цілі, які вимагали перегляду всієї системи освіти і виховання.
У творчому пошуку радянська педагогіка того часу використовувала

найбільш

доцільні методичні форми західних і американських педагогів, трансформуючи і
вливаючи в них новий зміст. Поширення отримали Дальтон-план, метод проектів
та інші педагогічні новинки. Радянська практика роботи по Дальтон-плану (
засновницею є учениця Дж.Дьюї Гелен Паркхерст) отримала назву лабораторна, а
потім

і

бригадно-лабораторна.

У

1925-1931

роках

відбувалося

активне

впровадження лабораторно-бригадного навчання в заклади освіти усіх рівнів [2, с.
43].
Таким чином, в СРСР була широко розгорнута експериментальна
робота, метою якої був пошук ефективних шляхів реалізації лабораторнобригадного навчання в професійній школі. Можна виділити основні компоненти, які
застосовувалися при впровадженні подібного типу навчання:
1.

Організація

та

здійснення

лабораторно-бригадного

навчання

полягали в тому, що все опрацювання навчальної теми розбивалася на три
основних частини: вступна співбесіда або лекція; самостійна індивідуальноланкова (групова) робота студентів по «картці-завданням»; заключна конференція,
що підводить загальний підсумок виконаної роботи. Для реалізації кожного з
перерахованих етапів були розроблені детальні методичні рекомендації;
2. Особлива роль відводилася викладачеві, який повинен був не тільки
методично грамотно провести вступну бесіду, підготувати картки-завдання і
сказати заключне слово, яке поглиблює опрацювання питання і готує учнів до
спільного висновку по темі, але ще й спостерігати за роботою бригад для того,
щоб своєчасно допомогти учням під час самостійної роботи;
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3.

Викладачі,

підбиваючи

підсумки

роботи

щодо

впровадження

лабораторно-бригадного навчання, відзначали як досягнуті успіхи, так і існуючі
недоліки;
4. Основними напрямками вдосконалення лабораторно-бригадного
навчання були визнані наступні: а) необхідність розробки педагогічно доцільних
принципів комплектування навчальних бригад. Спочатку вони комплектувалися
стихійно. В ході подальшої роботи, практично всі педагоги-експериментатори
відзначали, що ефективність лабораторно-бригадного навчання багато в чому
залежить
б)

від

поєднання

різних

персонального
форм

організації

процесу

складу
навчання

бригад;
[4,

с.

15];

в) вдосконалення завдань для колективної самостійної роботи. У практиці роботи
повинні знаходити собі місце різні типи завдань, починаючи з елементарних, що
представляють собою детально розроблений методичний посібник з даної теми, і
закінчуючи завданнями, які передбачають більш самостійну дослідницького типу
роботу [3, с. 27];
г) розробка комплексної системи обліку знань студентів. Педагогипрактики, які застосовували групову форму обліку знань, відзначили, що вона
виявилася «нежиттєздатною» і запропонували нові альтернативні форми обліку
знань. Облік робіт мав проводитися в двох варіантах: а) по лінії обліку роботи всієї
групи і окремих бригад; б) по лінії індивідуальної роботи кожного студента; д)
залучення студентів до вдосконалення навчального процесу. З цією метою
проводилися опитування, анкетування, метою яких було виявити як позитивні
риси, так і недоліки лабораторно-бригадного навчання [4, с. 15].
Таким чином, в системі професійної освіти йшов процес з пошуку і
впровадження нових методів навчання, в який практична апробація вносила
необхідні зміни, але ця робота не була завершена. 19 вересня 1932 ЦВК СРСР
прийняв постанову «Про навчальні програми та режим у вищій школі і технікумах».
Відповідно до цього документа лабораторно-бригадне навчання було віднесено до
перекручень «лівацького» порядку, які штовхають освіту не вперед, а назад [1, с.
131]. Після цього лабораторно-бригадне навчання було видозмінено або й зовсім
ліквідовано.
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Залишається відкритим питання про можливості впровадження цього
або подібного йому напрямку в сучасну систему освіти. В цілому, вітчизняна
педагогічна спадщина містить позитивний досвід застосування лабораторнобригадного навчання, який, з поправкою на реалії сьогоднішнього дня, може бути
ефективно використаний. Реалізація технології лабораторно-бригадного навчання
в практиці сучасної освіти будується на основі моделі, що включає в себе наступні
компоненти:
1. Конкретний педагогічний задум, що ґрунтується на наступних
принципах: впровадження колективних форм навчальної роботи, використання
активних

методів

навчання,

співпраця

викладача

і

учнів,

необхідність

підтвердження практикою отриманих теоретичних знань.
2. Цільова установка - постановка цілей для кожного заняття (розробити
проект, скласти творчу доповідь, розв'язати проблемну ситуацію ).
3.

Етапи

(зміст

і

способи

діяльності

викладача

і

учнів):

а)

комплектування бригад (по 5-6 чоловік), які, в залежності, від конкретного
завдання можуть бути гетерогенними або гомогенними; б) розподіл однакових або
різних завдань по бригадам і інструктаж до їх виконання, із зазначенням джерел та
засобів необхідної інформації; в) виконання кожною бригадою отриманого
завдання, що передбачає: колективне обговорення проблеми, що підлягає
вирішенню; вислів членами бригад варіантів відповідей, їх аналіз та вибір
правильного; г) підведення підсумків, яке може проводитися в різній формі, але з
обов'язковим урахуванням участі і оцінкою знань кожного учня;
4. Діагностика –

визначення вихідного рівня сформованості певних

знань і якостей особистості (дані цієї діагностики використовуються при
комплектуванні

бригад);

проміжна

діагностика

міжособистісної

взаємодії;

в) проміжна діагностика рівня засвоєння навчального матеріалу; діагностика
досягнутого рівня сформованості знань, умінь, навичок і особистісних якостей;
5. Корекція - проведення вихідної, проміжної і підсумкової діагностики
дозволяє не тільки регулярно отримувати інформацію про рівень навченості, але і
своєчасно планувати і здійснювати індивідуальну роботу по його корекції [4, с. 17].
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Таким чином, проведене нами історико-педагогічне дослідження, а
також дослідження з впровадження лабораторно-бригадного навчання в галузь
освіти показує нам процес розвитку даного напрямку на вітчизняних теренах та
можливі перспективи з його реалізації в сучасному світі.
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Зякун А.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
ХУДОЖНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ ГОРЯН
У КНИЗІ М. ДОЧИНЦЯ «МНОГІЇ ЛІТА. БЛАГІЇ ЛІТА…»
Сучасна

література,

як

неоднорідне

та

багатогранне

явище,

представлена не одним рядом книг мотиваційного характеру. Часто в центрі уваги
читачів сьогодення постають питання: як досягти успіху, як усе встигати, як стати
щасливим, багатим, як досягти розуміння з собою та навколишнім світом, як
зорганізуватися, як виховувати дітей, як правильно поводити себе з іншими тощо.
Такі книги є актуальними в епоху глобалізації. Тому перед сучасними українськими
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письменниками постає складне завдання – враховувати читацькі смаки, інтереси,
не втрачаючи зв‘язку зі своїм корінням.
Актуальність роботи зумовлена інтересом до сучасної української
літератури, новим осмисленням загальнонаціональних явищ і філософських
проблем у прозі М. Дочинця, зокрема особливостей художньої репрезентації
народної культури західних українців у творі М. Дочинця «Многії літа. Благії
літа…». Ця книга є універсальною та унікальною за своїм рецептивним змістом.
«Заповіти 104-річного карпатського мудреця – як жити довго в здоров‘ї,
щасті і радості». В українській літературі твір означений особливим характером
репрезентації народної мудрості закарпатців. Ця книга – виняткове явище
українського письменства на жанровому та ідейно-тематичному рівні.
Секрети довголіття від Андрія Ворона стали наскрізними у творчості
М. Дочинця. Частково він їх утілює в романі «Горянин. Води Господніх русел»,
бере за основу роману «Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Світован. Штудії під
небесним шатром», «Синій зошит. Аркуші днів світящих», «Розрада-гора. Під
Вороновим крилом».
Ідейний і проблемний діапазон «Многії літа…» широкий. Осмислені в
книзі концепти буття є результатом людського досвіду, глибокого вивчення,
освоєння різних учень. Така рецепція навколишнього світу представляє собою
розуміння нерозривності природи й людини, духовного й фізичного. Погляди
Андрія Ворона є відображенням ментальності й традиційних уявлень закарпатців
про світ, їх самих і як повинно бути. Умовно ці ідеї концентруються у двох
смислових лініях: матеріальній і духовній. До сфери ментального можемо віднести
проблему сприйняття світу, стосунків із людьми, заглиблення в себе, питання
людського духу і його вічності, самотності, свободи, часу, любові, родинного
життя, виховання дітей, старості, щастя, сенсу буття тощо. У контексті
матеріального

автор порушує проблеми природних засобів, матеріальних

цінностей, грошей, їжі тощо.
Об‘єктом зображення у творі є людина та її блага. Перше, на що звертає
увагу автор, є праця. Робота як невід‘ємний складник побутування горянина є
духовним і матеріальним джерелом. Важку працю автор прирівнює до обряду
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постування, очищення душі людини. Усе потрібно заслужити через «зусилля – до
поту» [1, 7]. Поряд із цим автор акцентує увагу й на відпочинку. Такі уявлення є
відображенням

ментальності

та

віковічного

укладу

життя

верховинців.

Символічним у цьому плані виступає й аналіз концепту землі, роду, родини: «Будь
прив‘язаний до тої землі, де прийшов на світ… Не забувай, що в тобі росте велике
дерево роду» [1, 20].
Центральні символічні концепти включають традиційний (обряди, звичаї,
страви) і філософський аспект (рецепція світу верховинців). У контексті першого
домінуючим є посилання на побут закарпатців. Андрій Ворон вчить читача
правічним законам Карпат. Перш за все, таке співіснування концентрується
навколо води. Здавна в уявленнях українців з нею тісно пов‘язане життя людини
від народження до смерті. У книзі вода виступає джерелом енергії, здоров‘я,
ліками, засобом очищення на духовному та фізичному рівні. Цілющими
властивостями володіє й загалом уся природа: «З малих літ навчіть ступати по
землі босоніж…» [1, 30].
Конститутивною у творі є характеристика окремих продуктів харчування.
Сіль, цукор і білий хліб Андрій Ворон вважає «найбільшими білими шкодами для
чоловіка» [1, 8]. Тоді як овочі, «запалені сонцем» (до овочів входять і фрукти) [1,
9], мед, рибу, ягоди, гриби – найпоживнішими. Ці думки є константними й
варіюються протягом тексту.
Життя чоловіка, на думку Андрія Ворона, нерозривно пов'язане з
природою. «Многії літа…» втілює й концепцію гуманності. Монолітність духовного
та фізичного є лейтмотивом твору й прослідковується в ключових словах:
«Здоров'я від того, як їси, як живеш, як думаєш» [1, 62].
Найширше у творі представлений філософський аспект. У контексті
цього питання автор варіює різними проблемами буття. Він актуалізує проблеми
старості, життєвої дороги, скороминущості днів, місця людини в загальній системі
світу. Головним секретом щастя Андрій Ворон вважає навчитися бачити довкола
все живе й радіти йому.
Окремо виділено у творі й категорію самотності. Через заглиблення в
себе, працю з душею можуть відкритися нові світи. Необхідно постійно
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вирівнювати душу «внутрішнім спокоєм, гарним настроєм, добрим помислом,
порядністю стосунків, гідними справами і, звичайно, молитвою чи духовними
розважаннями» [1, 88]. Такий взаємозв'язок зі світом і є основою щасливого життя.
Ці уявлення про сенс людського буття є відображенням правічного світогляду
горян, чиє існування було пов'язане з Богом, дією та світлом.
У філософському баченні Андрія Ворона центральне місце займає
християнське віровчення. Цьому питанню в книзі присвячено окремі розділи:
«Молитви Андрія Ворона», «Радься з Ангелом-хранителем». Християнство у творі
представлено органічною частиною життя горянина. Бог є частиною самої сутності
людини, допомагає їй пройти відведений шлях на життя в правді, мирі та
смиренності. Принципи християнського віровчення, сконцентровані в тексті,
репрезентують найзагальніші морально-етичні цінності. У поданих у книзі
молитвах реалізовані основні ментальні константи горян. Християнське віровчення
специфічним шляхом адаптувалося до їх правічного укладу життя. У контексті
християнського вчення автор намагається дати відповідь на риторичне питання
про сенс і мету людського буття. На основі цієї ж концепції виформовується й
лейтмотив книги – взаємообумовленість духовного й матеріального (фізичного).
Отже, «Многії літа. Благії літа…» концентрує в собі етноментальні
домінанти світосприйняття верховинців на прикладі мудреця Андрія Ворона.
Унікальний за рецептивним характером твір побудовано на ключовій антитезі
матеріального й духовного, традиційного й філософського. Специфіка зображення
народної культури горян, представлена в художньому тексті, вивершує книгу
серед інших зразків сучасної прози й творить новий якісно інший вид української
літератури.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В
УМОВАХ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Вибір

