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УДК 37.014:378 

Сисоєва С. О. 

 

 

ОСВІТОЛОГІЯ – НАУКОВИЙ НАПРЯМ 

ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ ОСВІТИ 

 

 

Системний характер освіти зумовлює її взаємозв’язок з іншими соціальними 
підсистемами – економічною, політичною, культурною тощо і дозволяє при дослі-
дженні системи освіти звертатися до їх кількісно-якісних і структурно-динамічних 
характеристик. 

Ключові слова: освіта, відкрита система, закрита система педагогіка, 
інтегроване пізнання. 

 
Системный характер образования предопределяет ее взаимосвязь с другими 

социальными подсистемами – экономической, политической, культурной и т. п. и 
позволяет при исследовании системы образования обращаться к их количественно-
качественных и структурно-динамических характеристик. 

Ключевые слова: образование, открытая система, закрытая система педа-
гогика, интегрированное познания. 

 
Systemic nature of education determines its interaction with other social subsystems - 

economic, political, cultural, etc., and allows the investigation of the education system to 
apply to their quantity and quality and structural and dynamic characteristics. 

Key words: pedagogy, education, open system, closed system of education, integrated 
learning. 

 

 

Освіта завжди була особливою функцією сус-

пільства й держави, спрямованою на формування й 

розвиток соціально значущих якостей кожної людини 

як члена суспільства й громадянина держави. Через 

освіту, як найбільш масовий соціальний інститут, 

здійснюється вплив на формування свідомості сус-

пільства, регулюються процеси свідомого самороз-

витку громадян. Як соціальне й культурне явище, 

освіта є атрибутом людства, невід’ємним його 

супутником у поступальному русі еволюційного 

розвитку. Освіта спрямовує життя суспільства,  

перетворюючи його із «суспільство сьогодні» на 

«суспільство завтра»; формує нове мислення, нове 

бачення сенсу життя. На думку К. Ясперса, історична 

концепція людського існування в його цілісності 

повинна включати у себе й майбутнє [12]. Сучасна 

освіта передбачає відкритість майбутньому, а її 

подальший розвиток повинен спрямовуватися на 

подолання замкненості й надання освітньому процесу 

творчого характеру, що потребує нової освітньої 

моделі, яка б відповідала реаліям постіндустріального 

суспільства, тим глобальним змінам в усіх сферах 

життя, які викликані сучасними інформаційно-кому-

нікаційними технологіями, стрімкими інтеграційними 

процесами в світі. Як вирішити цю проблему? За 

законами синергетики здатність соціальної матерії 

до самоорганізації проявляється в тому, що виник-

нення будь-якої проблеми породжує й засоби її 

вирішення, які тільки треба вміти побачити й 

використати. Саме тому важливого значення для 

розвитку суспільства набуває осмислення якісно 

нових ознак і смислів сучасної освіти в умовах 

цивілізаційних змін нашої історичної доби, розуміння 

тенденцій її розвитку, внутрішніх протиріч й меха-

нізмів прогресу. 

Поняття «концепт» (від лат. conceptus – «думка», 

«поняття») є міждисциплінарним або ж «пара-

сольковим», оскільки «покриває» предметні галузі 

декількох наукових напрямів, що займаються 

проблемами мислення та пізнання, збереження й 

переробки інформації (О. С. Кубрякова). Концепт 

ще визначається як інформація, що виступає кри-

терієм ідентифікації, розпізнавання об’єкта навко-

лишньої дійсності носієм певної концептуальної 

системи. Важливого значення для розвитку кожної 

наукової галузі має виокремлення базових концептів. 

І. Поняття «освіта»: сучасні контексти 

Поняття «освіта» за останні роки значно змінило 

свій зміст. Розгляд генезису цього поняття показує, 

що воно увійшло у вітчизняний педагогічний  

лексикон лише у ХVІІІ столітті для позначення 

розвивального та виховного формувального впливу 

навчання на особистість. Тривалий час поняття 

«освіта» вживалося як синонім поняття «виховання». 

Пізніше воно набуває специфічного термінологічного 

значення, яке пов’язується з навчанням, позначаючи 

його формувальний вплив на особистість [1, с. 614–

615]. За півтора століття від розуміння освіти як 

нормованого процесу, спрямованого на трансляцію 

наступним поколінням соціально значущого й 

культурно-історичного досвіду та забезпечення 

наступності поколінь (В. С. Лєдньов); процесу й 
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результату засвоєння особистістю певної системи 

наук, знань, практичних умінь й навичок та 

пов’язаного з ними того чи іншого рівня розвитку 

її розумово-пізнавальної й творчої діяльності, а 

також морально-естетичної культури (С. У. Гонча-

ренко); цілеспрямованого процесу виховання і 

навчання в інтересах людини, суспільства й держави 

(Закон України «Про освіту») дослідники прийшли 

до якісно інших характеристик поняття «освіта». 

Освіта розглядається сьогодні як: процес зовнішнього 

впливу на засвоєння індивідом узагальненого об’єк-

тивного, соціального досвіду, норм, цінностей тощо; 

спеціальна сфера соціального життя; унікальна 

система, своєрідний соціокультурний феномен; сут-

нісна характеристика етносу, суспільства, людської 

цивілізації, способів її самозбереження й розвитку; 

процес, тобто цілісна єдність навчання, виховання 

й розвитку, саморозвитку особистості; збереження 

культурних норм з орієнтацією на майбутній стан 

культури; соціокультурний інститут, що сприяє 

економічному, соціальному, культурному функціо-

нуванню і вдосконаленню суспільства; результат, 

тобто рівень загальної культури й освіченості людей. 

Отже, сьогодні поняття «освіта» розуміється 

широко, окреслюється різними контекстами, які 

можна узагальнити таким чином: освіта – цінність 

(державна, суспільна, особистісна); система різно-

манітних навчальних закладів і освітніх установ; 

особливий процес; різнорівневий результат; соціо-

культурний феномен; соціальний інститут, що впли-

ває на стан свідомості суспільства. 

Щодо розведення двох достатньо близьких, але 

не рівнозначних понять – «педагогіка» й «освіта», 

то згадаймо думку С. У. Гончаренка, який пише, 

що «освіта є найбільш загальним педагогічним 

поняттям, яке означає одночасно і соціальне явище 

і педагогічний процес. З одного боку, поняття освіта 

вводить об’єкт педагогіки у загальний соціальний 

контекст, а з іншого – відкриває можливість його 

тлумачення в конкретних поняттях. Але багато 

вчених наполягали і наполягають на використанні 

для позначення об’єкта педагогічної науки слова 

«виховання», а не освіта» [1]. 

На нашу думку, саме особливості сучасного 

етапу цивілізаційного розвитку людства (глобалізація, 

інтеграційні процеси, інформатизація суспільства 

й всіх його інститутів), які змінюють статус освіти 

для держави й кожної людини, формують нові 

вимоги до освітньої сфери й рівня освіченості 

людини, впливають на характер і закономірності 

розвитку сфери освіти, поглиблюють різницю між 

поняттями «педагогіка» й «освіта». Розвиток педа-

гогіки відбувається у межах її «вічного» предмета – 

виховання людини. Педагогіка лишається стрижнем 

для освіти, оскільки у будь-яких проявах (цінність, 

процес, результат, система інституцій, засіб форму-

вання свідомості суспільства тощо) освіта потребує 

інструментального забезпечення досягнення освітніх 

цілей, яке надає їй педагогіка (здобутки дидактики, 

теорії й практики виховання тощо). 

Інший характер мають дослідження розвитку 

сучасної освіти. Вклад системи освіти в економіку 

будь-якої держави сьогодні є вагомим у порівнянні 

з іншими галузями промисловості. Доведено, що 

фактично сума трьох років економічного впливу 

системи освіти на економіку набагато перевищує 

по цьому показнику всю нафтогазову галузь або 

сферу високих бізнес-технологій [6]. «Інтелекту-

алізація» економіки, підвищення ролі освіти для 

життєдіяльності суспільства, визначальний вплив 

освіти на весь соціальний організм висуває освіту 

на пріоритетні позиції суспільного розвитку, що 

об’єктивно у дослідженнях сфери освіти збільшує 

число дотиків й взаємодію з іншими науками, як-

то: філософія, соціологія, культурологія, економіка, 

політика, теорія управління, право тощо (освітня 

політика, економіка освіти, соціологія освіти, управ-

ління освітою, освітнє право). Взаємодії із зовнішнім 

середовищем стають для сфери освіти фактором 

внутрішньої самоорганізації, сприяють самооргані-

зації її підсистем і є умовою еволюції самої системи 

освіти. Отже, дослідження розвитку освіти відбу-

вається у міждисциплінарному науковому просторі 

та передбачають певний контекст. 