професії

є

однією

з

найбільш

актуальних

проблем,

від

правильного вирішення якої залежить благополуччя людини, але особливу
гостроту і значущість ця проблема набуває для дітей з особливими освітніми
потребами, так як стан їх фізичного та психічного здоров‘я звужує коло професій і
актуалізує шлях професійної, а, отже, і особистісної самореалізації. Тому важливо,
щоб професійне самовизначення було

свідомим, пов‘язане з можливостями

здоров‘я та вимогами до нього окремих професій, щоб випускник спеціальної
школи зрозумів, що адаптація в світі праці і внутрішня гармонія особистості
сприяють до самореалізації і знаходженню свого місця в суспільстві. Професійне
самовизначення учнів спеціальної школи з інтелектуальними порушеннями є
проблемою не тільки для них самих, але і для їх рідних і близьких, педагогів. Слід
мати на увазі, що кількість учнів з особливими освітніми потребами постійно
збільшується, а потреби ринку праці достатньо швидко змінюються. Вищесказане
надає проблемі професійного самовизначення осіб з обмеженими можливостями
особливої актуальності.
Системна, комплексна діяльність по професійній орієнтації дітей з
особливими потребами, таким чином, стає актуальним завданням для педагогів
спеціальної школи. Справжні методичні рекомендації можуть допомогти в
організації професійної орієнтації зазначеної категорії учнів з урахуванням їх
психічних і фізичних особливостей, віку [6].
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У корекційній педагогіці вченими вивчаються різні аспекти проблеми
профорієнтаційної роботи та працевлаштування осіб з особливими освітніми
потребами (Г. Афузова, Ю. Бистрова, О. Глоба, Є. Клопота, О. Колишкін,
Є. Колота, О. Легкий, Д. Маршавін, Г. Мерсіянова, М. Судаков, В. Товстоган, К.
Турчинська, А. Шевцов та ін.).
У процесі вирішення проблеми свідомого вибору професії особами з
інтелектуальними порушеннями, слід мати на увазі необхідність розробки
комплексного підходу до профорієнтаційної роботи, одним з найважливіших
аспектів якого є підбір і модифікація методичного інструментарію з урахуванням
індивідуальних особливостей здоров‘я. Не менш важливим для вирішення
питання про професійне майбутнє кожного підлітка є діагностика здібностей,
особистісних особливостей, інтересів і схильностей, які залежать як від умов
виховання і навчання, так і від природних задатків.
Профорієнтаційна

робота

являє

собою

комплекс

медичних,

педагогічних, психологічних, соціальних заходів, спрямованих на активізацію
професійного самовизначення, виявлення здібностей, інтересів, можливостей
індивіда, які впливають на вибір професії [3]. Основною метою профорієнтаційної
роботи є сприяння професійному самовизначенню особистості для реалізації
трудового потенціалу в майбутньому.
У

профорієнтаційній

роботі

виділяють

декілька

взаємопов‘язаних

компонентів:
 професійна діагностика – психолого-педагогічна та медикофізіологічна
оцінка розвитку учнів з метою визначення професійно важливих властивостей та
якостей;
 професійне інформування – система заходів спрямованих на
формування в учнів уявлень і знань про особливості професій, потреб суспільства
з метою правильного професійного самовизначення;


професійне

консультування

–

надання

допомоги

учневі

у

професійному самовизначенні на основі вивчення її професійно важливих
властивостей та якостей;
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 професійний вибір – надання допомоги учневі у виборі конкретної
професії на основі здібностей, інтересів, умов майбутнього працевлаштування;
 професійна адаптація – система заходів, яка спрямована на
забезпечення успішної адаптації індивіда до професійно-трудової діяльності.
Здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами в умовах закладу спеціальної освіти потребує впровадження нових
форм і методів роботи, оновлення організаційно-методичного підходу щодо
реалізації її завдань [2].
Сприяння

професійному

самовизначенню

передбачає

визначення

професійної придатності учнів та доступності професій для них. Це є завданням
професійної діагностики, яку здійснюють практичний психолог, соціальний педагог,
педагоги, медичний працівник закладу спеціальної освіти, кожен з яких має певну
сферу своєї компетентності, в межах якої й здійснює вивчення школяра.
Професійна діагностика дітей з особливими освітніми потребами має відбуватись
з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів, що потребує
використання адаптованих методик психолого-педагогічної оцінки.
Наступним компонентом профорієнтації є професійне інформування,
сутність якого

полягає в ознайомленні

характеристиками

та

вимогами

щодо

учнів

з

світом професій,

працівника.

Необхідною

їхніми
умовою

ефективності професійного інформування є знайомство дітей з с особливими
освітніми потребами з доступними для них професіями. Все це не обмежує право
дітей бути ознайомленими з різними професіями, незалежно від можливості
їхнього опанування. З метою ефективного професійного інформування фахівці
закладу спеціальної освіти повинні чітко знати доступні професії для дітей з
особливими освітніми потребами різних категорій, вивчати ринок праці та
можливість реалізації учнів у тих чи інших видах трудової діяльності [3].
Особливої уваги у здійсненні профорієнтаційної роботи потребує
професійне консультування, основною метою якого є надання допомоги учневі
усвідомити свої потенційні можливості, інтереси, а також стимулювати до
правильного вибору майбутньої професії. Саме професійне консультування має
стати пріоритетним завданням психологічної служби спеціальної школи, оскільки
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дає

можливість

на

основі

результатів

професійної

діагностики

сприяти

правильному вибору майбутньої професії з урахуванням власних можливостей та
бажань.
У процесі професійного консультування слід сприяти самоусвідомленню
учнів, формувати адекватну самооцінку, вміння здійснювати самоаналіз та
співвідносити свої можливості, здібності з вимогами до професії. Необхідним є
формування в учнів розуміння різниці між «хочу» і «можу». При цьому вагомим є
не нав‘язування учням їхньої неможливості виконання певних видів діяльності
через фізичну чи психічну неповносправність, а розкриття позитивних аспектів
доступних професій шляхом розвитку адекватної самооцінки та відповідних
професійних інтересів [5].
Вибір

професії

має

здійснювати

учень,

проте

стимулювання

професійного самовизначення слід здійснювати у тісній співпраці з батьками,
оскільки їхній вплив на вибір майбутньої професії відіграє важливу роль. Крім того
необхідним є залучення соціальних служб, роботодавців, закладів професійнотехнічної та вищої освіти для здійснення профорієнтаційної роботи. Наявність
такої співпраці забезпечує можливість реалізації завдань професійної адаптації до
майбутньої професії під час її здобування або ж у процесі трудової діяльності [1].
Професійна адаптація передбачає сприяння у професійній реалізації
учнів, катамнестичне вивчення випускників. Це допоможе визначити ефективність
обраних шляхів та методів профорієнтації, удосконалити її, здійснити «зворотній
зв‘язок» На основі аналізу літературних джерел можна визначити умови успішного
здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
в умовах спеціальної школи [1,4].
–

реалізація

завдань

профорієнтаційної

роботи

з

урахуванням

особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
– здійснення комплексної професійної діагностики дітей з урахуванням
особливостей психофізичного розвитку;
– розвиток професійно-спрямованої мотивації на доступні професії для
дітей з особливими освітніми потребами;
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– залучення закладів професійно-технічної з попереднім вивчення
можливостей якісного професійного навчання учнів у цих закладах освіти,
наявність відповідних умов;
– залучення працівників служби зайнятості, роботодавців з метою
ознайомлення з можливостями подальшого працевлаштування;
– вивчення попиту ринку праці та надання сучасної професійної
інформації щодо потенційних видів трудової діяльності для дітей з особливими
освітніми потребами (оновлення та розробка бази професіограм з урахуванням
доступності професій для різних категорій дітей);
– проведення систематичного інформування та консультування учнів з
метою надання допомоги у професійному самовизначенню;
– залучення батьків до здійснення профорієнтаційної роботи, надання їм
консультацій та врахування їхньої думки щодо майбутньої професії учнів з
особливими освітніми потребами;
– злагоджена робота усіх фахівців команди психолого-педагогічного
супроводу з метою реалізації завдань профорієнтаційної роботи.
Отже, профорієнтаційна робота є пріоритетним завданням закладів
спеціальної освіти, оскільки сприяє майбутній трудовій соціалізації дітей з
інтелектуальними порушеннями. В умовах спеціальної школи профорієнтаційна
робота передбачає урахування особливостей психофізичного розвитку учнів з
особливими освітніми потребами. Реалізація завдань профорієнтаційної роботи
має бути спрямована на формування професійного самовизначення учнів.
Успішність цієї роботи передбачає злагоджену діяльність усіх фахівців команди
психолого-педагогічного супроводу, координаторами якої є фахівці психологічної
служби закладу освіти.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Принцип наочності входить як один із традиційних принципів дидактики.

Я. Коменським у праці «Велика дидактика» було сформульоване таке визначення
зазначеного принципу: «Це все, що тільки можна подавати для сприймання
відчуттями, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи –
нюхом, смакове – смаком, доступне дотику – через дотик» [1].
За рахунок продуманого застосування принципу наочності здійснюється
емоційний вплив на учнів, підвищується рівень доступності матеріалу, що
вивчається, прискорюється активізація розумової діяльності учнів. Науково
доведено, що 87% інформації людина отримує саме через зорові органи відчуття,
з побаченого запам‘ятовується 40% інформації [2]. Тобто, можна сказати, що
найбільш ефективним способом вивчення навчального матеріалу в освітньому
процесі для учнів є така форма, у якій отримання інформації із зовнішнього світу
відбувається через зорові органи чуття.
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На сьогодні педагогам доводиться працювати із дітьми покоління Z.
Цьому поколінню необхідно постійно змінювати різні види діяльності з метою
вивчення навчального матеріалу. Крім того діти Z здатні миттєво отримувати
інформацію з будь-якої частини світу за допомогою сучасних інформаційних
пристроїв. Їхньому розуму властиво із високою швидкістю опрацьовувати інтернетінформацію. Тому для сучасних учнів навчальний матеріал, що викладається
вчителем, повинен бути захоплюючим та наочним.
Принцип наочності на уроках хімії найефективніше реалізується на етапі
вивчення основного матеріалу. Засіб навчання, який доцільно застосовувати для
реалізації принципу наочності – це програма показу презентацій Google Slides, де
учні здатні самостійно ознайомитися із навчальним матеріалом. Наприклад, при
вивчені структурної формули органічних речовин як пропанова кислота або
етанол,

можна

використати

таку

презентацію

(рис.

1

та

рис.

2):

https://docs.google.com/presentation/d/1hxDL5zbzauUPAjUOUiCa1fzmJxFHNzw8CXG
OXjLzDa4/edit?usp=sharing
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Рис. 1 Вивчення структурної формули пропанової кислоти Google Slides
презентацією

Рис.

2

Вивчення

структурної

формули

етанолу

Google

Slides

презентацією
Одна із переваг Google Slides є застосуванні її в онлайн доступі, оскільки
це хмарний інструмент. Його легко використовувати для реалізації презентації в
реальному часі або публікації слайд-шоу онлайн. Ця програма надає доступність її
використання для усіх учасників освітнього процесу незалежно від того, де вони
знаходяться і якими електронними пристроями із програмним забезпеченням
користуються.

Важливою

умовою

використання

зазначеної

програми

є

підключення користувача до мережі Internet.
Ще одним ефективним засобом навчання, який реалізує принцип
наочності, особливо при вивченні окремих розділів органічної хімії, є програма під
назвою ChemSketch. Ця програма являє собою молекулярне моделювання, що
використовується для створення та модифікування зображень хімічних структур,
при цьому будову хімічної сполуки можна зобразити у двовимірному і в
тривимірному просторах.
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Як приклад реалізації цієї програми, можна навести урок з хімії на тему
«Ізомери» (рис. 3 та рис. 4).

Рис. 3 Пояснення програмою ChemSketch структурної ізомерії на
прикладі бутану

Рис. 4 Пояснення структурної програмою ChemSketch ізомерії на
прикладі ізобутану (2-метилпропан)
Для пояснення структурної ізомерії можна навести приклад будови
тривимірних структур бутану та ізобутану, при цьому їх загальна формула C4H10
однакова. При роботі із хімічними структурами в програмі, користувач має
можливість змінювати їх параметри, наприклад перетворити структуру бутану в
ізобутан. Даними діями користувач програми демонструє наочність надання
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інформації для учасників освітнього процесу, а також стимулює учнів до
опанування навчального матеріалу.
Оскільки програма ChemSketch містить у собі функції створення та
модифікування зображень моделей будови хімічних речовин, то на основі цього
педагог здатний перевірити наявність опорних знань в тих, хто навчається.
Наприклад запропонувати виконати одному із учнів завдання, що полягає у
створенні певної хімічної сполуки на етапі уроку «Актуалізація опорних знань».
Поки один із учнів виконує завдання у програмі вчитель, не витрачаючи власного
часу, має можливість перевірити опорні знання інших учасників освітнього
процесу. Також вчителю легко контролювати процес виконання учнем завдання
через

мультимедійне

обладнання,

що

відображає

діяльність

користувача

програмою.
Таким чином, для реалізації принципу наочності на уроках хімії,
необхідно використовувати такі сучасні засоби навчання, котрі б сприяли
отриманню учнями знань, мотивували до навчання, активізували їх навчальнопізнавальну діяльність.
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ
Учні з відхиленням у розумовому розвитку – це специфічна категорія
дітей, які потребують особливого підходу, відповідної кваліфікації педагога і певної
стратегії у їх розвитку.

235

Серед

системи

способів

взаємодії

з

такими

учнями,

нами

досліджувались методи заохочення і покарання. Ці методи використовуються для
стимулювання поведінки та діяльності розумово відсталих учнів.
Заохочення визначається дослідниками як метод, який спонукає дитину
до позитивних вчинків і посилює її власну емоційну позитивну реакцію на
правильну дію.
Використовується заохочення у вигляді слова (похвала), дії (доручення,
завдання), нагороди (подарунок) і може бути використано як індивідуально, так і
публічно (при однокласниках, на шкільній лінійці, у присутності батьків).
При використанні заохочення необхідно дотримуватись певних вимог як:
урахування

індивідуальних

особливостей

учня,

стану

його

інтелектуального і емоційного розвитку; роз'яснення змісту і правильності
заохочення; опора на колективну думку; поєднання з іншими методами, зокрема, з
прикладом; урахування вікових особливостей учнів [3].
Крім заохочення з метою формування поведінки дітей з розумовою
відсталістю, використовують метод покарання (засудження) –

це спосіб

гальмування негативних вчинків і дій, який перешкоджає переростанню їх у звички
і спонукає учня до виправлення недоліків поведінки.
У допоміжній школі використовуються такі види покарань: індивідуальне
та публічне моральне засудження (зауваження); обмеження певних прав (зняття
доручення, зняття нагороди); виконання додаткових обов'язків, спрямованих на
ліквідацію наслідків вчинку, за принципом «зламав — полагодь».
Дослідники

зауважують,

що

реалізація

цього

дотримання певних вимог. До цих вимог відносяться такі:

методу

потребує

покарання має

поєднуватись із повагою до особистості покараного; покараний має точно знати,
що і чому від нього вимагають, розуміти свою провину і наслідки вчинку; не можна
допускати насміхань з боку однокласників; не можна карати, якщо причиною
провини було порушення нервової і психічної діяльності розумово відсталого учня,
його погане самопочуття; не можна застосовувати фізичних покарань, позбавляти
їжі чи прогулянки, не карати працею [2].
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Необхідно відмітити, що виховний процес слід організовувати так, щоб
дитину стимулював не страх покарання, а очікування заохочення. Виховна робота
з розумово відсталими школярами спрямована на формування їхньої соціальнонормативної поведінки, вибудовується в цілісну систему, в якій використовуються
взаємопов'язані, але специфічні за цільовим призначенням, методи [1].
Методи заохочення і покарання застосовуються в рамках моральноправової

освіти.

Найважливішими

вимогами

до

морально-правової

освіти

розумово відсталих школярів, що здійснюється за допомогою бесід, пояснення,
розповідей, обговорення прочитаних текстів і тощо, є наступні: а) доступність
змісту пропонованої інформації, що забезпечується конкретністю матеріалу, його
зв'язком з життєвим досвідом дітей, використанням прикладів, наочних засобів; б)
захопленість, емоційність змісту і форми роботи, використання елементів гри,
змагання; в) забезпечення інтелектуальної активності учнів, як умова справжнього
розуміння різних компонентів інформації; г) порівняння, виділення істотного,
узагальнення, конкретизація стосовно до нових ситуацій, знаходження аналогій,
доказу, оцінювання, установлення причинно-наслідкових зв'язків;

д) чіткість

висновків, які містять рекомендації до соціально-нормативної поведінки школярів;
ж) систематичність і різноманітність повторення засвоєних норм поведінки,
зокрема варто пропонувати учням передати зміст нормативної інформації іншим
особам, роз'яснити її зміст молодшим школярам, використовувати її для контролю
і самоконтролю оцінки і самооцінки поведінки в різних ситуаціях тощо [4].
Корисно пропонувати для аналізу різні типи конкретних ситуаційрозповідей з моральним або правовим змістом. Вибір теми і матеріалу, що
розкриває її, має відповідати рівню моральної або правової інформованості учнів;
тематика повинна динамічно відбивати реальні події життя, у тому числі життя
учнівського колективу, поведінки окремих учнів.
У подальшому навчанні і різних формах виховної роботи (позакласне
читання, екскурсії, перегляд і обговорення кінофільмів, телепередач, ігор тощо)
коло знань учнів про правові норми і відповідальність за їхнє недотримання
(правопорушення)

розширюється

(наприклад,
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знання

про

правові

аспекти

природоохоронних норм, про відповідальність за порушення правил пожежної
безпеки, вуличного руху, користування суспільним транспортом і ін.)
Таким чином, можна зробити висновок, що методи заохочення і
покарання можуть бути ефективними у формуванні поведінки учнів з розумовою
відсталістю тільки при умові дотримання цілої низки вимог до їх використання.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ НАВЧАННЯ ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
На сьогоднішній день, думки більшості спеціалістів сходяться на тому,
що успішне майбутнє для України можливе лише завдяки забезпеченню
всебічного розвитку учнів у навчальних закладах. Формування особистості з
цілісним підходом до життя, розвиток вміння встановлювати взаємозв‘язки між
різними галузями, обробляти їх та вдало використовувати набуті знання на
практиці – одні із ключових цілей сучасного освітнього процесу [1]. Так, у період
бурхливого розвитку рівня інформатизації суспільства, досягти поставлених
завдань за допомогою традиційних методів та підходів до навчання
неефективним. Особливо це можна помітити в хімії.
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є

Метою нашого дослідження є аргументація доцільності та особливостей
використання комп‘ютерних технологій у навчальному процесі під час вивчення
учнями хімії.
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп'ютерів, комп'ютерних
комунікацій, усяких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій
обробки, передачі, отримання та зберігання інформації відкриває нові можливості
для

застосування

комп'ютерів

у

навчальному

процесі.

Використання

інформаційно-комунікаційних технологій відкриває нові перспективи і можливості
для учнів під час вивчення хімії. Адже під час вивчення рідкоземельних елементів,
токсичних речовин, газів ми не можемо показати учням наочно, що собою являють
дані сполуки – це небезпечно. Але ж вивчати для загального світогляду необхідно.
Використання комп'ютерних програм, анімацій, 3-D моделей, відеоекспериментів
дозволяє побачити те, що на звичайному уроці неможливо.
Комп'ютерні телекомунікації – це особливий засіб навчання і форма
спілкування. Вони багатофункціональні, оперативні, доступні і продуктивні.
Надають можливість для творчої самореалізації учнів та індивідуальної освітньої
траєкторії. [2] Інтерес у дітей викликали Інтернет-проекти з хімії та дистанційні
еколого-біологічні олімпіади.
Одна із особливостей комп‘ютерних технологій навчання

–

є

багатофункціональність, оперативність, продуктивність, насиченість, можливість
швидкої

і

ефективної

творчої

самореалізації

учнів,

наявність

для

них

індивідуальної освітньої траєкторії. Освітні проекти в мережі Інтернет для
школярів засобами комп'ютерних телекомунікацій дозволяють учням під час
дистанційного навчання, дистанційних заходів, олімпіад, конкурсів і проектах не
переривати освітній процес, а також вибудовується індивідуальна персональна
траєкторія

навчання.

Комп‘ютерні

технології

допомагають

вирішити

низку

різноманітних причин, проте їх використання створює і певні труднощі у
викладанні. Основні з них такі:
-

недостатньо розвинена методика використання новітніх технологій у
навчальних закладах при викладанні хімії, зокрема у сільських школах та
училищах;
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-

велика затрата часу для викладача на підготовку до уроку/лекції;

-

надмірне

використання

комп‘ютерних

технологій

викладачем

без

повноцінного викладання матеріалу;
-

недостатня взаємодія вчитель – учень;
Правильне та раціональне використання комп‘ютерних технологій із

поєднанням зацікавленості викладачем своїм предметом, створить повноцінне
підґрунтя для унікального, цікавого та продуктивного вивчення хімії протягом
всього періоду навчання у навчальному закладі [3].
Кількість годин, які відведені за програмою на вивчення певної теми є
дуже малою. Власного педагогічний досвід свідчить, що матеріал для учнів є
доступним, але через достачу часу для вивчення певної із тем, виникають певні
аспекти труднощів для повноцінного засвоєння матеріалу. Шляхом вирішення
цього питання є використання комп‘ютерних технологій: сайт вчителя хімії,
онлайн-тести, QR-коди із додатковим навчальним матеріалом, відеоуроки,
допоможе

учням

більш

повноцінно

розглянути

тему

уроку.