Таким чином, динаміка змін у розумінні поняття 

«освіта», розширення соціального і суспільного 

контексту цього поняття передусім пов’язано з 

зростанням ролі освіти для життєдіяльності сучасного 

суспільства. Сучасна освіта реально стає продук-

тивною силою й гарантом національної безпеки 

держави. Все більше залежною від знань кожного 

індивіда стає сучасна економіка, оскільки основним 

засобом підвищення її ефективності стають людські 

ресурси (сукупний інтелект та знання людей, їх 

здатність до інноваційної діяльності, творчі й управ-

лінські якості тощо). «Інтелектуальна» економіка, 

в умовах, коли знання й кваліфікація стають капіталом 

й особистим надбанням кожної людини, зовсім по-

іншому починає взаємодіяти з підсистемою соціаль-

ного організму, що «продукує» людський капітал – 

з освітою. 

ІІ. Освіта як відкрита система 

Освіта як сфера життєдіяльності людини і як 

соціальний інститут є складним соціальним орга-

нізмом, який функціонує відповідно до законів 

природи й суспільства. Така складність й соціальний 

характер дозволяє віднести систему освіти до склад-

них соціальних систем (Д. А. Ягофаров). Саме 

системний характер освіти зумовлює її взаємозв’язок 

з іншими соціальними підсистемами – економічною, 

політичною, культурною тощо і дозволяє при до-

слідженні системи освіти звертатися до їх кількісно-

якісних і структурно-динамічних характеристик. 

Сьогодні в науковому обігу вживаються (часто як 

рівнозначні) поняття «освіта як відкрита система» 

й «відкрита освіта». Розглянемо відмінності у їх змісті. 

Відкрита освіта розглядається як освітня система, 

що забезпечує (за допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій) можливість самостійного 

отримання будь-якого рівня освіти у «вільному» 

часовому режимі шляхом накопичення кредитів 

(балів) з окремих дисциплін. Цілями відкритої освіти 

є розвиток доступності освіти, її гнучкості та ака-

демічної мобільності. До завдань відкритої освіти, 
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як правило, відносять [3]: підвищення рівня освіти 

та професійної компетентності; постійний розвиток 

основних і додаткових освітніх програм, методів, 

засобів, технологій відповідно до запитів споживачів 

послуг відкритої освіти; створення, неперервне 

поповнення й оновлення методичного, матеріально-

технічного, інформаційного й організаційного забез-

печення освітньої діяльності; розвиток маркетингу 

й моніторингу ринку освітніх послуг; міжвузівської, 

міжгалузевої, міжрегіональної та міжнародної 

інтеграції; зміцнення економічного стану вищих 

навчальних закладів й матеріального забезпечення 

викладачів та співробітників за рахунок коштів 

відкритої освіти. Привабливість відкритої освіти 

полягає у можливості навчатися у зручному режимі, 

в різних чи одному навчальному закладі, за різними 

формами навчання, впродовж різного терміну; 

отримати документ про вищу, професійну або 

додаткову освіту там, де завершується програма 

навчання. Відкрита освіта в розвинених країнах 

здійснюється через відкриті (віртуальні) універси-

тети. Розвитку відкритих (віртуальних) університетів 

в Україні, на наш погляд, заважає: недостатній 

доступ до мереж та вартість доступу; відсутність 

нормативно-правової бази для створення й серти-

фікації віртуальних університетів й віртуальних 

структур у вищих навчальних закладах; вартість 

комп’ютерного, програмного забезпечення й розробки 

навчальних матеріалів; недосконалість системи 

оцінювання знань для відкритої освіти; низький 

рівень інформаційної культури викладачів всіх рівнів 

й підготовки студентів до самостійного навчання 

[7]. До можливих стратегій розвитку відкритих 

(віртуальних) університетів в Україні можна від-

нести: політику низьких цін у галузі телекомунікацій; 

об’єднання зусиль держави та навчальних закладів 

у створенні віртуальних університетів; забезпечення 

системності у розробці програм професійної під-

готовки викладачів. Хотілося б підкреслити, що 

сучасна відкрита освіта, як правило, здійснюється 

за дистанційною формою навчання. Отже, такий 

контекст розуміння поняття «відкрита освіта» 