Комбіноване

використання комп‘ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку,
інших медійних засобів дає можливість зробити уроки хімії быльш наочними, а
тому зрозумілими і доступними. Особливо це актуально в тих випадках, коли
учень має засвоїти велику кількість емоційно-нейтральної інформації, наприклад,
біографії вчених, номенклатуру, правила техніки безпеки тощо [4].
Отже,

виходячи

із

наших

теоретичних досліджень

та

власного

педагогічного досвіду, використання комп‘ютерних та інноваційних технологій
навчання дають можливість урізноманітнити процес навчання, зробити його більш
доступним, зрозумілим, цікавим. Нові інформаційні технології відкривають учням
доступ

до

нетрадиційних

джерел

інформації,

підвищують

ефективність

самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження й
закріплення всіляких професійних навичок, допомагають реалізувати принципово
нові форми і методи навчання. Можемо із впевненістю сказати, що саме завдяки
сучасній глобалізації, використання інноваційних та комп‘ютерних технологій
відкриває для освіти підґрунтя для покращення якості підготовки учнів, а отже –
майбутніх спеціалістів своєї справи.
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СИТУАЦІЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ШАЛИГИНСЬКОГО РАЙОНУ ПІСЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НАЦИСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ (1943-1945 рр.)
Друга світова війна

та окупація завдали величезних втрат світу. Не

оминули вони і Сумщину. Після звільнення області від нацистських загарбників
потрібно було відновлювати об'єкти народного господарства.

Питання освіти

вважалося одним із головних, і тому місцева влада приділяла увагу

школам.

Розглянемо ситуацію, яка склалася у Шалигинському районі. Для цього потрібно
звернути увагу на протоколи Райкомів та райвиконкомів у яких подається повна
картина шкільного життя після звільнення району у 1943-1945 роках. Саме ці
документи дають змогу визначити:
1)

стан шкільних будівель (зруйнованих та встановлених);

2)

кількість педагогічних кадрів та учнів району;

3)

стан підготовки шкіл до випускних іспитів;

4)

участь школярів у позакласній роботі ;

5)

допомога школам інших районів та міст;

6)

призначення директорів шкіл та їхній внесок у освіту.
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Відомо, що Шалигинський район перебував в окупації з 10 вересня 1941
по 12 вересня 1943р. Під час битв за район були сильно зруйновані будівлі в тому
числі і школи [5, с.10]. Так, на основі громадської справи Мирового суду за 1942 рік
було зазначено, що «Шалигинська школа мала 3 будівлі. І одну з них, яка була
основною, було зруйновано війною» [3, арк.1].
Після

звільнення

району

райкомом

був

підготовлений

документ

«Сведения об ущербе, нанесенным району». В тому документі є розділ про школи,
у якому

зазначені дані

довоєнних

і післявоєнних років. Наведемо конкретні

цифри: «До війни працювала 31 школа, у яких викладали 242 вчителя та вчилося
6484 учнів. Після війни залишилося

188 вчителів (кількість зменшилася на 56

людей, тобто на 30%), учнів стало — 3489 (зменшилася кількість аж на 2945
учнів, тобто майже 50% від то, що було). Як бачимо, цифри красномовно свідчать
про вагомі кадрові втрати у системі освіти, які відбулися через бойові дії воєнних
років. Крім того було повністю зруйновано 4 школи: Сварківську СШ, Ковьонківську
НСШ (зараз є частиною Шалигине), Чернівську НСШ та Дорошівську НСШ (зараз
частина Волокитине)» [2, арк. 11]. Хоча цей документ і стверджує, що у 1943/44
навчальному році було відновлено кількість шкіл у районі, все ж таки «через
зменшення кількості учнів та нестачу навчальних приладів дві школи було
реорганізовано у неповно-середні».

Ще варто зазначити, що у звіт про

відновлення шкільних будівель вносили лише ті школи, які були зруйновані
повністю. Якщо будівля школи була пошкоджена лише частково або у випадках,
коли школа включала декілька будівель і було зруйновано лише одну з таких
будівель, то такі школи у звіт не вносили. Саме це не дає можливість точно
визначити матеріальні збитки, які потрібно було ліквідувати. Наприклад, є запис
про те,

що зруйновано 4 школи, проте у постанові від 30 травня 1946 «Про

відновлення Шалигинської НСШ», зазначалося, що будівлю цієї школи потрібно
відновити

«за

рахунок

бригаду»[4,арк.49]. Але

спеціальних

коштів

і

цю школу не внесено було до

назначити

будівельну

звіту, де вказувалася

кількість зруйнованих шкільних будівель через те, що було зруйновано лише одна
будівля, а школа складалася з трьох будівель.
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З архівних джерел ми можемо дізнатися стосовно педагогічних кадрів у
1944/45 навчальному році: кількість вчителів складала 198 осіб (збільшилася на
10 людей), а учнів — 5182 ( збільшилася на 1693, або 67%) [2, арк.11зв.].
Є можливим дослідити ситуацію щодо підготовленості шкіл району до
навчання. Так, на засіданні від 15 травня 1944 «Про готовність шкіл району до
підсумкових іспитів» зазначалося, що у «Гудівська НСШ, Шалигинська НШ,
Банічівська СШ не повністю підготовлені». Непідготовленість заключалася у тому,
що не були проведені розмови з батьками учнів та вчителями щодо підготовки до
іспитів. Карток для іспитів майже не було в деяких школах для учнів 8 класу. У
Гудівській, Стариківській та Холопківській школах учні погано відвідують заняття.
[1, арк.68]. Було вирішено «проконтролювати підготовку до іспитів, проводити
додаткові заняття та підвищити відвідування учнями школи».
Засідання від 22 червня дає повну інформацію про організацію навчання
у

першому

навчальному

році

після

звільнення

району,

тобто

1943/44.

Зазначається, що навчальний рік було почато на місяць пізніше, проте потрібний
навчальний матеріал було вивчено вчасно. Так у «Кочерзькій НСШ у 6 класі 20
годин фізики (як і потрібно), в Сварківській теж 20 годин». Педагоги, батьки та учні
району приймали активну участь у позакласному житті та

з готовністю

відгукувалися на партійні заклики. Відомо, що учні району зібрали 100000 рублів
на танкову колону «Піонер Сумщини» та 4000 насіння

для шкільних городів

Донбасу». І, як завжди, визначалися кращі школи «Шалигинська, Рев'якінська та
Семейківська»[1,арк 95]. Але були і проблеми. У школах району були залишені на
повторний рік 20% учнів. Ковьонківська, Рев'якінська та Холопківська школи не
були готові до зимового періоду і через це не працювали 7 днів. Також усі школи
були погано забезпеченні шкільним приладдям, підручниками та зошитами. І щоб
цього

уникнути «потрібно підготуватися улітку, щоб 1944/45 навчальний рік

пройшов без проблем»[там же арк.96].
Треба звернути увагу і на призначення директорів шкіл. Так, у
Погиричинську було затверджено Вровкіна М. Д., який «був директором школи під
час окупації, і ,незважаючи на тяжкі матеріальні умови та майже постійні бойові
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дії, зміг зберегти усі меблі». У Ходинську затверджено його дружину «котра була
директором 6 місяців і активно проводила радянську роботу»
15

серпня

було

розглянуто

проблему неремонтування

Княже-

Козаченської СШ та Уцьковської. Вона була подолана [1, арк.148].
10 жовтня було надано інформацію щодо педагогічних кадрів:
вчителів 1-4 класів навчаються

«11

заочно у педучилищах, 20 вчителів 5-7 класів

вчаться у педагогічних інститутах, 30 вчителів 8-10 класу — зараз (на той час) не
охоплені навчанням у вищих навчальних закладах та педагогічних училищах. На
літній сесії 1944 вчилися 27 вчителів» [1,арк.170]. Як бачимо, педагоги мали за
мету підвищувати рівень професійних знань для того, щоб краще допомагати
учням ставати корисними членами суспільства.
30 листопада відбувся звіт роботи шкіл району за І четверть 1944/45
навчального року. Відомо, що загальна кількість учнів встановлювала 5132 осіб,
з них 3850 учнів 1-4 класу (тобто 75%).
Далі подавалася така характеристика успішності шкіл:
Дорошівська НСШ — з 58 учнів встигає 51;
Семейківська — з 64 встигає 24;
Вікторовська — з 110 встигає 107;
По району достатній рівень навчання мають 76%, низький рівень мають
1178 учнів, найчастіше низький рівень знань мають учні середньої і старшої ланки
– 5-10 класів.
Також наводилися показники відвідування:
Дорошівська — 90%;
Соснівська — 94%
Будищинська —96%
Середня —94%
Проте існувала проблема, що учні
школі:
Шалигинська — 14учнів;
Катеринівська — 9;
Ковьонківська — 10(19);
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1-4 класів залишали навчання у

Холопківська — 10.
Зазначалося, що у ряді шкіл, таких, як Мачулищанська та Ходинська
шкільні гуртки не працюють. Потрібно докласти цілеспрямованих зусиль, щоб
відновити їхню роботу.
Взагалі, після детального і майже об'єктивного аналізу стану навчання у
школах району було прийнято постанову «подолати ці недоліки під особистим
керівництвом РВНО, щоб це не повторилося у наступному навчальному
році»[1,арк.212].
Таким чином можна зробити висновок, що хоча і школи району були
зруйновані та існували деякі проблеми все ж таки навчання не припинялося і учні
були дуже активні.
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університет імені А.С. Макаренка
ОСОБИСТІСНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У

Сумському

державному

педагогічному

університеті

імені

А.С. Макаренка питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої
професійної діяльності постійно знаходиться в центрі уваги. Формування
особистості людини триває все життя, втім період навчання в університеті відіграє
особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час формуються основні професійні
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якості майбутнього спеціаліста, з якими він ввійде в професійну педагогічну
діяльність, де й відбуватиметься його подальший розвиток як особистості.
Мета

нашого

дослідження

полягає

у

висвітленні

можливостей

позааудиторної діяльності щодо особистісної реалізації студентів у Сумському
державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
Студентський вік, як будь-яка інша стадія життєвого циклу людини, має
свою неповторну специфіку. Відомий педагог К. Ушинський вважав період з 16 до
22 років «визначальним» і доводив, що саме в цей час формується світогляд і
характер людини. Під час навчання у закладі вищої освіти відбуваються системні
зміни ціннісних орієнтацій, пов‘язані, з одного боку, зі становленням характеру
особистості, а з іншого – інтенсивним формуванням спеціальних здібностей у
зв‘язку з майбутньою спеціалізацією.
У контексті нашого дослідження варто виокремити праці Г. Кондратенко,
в яких позааудиторна діяльність характеризується як підсистема освітнього
процесу із високим гуманістичним потенціалом, зорієнтована на розвиток
соціально активної особистості, професійне становлення майбутнього фахівця [1,
с. 34] та формування загальнокультурної компетентності [2, с. 98].
Сучасна система вищої освіти, що повною мірою відповідає вимогам
часу, є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу,
запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Студент є
об‘єктом педагогічної діяльності. Результати діяльності педагога матеріалізуються
в якості знань випускника закладу вищої освіти, в рівні його вихованості,
спрямованості особистості і професійних уміннях, рисах характеру тощо.
Своєрідність студента, як об‘єкта педагогічної діяльності, проявляється в тому, що
він є одночасно і суб‘єктом діяльності: учасником навчально-пізнавальної,
науково-дослідницької, комунікативної діяльності, а також він має свою життєву
мету, свої способи її досягнення, свої можливості [3].
До

чинників,

які

визначають

сучасного студента, належать наступні:
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соціально-психологічні

особливості

1) рівень підготовки, система цінностей, ставлення до навчання,
проінформованість

про

реалії

навчального

процесу,

уявлення

про

своє

професійне майбутнє тощо;
2) організація навчального процесу у вищій школі, рівень викладання,
тип взаємин викладача зі студентами [4].
У

Сумському

державному

педагогічному

університеті

імені

А.С. Макаренка провідними формами позааудиторної діяльності, які забезпечують
особистісну реалізацію студентів є:
– громадські організації, об‘єднання (студентська рада, студентські
деканати факультетів, старостат);
– наукова діяльність (рада молодих учених; студентське наукове
товариство університету, факультетів, кафедр; наукові гуртки; конференції;
конкурси наукових робіт);
–

художні

колективи

(інструментальні,

вокальні,

театральні,

хореографічні);
–

навчально-пізнавальна

діяльність

(олімпіади,

курси

вивчення

іноземних мов, фольклорні експедиції, гуртки, тренінги);
– спортивні секції (із волейболу, баскетболу, футболу, тенісу, фітнесаеробіки, стрітболу, шахів та шашок, туризму);
– спортивні заходи (спортивні змагання, дні здоров‘я, зустрічі з
видатними спортсменами, флешмоб «Ранкова зарядка», дні олімпійського бігу, дні
ходьби);
– художньо-масова робота (концерти, фестивалі, виставки, конкурси
(«Міс та Містер СумДПУ»), тижні та дні факультетів і кафедр; посвята студентів
першого курсу тощо);
– благодійні акції, волонтерська діяльність (збір коштів, дитячого одягу,
книг та іграшок; благодійні концерти, ігрові програми);
– інформаційно-комунікативні заходи (зустрічі з відомими політиками,
депутатами, випускниками, представниками бізнесу тощо);
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– профорієнтаційні заходи (дні відкритих дверей університету та
факультетів, ярмарки освітніх послуг; конкурси, тренінги та олімпіади для учнів,
бесіди, виставки, презентації);
– розважальне дозвілля (вечори відпочинку, квести, брейн-ринги, КВК
тощо).
Окреслені вище види і форми позааудиторної діяльності є підґрунтям
для виховання високоосвіченого, компетентного фахівця, креативної, соціально
активної особистості, здатної до самореалізації. Реалізація завдань і змісту
позааудиторної діяльності може бути ефективною в разі її організації на
принципових

засадах

системності,

інтеграції,

креативності,

орієнтації

на

індивідуальні інтереси студентів, актуальності вирішуваних проблем і завдань
(забезпечення практичної цінності знань, умінь і навичок), доступності, здійснення
моніторингу, технологічності.
Таким чином, можна зробити висновок, що час навчання в університеті
припадає на специфічний зламний момент у формуванні особистості людини. Для
студентів протягом навчання у закладі вищої освіти провідною діяльністю є
навчально-пізнавальна. Вона полягає не лише в отриманні певної суми знань, а в
особистісній реалізації студента, що особливо важливо для успішної роботи у
подальшому як фахівця. Позааудиторна діяльність студентів є важливим і
необхідним компонентом освітнього процесу закладу вищої освіти, вагомим
чинником реалізації особистісного потенціалу студентів у сфері професійної,
загальнокультурної та інформаційно-технологічної підготовки. Це уможливлює
формування духовної, високоосвіченої, соціально активної, практико-орієнтованої
особистості, здатної до успішної життєдіяльності в інформаційному суспільстві ХХІ
століття.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Академічна мобільність — можливість учасників освітнього процесу

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому
вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її
межами. Суб‘єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами
Болонського процесу, виступають студенти, викладачі, науковці та управлінський
персонал. В Україні учасниками академічної мобільності є вітчизняні суб‘єкти
освітнього процесу й виші (наукові установи) та іноземні учасники освітнього
процесу і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах
академічної мобільності. Право на академічну мобільність реалізується на підставі
міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних
програм і проектів, договорів про співробітництво між такими сторонами: а)
українськими вишами, науковими установами; б) між вітчизняними та іноземними
вишами

(науковими

установами);

також

може

реалізуватися

вітчизняним

учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією
вітчизняного вишу (наукової установи), де він постійно навчається чи працює, на
основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. За місцем реалізації права
на академічну мобільність розрізняють внутрішню і міжнародну академічну
мобільність.
Основними видами академічної мобільності в Україні є:
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а) ступенева мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного
місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття ступеня вищої освіти,
що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття
ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;
б) кредитна мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного
місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття кредитів Європейської
кредитної

трансферно-накопичувальної

системи

та

/

або

відповідних

компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи), які будуть визнані у виші
постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього
процесу.
Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що
здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора
філософії у вітчизняних вишах, є:
а) навчання за програмами академічної мобільності;
б) мовне стажування;
в) наукове стажування.
Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий
ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наук і педагогічних працівників та
інших учасників освітнього процесу є:
а) участь у спільних проектах;
б) викладання;
в) наукові дослідження;
г) наукове стажування;
ґ) підвищення кваліфікації.
Основними перешкодами для академічної мобільності є культурні,
соціально-економічні та академічні бар'єри. Болонський процес є спробою знизити
ці перешкоди в рамках Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).
Болонський процес — процес структурного реформування національних
систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних
перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до
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2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення
спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування,
поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття
конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських
країн, включно з Україною, є його учасниками. У 2005 міністр освіти Станіслав
Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України. Болонський
процес на рівні держав було започатковано підписанням міністрами освіти від
імені своїх урядів документа, який назвали «Болонська декларація» (1999 р.).
Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об'єкта або
цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї
соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р. У 1927 р.
у Нью-Йорку П. Сорокін видав працю «Соціальна мобільність», у якій формулює
завдання, основні поняття і принципи дослідження різноманітного руху індивідів у
неоднорідному соціальному просторі. Мобільність П. Сорокін визначав як перехід,
переміщення соціального об'єкта з однієї позиції на іншу. Соціальним об'єктом
можуть бути індивід, група, радіо, автомобіль, мода, тобто всі продукти людської
діяльності. У суспільстві з ними відбуваються найрізноманітніші метаморфози:
вони старіють, занепадають, стають менш привабливими. Увесь цикл існування їх
виявляється в мобільності.
В. Ільїн вважає, що в межах конструктивістсько-структуралістської
концепції соціальної нерівності це визначення потребує уточнення. В силу того, що
соціальний простір складається з статусних позицій, що заповнюються індивідами,
соціальна мобільність виступає у двох основних формах:
1. Переміщення власне статусних позицій, що представляють одиниці
соціальної структури (Сорокіна мова йде лише про переміщення об'єктів між
статусними позиціями).
2. Переміщення індивідів і груп індивідів з одних статусних позицій в
інші.
Існують два основних види соціальної мобільності — міжгенераційна і
внутрішньогенераційна, і два основних типи — вертикальна і горизонтальна. Вони
в у свою чергу поділяються на підвиди і підтипи.
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Міжгенераційна мобільність (інтергенераційна) — це рух індивіда
соціальною драбиною між різними поколіннями. Вивчаючи цей тип мобільності,
можна з'ясувати, як змінилися соціальні позиції поколінь дітей порівняно з
поколіннями батьків. Масштаб міжгенераційної мобільності свідчить про те,
наскільки в тому чи іншому суспільстві нерівність переходить від одного покоління
до іншого. Якщо міжгенераційна мобільність невелика, то це свідчить про
укоріненість нерівності в даному суспільстві.
Внутрішньогенераційна мобільність (інтрагенераційна) — це висхідна чи
спадна мобільність окремої людини протягом її життя. Інколи цей вид соціальної
мобільності ще називають кар'єрою, котру визначають як зміну соціального
статусу індивіда протягом власного життя. Саме цей тип соціальної мобільності
близько пов‘язаний з академічною. Більш достеменно підмітити те, що академічна
мобільність певним чином забезпечує інтрагенераційну. Це досить зрозуміло,
адже під час зміни місця навчання чи роботи людина не тільки вивчає новий
матеріал і тренує свої soft skills, важливим фактором є соціальна адаптація в
нових умовах. Такий поштовх для розвитку провокує розширення кордонів
кругозору змушує розвиватися людину в усіх аспектах її життя. Не дарма,
визначенням людини подається не просто ―біологічна істота з вищим рівнем
розвитку‖, а суб‘єкт соціальний, здатний до групування та спілкування з іншими.
Важливим показником розвитку людини є не тільки її освіченсть, а і звичайно
соціальні навички.
Отже, можна зробити висновок що академічна мобільність не можлива
без соціальної, адже забезпечується завдяки розвитку останньої. Студент чи
вчитель не може бути академічно мобільним, але не мати соціальної мобільності.
Якщо соціальна мобільність людини розвинена добре, то бути академічно
мобільним для неї стане дуже легко.
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РОЛЬ СТАТЕВОГО ВИХОАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
Статеве виховання – складова загального процесу виховної роботи
школи і сім'ї, забезпечує правильне статевий розвиток дітей і молоді. Потреба в
поліпшенні статевого виховання учнівської молоді в сучасній школі зумовлена
прискореним статевим розвитком школярів (акселерація), недостатнім рівнем
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обізнаності неповнолітніх у статевій сфері, отриманням ними інформації з цього
питання (нерідко перекрученої, вульгарної) переважно на вулиці, статевою
розпустою певної частини неповнолітніх, проституцією і злочинністю на статевому
ґрунті. Це проявляється в недостатній підготовленість багатьох молодих людей до
створення сім'ї, виконання сімейних обов'язків, в майбутньому призводить до
розлучень.
Дослідженням цієї проблеми займались такі відомі автори як Говорун
Т.К., Зайцев А.Г., Ільїн Е.П., Кон І.С., Костяшкін Е.Г., Мудрик А.В., Хрипкова А.Г.,а
також класики української педагогіки Макаренко А. С. та Сухомлинський В.О.
Зокрема Антон Семенович Макаренко писав: «Статевий акт не може бути
відокремлений від інших досягнень людської культури, від умов життя соціальної
людини, від гуманітарного шляху історії, від перемог естетики… Статеве
виховання – це в першу чергу виховання соціальної особи»[3, с.113].
Аналіз особливостей підліткового віку привів зарубіжних та вітчизняних
науковців до висновку, що саме ця категорія вихованців потребує підтримки при
визначенні основних життєвих орієнтирів і запорукою оптимального розвитку
особистості є її статеве виховання [2, c. 218].
У статевому вихованні насамперед необхідно враховувати вікові
особливості

школярів.