виключно пов’язаний з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Погляд на освіту як відкриту систему відображає 

суттєву ознаку сучасної сфери освіти – об’єктивне 

перетворення її на окрему самостійну галузь госпо-

дарства. З іншого боку, відкритість освіти пов’язана: 

з становленням українського суспільства як від-

критого; необхідністю діалогу з іншими освітніми 

системами; вирішенням проблем полікультурної й 

міжкультурної взаємодії у соціумі; процесами 

глобалізації й інтеграції; створенням простору для 

власного освітнього руху кожної людини. Розуміння 

освіти як відкритої системи включає, зокрема, й 

відкриту освіту. 

Система освіти є відкритою, оскільки їй при-

таманні риси відкритої системи [8]: вона обміню-

ється з довкіллям речовиною (ресурсами), енергією 

(фінансами) та інформацією (знаннями). Система 

освіти є нелінійною (тобто в ній існують обернені 

зв’язки між змінними в часі та просторі величинами, 

які описують стан системи), нерівноважною (в ній 

з певною швидкістю відбуваються різні динамічні 

процеси), складною (характеризується великою 

кількістю взаємодіючих підсистем). Отже, систему 

освіти, як відкриту, нелінійну, неврівноважену й 

складну, слід віднести до синергетичних систем, 

що функціонують у відповідності з принципом 

позитивного зворотного зв’язку і здатні до зміни 

власної структури з метою пристосування до змін 

зовнішніх умов свого існування. У системі освіти, 

як відкритій, при певних умовах можуть виникати 

нові впорядковані структури, що підвищують ступінь 

її самоорганізації. Відкритість системи освіти як 

вихідний принцип передбачає якісно нові підходи 

до розуміння розвитку освітньої системи, сутність 

яких полягає в тому, що початком є не сама система 

освіти як ціле в її статичному стані, а людина з її 

неповторністю як постійне джерело стихійності, 

невпорядкованості (хаосу) і в той же час розвитку. 

Погляд на сучасну сферу освіти як синергетичну 

систему змінює наше уявлення про випадковість 

та необхідність в освітніх системах, незворотність 

освітніх процесів, дозволяє по іншому зрозуміти 

характер та сутність ентропійних процесів в освітніх 

системах. Так, флуктуації у суспільному розвитку 

й у суспільному інтелекті (інновації, винаходи), 

що відбиваються на системі освіти й сприймаються 

часто освітянами як «хаос», відповідно до синергетики 

мають розумітися як особливий вид регулярної 

нерегулярності, а не як руйнування системи освіти, 

оскільки розвиток та самоорганізація відкритих 

систем здійснюються через хаотичність й неврівно-

важеність. Прикладом може слугувати винахід 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

який став тією мега флуктуацією суспільного інте-

лекту, яка не тільки змінила контури майбутнього, 

а й стала точкою біфуркації для всієї земної 

цивілізації, викликала всі ті цивілізаційні процеси, 

про які ми сьогодні говоримо, перетворила сферу 

освіти на синергетичну систему. Тому провідним 

системоутворювальним чинником домінант розвитку 

сучасної освіти, є, безперечно, інформатизація  

суспільства. Століття, в якому ми зараз живемо, є 

початком нової інформаційної цивілізації, з новою 

системою життєвих смислів, цілей і цінностей. 

«Інформаційна революція» радикально перетворює 

топологію освітнього простору, зникає розподілення 

його на метрополію й периферію. 

Інформатизація освіти сформувала систему до-

мінант розвитку освіти, які можна вважати похідними 

від неї й призначення яких полягає у «розтягуванні» 

суспільного інтелекту до границь мегафлуктуації 

для досягнення ним (суспільним інтелектом) рів-

новажної форми. За влучним висловом Олівера 

Венделла Холмса, розум, розтягнутий новою ідеєю, 

ніколи не набуває попередніх розмірів. До системи 

похідних домінант розвитку сучасної освіти можна 

віднести: глобалізацію освіти; конвергентність освіти; 

неперервність освіти; доступність освіти; відкритість 

освіти; фундаменталізацію освіти; капіталізацію освіти 

(знання й кваліфікація людини стають її капіталом й 

особистісним надбанням); інноваційність освіти. 
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ІІІ. Освітологія: сутність наукового напряму 