Так,

у

молодшому

шкільному

віці

відбувається

самоусвідомлення дітьми своєї статевої належності, закладаються психологічна
та емоційна основи сексуальності – сором'язливість чи розв'язність, різкість чи
м'якість, ласкавість чи грубість, доброта чи злість, щедрість чи скупість тощо.
Еротична чутливість виявляється через внутрішню рецепцію (зона геніталій).
Більшість молодших школярів ще шукають розгадку секрету дітонародження,
таємниці материнства. Власне сексуальна сфера перебуває у стадії спокою.
В юнацькому віці особистість загалом досягає фізичної зрілості,
остаточно формується статева система. У юнаків цей період бурхливіший, ніж у
дівчат, і характеризується підвищеною статевою збудливістю. Завершується
первинна

соціалізація,

громадське

становлення

особистості,

її

соціальне

самовизначення, активне входження в суспільне життя, формування духовних
цінностей.
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Знання вихователями проблем, що можуть виникати на різних етапах
статевого розвитку, дає змогу краще зрозуміти стан особистості школяра і
педагогічно доцільно будувати стосунки з ним, організовувати виховний вплив.
Вакуум недоінформованості повинна заповнити собою школа, як це і
зроблено в більшості розвинених країнах Заходу, де статеве виховання
контролюється державою на рівні нормативних документів, навчальних (виховних)
програм та планів [4].
Самоповага й повага до протилежної статі є тим моральним гальмом,
яке регулює взаємини між статями. Найінтенсивнішу виховну роботу слід
проводити в підлітковому віці, коли дівчата статево дозрівають швидше і
спостерігається розрив у стосунках хлопців і дівчат, що може позначитися на
ставленні до протилежної статі в майбутньому. Педагог Т. Афанасьєва у своїх
наукових роботах(„Мальчик, юноша, муж, отец‖, М., 1983 р.) та І. Петрище („О
половом воспитании детей и подростков‖, Мн., 1990 р.) акцентують увагу на
необхідності розрізняти вузькі аспекти статевого виховання (сексуальна просвіта з
метою виховання сексуального партнера) та більш широкі (виховання хлопців і
дівчат як потенційних громадян суспільства) [1, с. 15]
А. Макаренко вважав за доцільне проведення серйозних бесід (окремо з
хлопцями і дівчатами) з питань статевої гігієни, а в старшому віці – з проблем
небезпеки венеричних захворювань. Такі бесіди повинні заторкувати «статеву
мораль». Привід до них – цинічні розмови, підвищений інтерес до чужих сімейних
справ, підозріле і не цілком пристойне ставлення до закоханих пар, легковажна
дружба з дівчатами, неповага до жінки та ін.
Виняткове значення у статевому вихованні має формування у хлопців і
дівчат сором'язливості, почуття відповідальності за свої дії. Вони мають
усвідомити, що статеві зв'язки без справжнього почуття є вульгаризацією статевих
бажань, яка позбавляє людину високого і прекрасного почуття. Легковажне
статеве життя може стати причиною трагедій майбутньої сім'ї.
Паралельно

повинна

відбуватися

загальносоціальна,

моральна,

психологічна, правова та господарсько-економічна підготовка молоді до сімейного
життя. Кожен з цих видів підготовки передбачає ознайомлення учнів з певними
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питаннями життя й діяльності сім'ї. ―Образ, ідеал родини повинен засісти в душу
глибше, опинитися вище від потреб сексуальності, які згодом розвинуться. І для
цього, – зауважує К. Ушинський, – самим батькам треба бути в душі цілком
чистими‖ [5, с. 9 – 191.].
Особлива роль у статевому вихованні учнів належить урокам біології, на
яких вони дістають уявлення про розмноження і розвиток живих організмів;
статеве і нестатеве розмноження; органи розмноження (будова чоловічих і
жіночих статевих органів); дітородну функцію людини; вплив нікотину, алкоголю і
наркотиків на спадковість; спадкові захворювання; ембріональний розвиток, гігієну
вагітності; вікову періодизацію розвитку дитини; статеве дозрівання і відхилення у
статевому розвитку; ранні статеві контакти та їх шкідливі наслідки; статеву гігієну
та ін.
У період статевого дозрівання підліткам, на думку А. Макаренка,
особливо потрібен душевний контакт з батьками. Неприпустиме «шпигування» за
дітьми, підозріле ставлення до дружби дітей різної статі. Це робить їх потайними,
замкненими, позбавляє дорослих можливості благотворно впливати на їхню
психіку і поведінку [2, с. 46].
Отже, вирішення різноманітних проблем статевого виховання в Україні
сьогодні насамперед залежить від багатьох чинників, а саме: формування в
суспільстві культури відносин та статевої поведінки, ролі матері й батька у
вихованні здорової дитини, значення формування гігієнічних навичок дівчат і
хлопців, необхідності отримання сучасної інформації щодо чинників ризику для
репродуктивного здоров‘я молоді, формування безпечної поведінки задля
збереження й зміцнення репродуктивного здоров‘я юнаків і дівчат. Розуміючи
важливість сексуальної освіти, українським школам варто спробувати розпочати
рух у напрямі статевого виховання, адже знання – це захист і зброя, які майбутні
повноцінні члени суспільства використовуватимуть у своєму житті, формуючи нове
свідоме середовище.
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Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ТЕМИ «НЕЛЬСОН МАНДЕЛА ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ»
Сучасний підхід до навчання повинен орієнтувати на внесення у процес
навчання новизни, інновацій, обумовленої особливостями динаміки розвитку
життя і діяльності, специфікою різних технологій навчання та потребами
особистості, суспільства і держави у виробленні в учнів соціально-корисних знань,
переконань, рис і якостей характеру , відносин і досвіду поведінки. Інтерактивне
навчання полягає в тому, що навчальний процес організований так, що практично
всі учні залучені у процес навчання.
Дана проблема висвітлена у працях К. О. Баханова [2], С. Г. Крамаренко
[3], О. П. Мокрогуза [4].
Досить актуальною в даних умовах стає оптимізація впровадженням у
навчальний процес інноваційних методів і засобів навчання за
максимальної консолідації ресурсів вузів;

рахунок

розвитку науково-методичної

та

матеріально-технічної бази; забезпечення нормативно-правового, інформаційностатистичного та дидактичного супроводу.
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При застосуванні інтерактивних методів в учнів: піднімається інтерес до
навчального процесу, засвоєння матеріалу; здійснюється зворотний зв‘язок;
формуються думки і погляди; життєві навички.
Дослідження показують, що чим більш активно діє учень у процесі
пізнання, то тим більше він засвоює інформацію [3, с.7-8]. Роль вчителя полягає у
підтримці, підбадьорюванні учнів.
На уроці історії під час вивчення історичної постаті Нельсона Мандели
можна використовувати такі інтерактивні методи: дискусії, розв‘язання проблемних
питань, мозковий штурм, робота у групах, створення проектів, презентацій та ін.
Використання дискусії сприяє публічному обговоренні проблемного
питання, яке полягає в обміні думками з певної проблеми, наприклад, «чи можна
назвати Нельсона Манделу батьком нації?», «Нельсон Мандела – політик, борець,
правозахисник». Дискусія надає можливість кожному учневі висловити власне
ставлення до історичної особи та переконати інших у правильності своєї позиції.
Створення проектів — це здатність учня проявити себе індивідуально
або у групі, показати публічно досягнутий результат. У першу чергу, створення
проектів полягає у вирішенні цікавої проблеми, сформульованої у вигляді
завдання, який носить практичний характер [5]. Можна розглянути наступну
ситуацію: історична постать — Нельсон Мандела, учні діляться на міні-групи і
готують проект «Нельсон Мандела – борець проти апартеїду», «Нельсон Мандела
– правозахисник», «Нельсон Мандела – перший чорношкірий президент ПАР».
«Мозковий штурм» – це ефективний метод колективного обговорення,
що спонукає учнів проявляти активність у вільному вираженню думок і допомагає
знаходити кілька рішень з конкретної теми. Наприклад, на уроці під час вивчення
постаті Нельсон Мандела варто запропонувати учням запитання: «Яка роль
Нельсона Мандела у створенні багаторасової держави?». Учні, відшуковуючи
відповідь на поставлену проблему, висувають ідеї щодо її розв‘язання. На дошці
всі пропозиції записуються, аналізуються та узагальнюються.
Метод Сократа – метод запитань, що передбачають критичне ставлення
до догматичних тверджень, називається ще метод «сократовської іронії». Це
вміння отримувати приховані в людині знання за допомогою майстерних
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поставлених

запитань,

який

передбачає

коротку,

просту

і

заздалегідь

передбачувану відповідь. Наприклад, «Чи можна вважати реформи Нельсона
Мандели, за його президентства, демократичними?» Метод є діалектичний, тому
що він спрямовує думку в рух (суперечка думки з самої собою, постійний напрямок
її до істини). Переваги цього методу: він тримає увагу співрозмовника, не дає
відволіктися; співрозмовник приходить до істини сам (хоча і з вашою допомогою)
[5].
Отже, використання інтерактивних методів є неодмінною умовою для
функціонування ефективного навчання, основною метою якого є активне
залучення кожного з учнів в освітній і дослідницький процеси. Застосування
новітніх технологій у навчанні підвищує наочність, полегшує сприйняття матеріалу.
Це позитивно впливає на мотивацію учнів і загальну ефективність освітнього
процесу.

При

використанні

інтерактивних

методів

роль

викладача

різко

змінюється, перестає бути центральною, він лише регулює процес і займається
його загальною організацією, готує заздалегідь необхідні завдання і формулює
питання або теми для обговорення в групах, дає консультації, контролює час і
порядок виконання наміченого плану.
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досвіду

роботи).
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Назва

з

екрану:

Шендрик Б., Ященко Н.
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
РОЛЬ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
3 психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом
для розвитку музичної творчості, оскільки в цьому віці діти надзвичайно допитливі,
у них є велике бажання дізнатися про навколишній світ. А батьки, заохочуючи
допитливість, передаючи дітям знання, залучаючи їх до різних видів діяльності,
сприяють розширенню дитячого досвіду. А накопичення досвіду та знань необхідна передумова майбутньої музичної творчої діяльності. Дошкільний вік,
надає чудові можливості для розвитку музичних здібностей до творчості. А
творчий потенціал дорослої людини багато в чому залежатиме від того, як ці
можливості будуть використані. Різні нюанси музики у дітей формуються з
раннього віку. Спостереження свідчить про те, що маленькі діти із задоволенням
слухають старовинну музику I. Баха, А. Вівальді, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта та
інших композиторів. Вони реагують на ритмічну музику мимовільними рухами.
Протягом

дошкільного

дитинства

коло

знайомих інтонацій

розширюється,

закріплюється, виявляються уподобання, формуються зародки музичного смаку та
музичної культури в цілому. На кожному віковому етапі дитина виокремлює
найяскравіші виразні засоби за допомогою можливостей, які у нього є - рух, слово,
гра та ін. Тому розвиток творчих здібностей повинен здійснюватися через усі види
діяльності. Тут ви можете поставити прослуховування музики на перше місце. Діти
старшого

дошкільного

віку

із

збагаченням

свого

життєвого

досвіду,

прослуховуванням музики та сприйняттям її, створюють більш різноманітні
враження. Завдання вчителя - розвивати музичні здібності дитини та ознайомити
дитину з музикою. Музика має властивість викликати активні дії дитини. Музичнопросвітницька діяльність не існує у відриві від інших видів. Знання, інформацію про
музику дітям дають не самі, а в процесі сприйняття музики, виконання, творчості.
Кожен вид музичної діяльності вимагає певних знань. Для розвитку виконавської
діяльності, творчості потрібні спеціальні знання про методи, прийоми виконання,
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засоби вираження. Навчившись співати, діти набувають знань, необхідних для
оволодіння співочих навичок (звучання, дихання, дикція тощо). Для формування
музично-слухових уявлень важливо знати, що музичні звуки мають різну висоту,
що мелодія складається із звуків, які рухаються вгору, вниз або повторюються на
однаковій висоті. Формування вмотивованої оцінки музичних творів, крім
накопичення слухового досвіду, передбачає певні знання про музику, її види,
композиторів, музичні інструменти, засоби музичної виразності, музичні жанри,
форми, оволодіння деякими музичними термінами (реєстр, темп, фраза, частина
тощо). У музично-ритмічній діяльності старші дошкільнята опановують різні рухи
та методи їх виконання, що також потребує спеціальних знань: про згуртованість
природи музики та рухів, про виразність ігрового образу та його залежність від
природи музики, про засоби музичної виразності (темп, динаміка, акценти, регістр,
паузи). Діти дізнаються назви танцювальних сходинок, назви танців, хороводів.
Навчаючись грати на музичних інструментах, діти також здобувають певні знання
про тембри, методи та прийоми гри на різних інструментах. Діти схильні до певних
видів музичної діяльності. Важливо помітити і розвинути бажання кожної дитини
спілкуватися з музикою у формі музичної діяльності, до якої він проявляє
найбільший інтерес, до якої цілком реалізуються його здібності. Якщо ці провідні
види діяльності проявлялися в дошкільному дитинстві, необхідно враховувати
особливості кожної дитини і, відповідно, вони повинні орієнтувати процес
музичного виховання саме на розвиток його здібностей, схильностей, інтересів.
Bсi види музичної діяльності взаємодіють між собою. Сприйняття музики,
наприклад, здійснюється не тільки через прослуховування, а й через музичне
виконання - спів, музичні ритмічні рухи, гру на музичних інструментах. Слід
особливо відзначити можливості старших дошкільників у галузі творчості.
Спеціальні дослідження та передовий досвід показують, що старші діти
дошкільного віку легко реагують на різні творчі завдання. Вони можуть
імпровізувати на наборі словесних зображень або створювати ритмічні та
мелодичні імпровізації на музичних інструментах. Посилену увагу слід приділяти
підбору музичних творів, які слугують сценарієм самостійних дій дітей. Програмна
музика займає провідне місце у творчих завданнях, оскільки поетичний текст,

261

образне слово допомагають дитині краще зрозуміти її зміст. Етапи формування
дитячої творчості:
- Перший етап - накопичення досвіду. Дитину треба навчити образному
зору (сприйняття набуває естетичного забарвлення).

Музичне сприйняття

допомагає дитині гостріше відчувати прекрасне в житті, сприяє появі художніх
образів у його творчості.
- Другий етап - це власне процес дитячої творчості, коли виникає ідея.
Поява задуму у дитини успішна, якщо створена установка на нову діяльність
(складіть пісню, придумайте танець). Наявність концепції спонукає дітей до пошуку
художніх засобів її втілення: пошуку композиції, вибору різних рухів, вибору слів.
Тут мають велике значення творчі завдання.
- На третьому етапі з'являються нові продукти. Дитина зацікавлена в її
якості, прагне її завершити, відчуваючи естетичне задоволення. Тому необхідно
проаналізувати результати творчості для дорослих, його зацікавленість. Аналіз
необхідний

і

для

формування

творчих здібностей.

Знання

особливостей

формування дитячої творчості дає змогу визначити педагогічні умови, необхідні
для навчання дітей основам музичної культури. Ефективність розвитку музичних
та творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку може значно підвищитись,
якщо застосовувати систему методичних засобів, прийомів та умов. На закінчення
слід зазначити, що розвиток творчих здібностей дітей буде ефективним лише в
тому випадку, якщо це буде цілеспрямований процес, під час якого вирішується
ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на досягнення кінцевої мети.
Актуальність: покоління, що жили у 17-19 століттях, серйозніше
поставилися до творчого розвитку дітей. У шляхетних родинах дітей обов'язково
отримували музичну освіту, вчили співу, гри на музичних інструментах та танців.
Пару десятиліть тому музичне виховання вважалося необхідним, майже кожна
дитина відвідувала музичну школу, але сьогодні більшість батьків, відчуваючи
себе зобов'язаними допомогти дитині засвоїти практичні знання, наймають
репетиторів з англійської мови та математики та направляють своїх дітей у
спортивні клуби. Це зрозуміло: сучасне життя таке, що мистецтво взагалі, і музика
зокрема, займають далеко не перше місце. Значно важливішим, з погляду батьків,

262

є можливість отримати професію, яка може додатково прогодувати дитину та її сім
ю. Пізніше, коли музичні школи почали працювати, не кожна дитина могла
потрапити до них. Щоб отримати цю честь, потрібно було скласти вступний іспит.
За результатами іспиту суворі викладачі визначали, чи має здобувач уміння грати
музику та чи варто витрачати час на навчання. Батьки докладали всіх зусиль, щоб
дати дітям музичне виховання та освіту: це говорило про добрий смак батьків та
визначало ступінь їхньої турботи про дітей. Займаючись музичною освітою дітей,
батьки роблять величезну справу для своєї дитини. По-перше, дитина звикає до
постійної роботи, наполегливості, навчається терпінню: адже оволодіти знаннями
та стати музикантом - завдання не з легких. По-друге, щоденне занурення у світ
прекрасної музики розвиває духовний світ дитини, робить його багатшим. Потретє, багато дітей, які отримали музичну освіту, розвиваються більш емоційно та
інтелектуально. Через ознайомлення з музичним мистецтвом активізується
творчість людини.
Гіпотеза дослідження: при роботі з дітьми головне завдання - створити
умови для комфорту та творчої свободи на уроках музики. Тільки за таких умов
можна розвивати стійкий інтерес до музичної діяльності та розвиток її творчого
потенціалу. Завдяки спеціально підібраному репертуару, цілеспрямованому
педагогічному впливу, досягається не тільки психоемоційна корекція, а й
створюються умови на уроках музики для розвитку творчих здібностей.
Формуванню музичної культури дітей дошкільного віку приділяється велике
значення в сучасних педагогічних дослідженнях. На розвиток теорії та практики
музичного виховання дітей дошкільного віку в нашій країні суттєво вплинули
погляди провідних педагогів та музикознавці України, як А. Миропольский, Б.
Асафьєв, Б. Яворський, М. Леонтович, М. Лисенко, Н. Гродзенська, Б. Теплов, Д.
Огороднов, Д. Кабалевський, О. Ростовський. О. Апраксіна, Н. Ветлугіна.
Введення дітей дошкільного віку у світ музики впливає на формування ціннісного
ставлення до мистецтва та навколишньої дійсності, сприяє особистісному
розвитку. Однією зі складових людської культури є освіта. Музика, у свою чергу,
має широкий спектр виховного впливу на особистість дітей. Музичні враження
дітей

сприяють розвитку емоційних центрів
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мозку,

активізуючи розумову

діяльність, що важливо для інтелектуального розвитку дошкільника. Дошкільний
вік є найбільш сприятливим для здійснення окремих творчих проявів у музичній
діяльності. Важливе значення має середовище, в якому росте дитина, особливо в
перші роки життя. Особлива роль у навчально-виховному процесі належить сім'ї,
яка має вирішальне значення у формуванні особистості дитини. Відсутність
повноцінних музичних вражень у дитинстві навряд чи поповнюється згодом.
Важливо, щоб у перші роки життя дорослий був поруч з дитиною, яка могла б
розкрити красу музики до нього, дати йому можливість це відчути. Сім'я-це перший
і найзначніший крок для маленької людини увійти у світ музики. Чим вища
музична, соціальна культура дорослих членів сім'ї, чим адекватніше вони
оцінюють емоційну сферу своїх дітей, тим більш значущим стає музичне
виховання дитини. Музичні здібності дітей проявляються у кожного по-різному.
Деякі вже на першому році життя виявляють - настрій, музичні та слухові уявлення
та почуття ритму, це свідчить про музичність; інші діти - пізніше, важче.
Найскладніше у розвитку музично-слухових уявлень - здатність відтворювати
мелодію голосу, саме її, інтонуючи чи виділяючи її на слух на музичному
інструменті. Але відсутність раннього прояву здібностей-це не показник слабкості,
тим

більше

відсутність

здібностей.

Ранній

прояв

музичних

здібностей

спостерігається, як правило, саме у дітей, які отримують досить багаті музичні
враження. У процесі свого розвитку дитина засвоює не лише зміст культурного
досвіду, а й прийоми, форми культурної поведінки, культурний спосіб мислення.
Дошкільний вік надзвичайно важливий для подальшого оволодіння музичною
культурою. Якщо у процесі музичної діяльності формується музично-естетична
свідомість, це не пройде безслідно для подальшого розвитку людини, її загального
духовного становлення. Музичне навчання-важливий етап музичного виховання
дітей. В результаті дитина набуває найбільшого порівняно з іншими видами
діяльності обсягу музичних вражень; розвивається музичне сприйняття-мислення.
Для повноцінного виконання музично-педагогічної програми необхідно проводити
свята, дозвілля та розваги в музичному напрямку. Знайомство дитини в
дошкільному закладі з різноманітною музикою - класичною, фольклорною, різними
стилями та епохами, створеними композиторами спеціально для дітей, розвиває у
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дошкільника інтерес і любов до музики, і як результат створює передумови для
подальшого становлення основи музичної культури та успішний розвиток
музичних здібностей. Важливим визначальним фактором освітнього середовища є
вчитель. Успіх і якість навчально-виховного процесу, зокрема для дітей
дошкільного віку, багато в чому залежить від рівня та якості його підготовки. У
зв'язку з цим сучасний педагог, вихователь повинен розуміти мову музичного
мистецтва, вміти розкривати дітям красу музики та її оригінальність, пробуджуючи
їх незалежність та активність у різних видах музичної діяльності. Важливим
показником розвитку навчально-виховного процесу є поява нових, прогресивних
ідей та тенденцій удосконалення: змісту, форм, засобів і методів навчання, на
основі яких виникають нові теоретичні принципи, що забезпечують обґрунтування
та спрямування оптимальної педагогічної дії. Пошук ефективних механізмів
музичного виховання залишається актуальним і значущим для сучасної музичної
педагогіки;

розвиток

інноваційних авторських

методів

музичної

освіти

та

виховання, а також глибоке розуміння стану музичної освіти в України.
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Друга Світова війна стала конфліктом, який довершив поляризацію світу
на два визначені полюси,

які з одного боку очолював Радянський Союз зі

створеними підконтрольними структурами – головним чином – Організація

265

Варшавського Договору, та Сполучені Штати Америки, під егідою яких було
утворено НАТО – Північно Атлантичний альянс. Взаємодія цих структур
відбувалася головним чином у військовій та економічний сферах. Саме кінець
1940 – х років став періодом найбільшої економічної взаємодії та економічної
допомоги, що перетворювалась в постійне втручання і навернення країн, яким
надавалась економічна допомога, до своєї політичної орбіти.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що вона має важливе
історичне значення, адже на сьогодні економічна взаємодія та співпраця країн
Європи та США з Україною має для нашої країни стратегічне значення. Тому
дослідження

даної

теми

допомагає

висвітлити

зачатки

економічного

та

політичного протекторату і взаємодії Сполучених Штатів Америки та Європи в
післявоєнні роки.
Зазначена тема

недостатньо вивчена у вітчизняній історіографії.

Використана у нашому дослідженні література являє собою величезний пласт як
сучасної, так і літератури досліджуваного періоду. У

роботі переважно були

використані праці зарубіжних дослідників, істориків. Зокрема,

у західній

історіографії в повоєнний час вивченню плану Маршалла та його соціальноекономічних аспектів присвятив свою роботу Л. Сальватореллі, а економіку
першого післявоєнного десятиліття країн західної Європи висвітив американський
дослідник С. Клаус.
Було виявлено, що за планом Маршалла проявом взаємодії стала
підтримка країн Західної Європи з боку Сполучених Штатів Америки. План
Маршала увійшов в історію як один з найбільш успішних зовнішньоекономічних
проектів

американського

уряду

післявоєнного

часу[3]. Вперше

держава-

переможець не тільки не стягувала з переможених країн репарацій, а навпаки
надавала їм великомасштабну економічну допомогу для відновлення зруйнованих
структур національних економік, переслідуючи при цьому свої цілі в облаштуванні
післявоєнного

світу

і

нейтралізуючи

небезпечну

«комуністичної загрози» в Європі і в усьому світі.
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можливість

поширення

З початку XX століття США активно приступили до створення Pax
Americana – «світу по-американськи» – шляхом поширення свого впливу і
панування в культурному, військовому, політичному і економічному відношенні.
У плані фінансової могутності відмінною рисою США є відсутність
центрального банку, фінанси якого належали б державі. Замість цього в
Сполучених Штатах вже протягом століття функціонує Федеральна резервна
система (ФРС), контроль над діяльністю якої здійснює не глава держави, а
американський

Конгрес,

незважаючи на

те,

що

США

є президентською

республікою [2] . ФРС являє собою, по суті, приватну компанію, що отримала від
держави монопольне право на випуск національної валюти і централізований
контроль над всією банківською системою держави, яка може лише спостерігати
за діяльністю ФРС і обмежено її регулювати.
Ідея поширення американського впливу на весь світ остаточно
придбала свій вигляд до кінця Другої світової війни і була відображена у
величезній

кількості

висловлювань

та

виступів

провідних

американських

політичних діячів, документах, зовнішньополітичних доктринах і акціях Сполучених
Штатів Америки [1]. Одним з найбільш яскравих і доказових прикладів поширення
впливу США і підпорядкування їм інших держав шляхом американської
економічної

експансії

і

виступив

план

Маршалла. Використовуючи

важке

становище держав післявоєнної Європи, Сполучені Штати зуміли економічно
підпорядкувати собі ці капіталістичні країни шляхом їх участі в розробленій
американцями Програмі відновлення Європи.
Закінчення Другої світової війни привело до істотних змін усієї
міжнародної ситуації й співвідношення сил на міжнародній арені. Розвиток
політичної й економічної ситуації викликав побоювання з багатьох причин. До
весни 1947 р. положення в Європі було нестабільним і тривожним. У Східній
Європі складалася система народних демократій, установлювався усе більше
твердий контроль Радянського Союзу над цією частиною континенту.
У Західній Європі спостерігалася тяжка економічна криза, наростала
соціальна напруженість, що створювало передумови для політичних змін. Із цієї
причини для Сполучених Штатів надання економічної допомоги було прямою
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необхідністю, якщо врахувати, що позначені фактори представляють найбільш
сприятливий ґрунт для змін такого роду.
Для США, які вийшли з війни як беззаперечний лідер і домоглися
зміцнення своїх міжнародних позицій значною мірою завдяки ослабленню
традиційних центрів сили (якими в Західній Європі були Англія, Франція й
Німеччина, а в Східній – СРСР), і по-суті були створені всі передумови для
здійснення концепції "Pax-americana", світу по-американськи. Важливим кроком
на цьому шляху став план Маршалла, у якому знайшов своє втілення
зовнішньополітичний

курс

Трумена,

а

саме

здійснення

Програми

європейського відновлення стало невід'ємною частиною стратегії США

в

боротьбі за завоювання домінуючої позиції у світі [5] .
Таким чином, план Маршалла безпосереднім чином дав старт
європейської інтеграції. Цей аспект є одним з найважливіших, хоча його
безпосереднім результатом був фактичний розділ Європи на два табори. У
той же час, США здобули наймогутнішого союзника в "холодній війні",
зміцнивши й відтворивши його за власним зразком, що, в остаточному
підсумку, визначило результат глобального протистояння наддержав. Тому
основне значення допомоги по лінії плану Маршалла було не економічним і не
адміністративним, а політичним.
До 1947 року склалося положення, за якого
об'ємів

виробництва

продукції

опинилося

під

збереження досягнутих

питанням. Життєздатність

західноєвропейської економіки багато в чому підтримувалася імпортом
Північної

Америки.

Країни

Західної

Європи

за

рахунок

з

їхнього власного

виробництва могли забезпечити своє споживання зерна, бавовни, алюмінію,
міді тільки на 40%, свинцю й цинку – на 30%, сала й масла – на 15%. Відразу
після війни імпорт країн Західної Європи забезпечувався наданням субсидій і
позик з боку США й Канади, використанням золотих і доларових резервів. До 1947
року потік фінансових надходжень із цих джерел виснажився.
платіжних

засобів

західноєвропейські

Через

нестачу

країни опинилися перед перспективою

скорочення імпорту продовольчих і ключових сировинних ресурсів[2]. Такий стан
справ не відповідав ні американським, ні західноєвропейським інтересам і
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курсу

на

закріплення

за

США

ролі

діючого

благодійно

постачальника

найрізноманітніших товарів першої необхідності.
Конструктивна

реалізація

цього

сценарію

й

втілилася

в

―плані

Маршалла‖. Є необхідним відзначити, що структурні зрушення, які охопили в
цей час індустріально розвинені країни, низька платоспроможність
колишніх
радянських республік висувають подібні завдання
допомогою

―плана

Маршалла‖

стратегії

до здійснених за

міжнародного

економічного

співробітництва, спрямованого на підтримку східноєвропейських, і, зокрема,
українських

реформ. Про зміну ситуації в Західній Європі в ході реалізації

―плана Маршалла‖ свідчить те, що щорічна допомога в 4-5 млрд. доларів США.
дозволила за 3 року збільшити випуск продукції на 20 млрд. доларів США.
Висока результативність цього плану багато в чому пояснюється тим, що він
був

орієнтований

на

збільшення

постачання

західноєвропейського

виробництва, на виборчий імпорт сировини й матеріалів. Заходи

що до

перебудови господарських відносин, у тому числі, зовнішньоекономічних, по
фінансовій стабілізації поєдналися із зусиллями по збереженню європейського
економічного потенціалу, підвищенню ефективності його використання [1] .
Однією з характерних рис плану Маршала стало те, що з його
допомогою США залучали країни-одержувачі економічної допомоги в боротьбу з
поширенням у світі так званої "комуністичної загрози", змушуючи їх розірвати
традиційні зв'язки зі східноєвропейськими країнами і СРСР.
Таким чином, можна сказати, що багато в чому план Маршалла був
дійсно спрямований проти Радянського Союзу, який після Другої світової війни був
єдиним, який міг стримувати світове американське панування. Умови надання
економічної допомоги були не прийнятні для СРСР і країн соціалістичного табору і,
знаючи

це,

американські

правлячі

кола

разом

зі

своїми

політичними

ідеологічними опонентами з СРСР свідомо пішли на поділ світу –

і

на два

ідеологічно протилежних табори, що призвело до довгих чотирьох десятиліть
«холодної війни».
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університет імені А. С. Макаренка
ПРІОРІТЕТНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Життя в умовах сучасності не перестає нам постачати все нові і нові
питання, відповіді на які ми можемо дати тільки за умови глибокого вивчення
нашого минулого і переосмислення перспективного майбутнього. Перелік цих
питань ми можуть бути пов‘язані зі всіма сферами нашого життя, повсюди де ми
задіяні.
Всі ці питання зводяться до єдиного висновку, що в період оновлення
життєвих цінностей і всього, що пов‘язано із життєдіяльністю людини в наші часи,
може в край несприятливо вплинути на сучасні молодь- дітей, школярів, студентів,
так як всі ці трансформації мають не тільки позитивні риси, але і негативні. Для
теперішніх студентів найголовнішими завданнями в їх житті становлять якісна
освіта на яку зараз є попит, для них вона являється тим самим поштовхом на
шляху своєї реалізації в суспільстві.
На сьогоднішній день центром уваги практично всіх студентів і не тільки,
стають засоби масової інформації, які із-за своєї доступності стають керівниками
суспільної свідомості, і саме завдяки своїй поширеності і легкості в доступі до неї
ЗМІ можуть впливати не тільки на світогляд людини, щодо певного питання, але й
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і можуть змінювати відношення по відношенню до певної проблеми, явища і в цій
справі ЗМІ значно допомагає мережа інтернет. [1; c.60]
Зараз у сучасного суспільства на відміну минулого покоління релігія
перестає бути значним фактором формування духовних цінностей, хоч вона і
виконує широкий спектр функцій в соціумі. Це чітко простежується на прикладі
багатьох студентів, які ніби вбачають себе віруючими не сповідують певну релігію і
навпаки, що створює в суспільстві досить велику кількість парадоксів. [2; c.35]
Соціальна активність у сучасних студенті являється однім із головних
проявів індивідуальності у суспільстві, що становить безліч дій, вчинків,
навколишніх факторів, які значно впливають на них. Не від‘ємною частиною
людини в будь-які часи залишається- мораль. Але в наші часи в країні
відбувається переосмислення всіх цінностей, і на фоні цього, того що пошуки
нових орієнтирів стало досить складні в пошуку, у багатьох людей розвинулась так
звана моральна криза, яка приводить до досить сумних наслідків. [4, c.35.]
Відбулись величезні зміни і в соціальному оточенні людини, раніше
взаємовідносини людини були майже найголовнішим аспектом інтеграції людини в
соціум, але на теперішній час це відходить на другий план, із-за чого і змінюється
світогляд людини, та не менш важлива складова характеру людини- культура,
формування якої набуло значно нових форм.
На сьогоднішній день також важливим фактором та потенційно
позитивною рисою, яка розвинулось в суспільстві- почуття відповідальності, але і в
її формуванні є безліч недоліків. Зважаючи на це перед нами постає питання
створення індивідуального та соціального фундаментів ціннісних орієнтирів, які
будуть грати велику роль в розбудові нашої держави. Саме тому всі досягнення
людей у майбутньому, залежать від формування базової системи цінностей у
сучасного студенства, а в умовах сучасності це зробити досить важко, але цілком
реально, крок за кроком побудувати щось нове та дійсно цінне для суспільства. [3]
Створення нових цінностей в нашому житті, як керівництв до дії є
наслідком тривалих та складних процесів. Однією з причин для утворення такого
явища як цінність є особливості людської психіки, потреба людини мати перед
собою орієнтири для діяльності. Слід сказати також те, що розвиток держави та
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суспільства в ній

на пряму залежить від створення нової, стійкої системи

найважливіших цінностей. Ця система повинна бути направлена на об‘єднання та
спільну діяльність кожної людини. Ці цінності повинні забезпечувати гідні умови
для існування особи в суспільстві, яке постійно змінюється. [5, c.159]
Отже, в процесі зміни пріоритетів та цінностей, слід сказати, що це
надскладний процес, який полягає в багатьох функціях, таких, як: відродження
культурної історичної пам‘яті, рефлексію всього культурно-історичного досвіду та
його реконструкцію на основі нової системи цінностей та орієнтації, тому ці зміни
можуть дуже сильно вплинути на сучасне студенство і суспільство загалом.
І в цій справі значну роль можуть зіграти освітні заклади, адже саме в
школі та університетах формуються базові цінності, які будуть супроводжувати
школярів та студентів на протязі всього їх подальшого життя. Врахування цієї
проблеми- формування цінностей в освіті студентів, може призвести нас до доволі
гарної перспективи розвитку нашої держави в майбутньому і реалізації людського
потенціалу в цілому.
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