Інтегрований характер сучасної сфери освіти, 

складність її як суспільного феномена, її розвиток, 

зумовлений не тільки зовнішніми чинниками, а й 

власним саморухом, спрямованим на забезпечення 

відповідності вимогам конкретної історичної доби, 

потребує якісно іншого дослідницького підходу до 

проблем системного функціонування й розвитку 

освіти. Постає необхідність розробки нового науко-

вого напряму вивчення самої сфери освіти як 

відкритої синергетичної системи. Становлення нової 

науки завжди є відповіддю на певний соціальний 

запит, незалежно від того наскільки він усвідом-

люється [9]. Сьогодні дослідженням різноманітних 

аспектів освітнього процесу намагаються займатися 

представники багатьох наук (соціології, економіки, 

політології, психології, математики, кібернетики 

та ін.), тобто вчені, які за родом своєї діяльності не 

пов’язані з теорією освіти й педагогічними науками. 

У світовому науковому обігу все частіше вживається 

термін «едукологія» (у Росії – «образованиеведение»), 

який означає комплексну науку про освіту. Вперше 

термін «едукологія» був використаний Лорі В 

Хардингом ще у 1951 році. Фактично, В. Хардинг 

написав чотири книги (1951, 1956, 1964, 1965 рр.), 

які містили цей термін, і був керівником організації 

«Асоціація дослідників едукології» у держаному 

університеті Штату Огайо [6]. Остаточно у науковий 

обіг термін «едукатологія» був введений Е. Стейнер 

(Elizabeth Steiner) у 1964 році у праці «Логіка 

навчання й едукатологія». Термін «едукатологія» 

самою Е. Стейнер було трансформовано в «едуколо-

гія». Едукологія розглядається сучасними науковцями 

як нова системна теорія, яка розглядає освіту в 

цілому з тенденціями її розвитку, внутрішніми 

протиріччями, механізмами прогресу, методами 

управління, зокрема на державному рівні [6]. Багато 

дослідників розглядає едукологію як синтетичну 

науку, що інтегрує у собі різні напрями вивчення 

сфери освіти, як-то: філософію і історію освіти, 

антропологію освіти, психологію навчання, соціо-

логію освіти, економіку освіти, управління освітою, 

культурологію тощо [4]. Аналіз наукового апарату 

едукології вказує на те, що об’єкт та предмет 

едукології завжди розуміється в контексті системного 

погляду на сферу освіти, а відповідно до окремих 

напрямів функціонування освітньої галузі: еконо-

мічної, правової, формування освіченої людини, 

визначення фундаментального знання, розвиток 

освітньої сфери, її інваріантні характеристики, як 

наука про освіту в сучасному інформаційному 

суспільстві, процес функціонування освітніх систем 

тощо. На наш погляд, це пов’язано з тим, що 

побудова наукової теорії кожної науки передбачає 

чітке визначення її методологічних атрибутів, 

зокрема власного об’єкта і предмета дослідження. 

Якщо виходити з того, що едукологія інтегрує 

(синтезує) у собі таку кількість дотичних до сфери 

освіти наук, то, на наш погляд, стає нереальним 

визначити науковий апарат цього наукового напряму, 

а отже постає питання про самостійність едукології 

як науки у такому її розумінні. Варто зазначити, 

що науковці, які вперше стали вживати термін 

«едукологія», докладно аналізували зміст цього 

поняття. Зокрема, Е. Стейнер, писала, що об’єктом 

едукології є «все про освіту». Ця дослідниця 

розглядала едукологію як «проміжний варіант» між 

педагогікою – наукою про навчання й виховання 

молоді, об’єкт дослідження якої вважався достатньо 

вузьким і «ethology» – наукою про діяльність людини 

у світі, формування характеру людини, об’єкт дослі-

дження якої був занадто широкий [13, с. 50–51]. 

Зазначимо, що термін «ethology» (етологія) спочатку 

вживався виключно для позначення польової дис-

ципліни зоології, що вивчає поведінку тварин і був 

уведений у 1859 році французьким зоологом 

І. Жоффруа Сент-Ілером. Термін «етологія» узятий 

з грецької мови, слово «етос» – у перекладі з грецької 

мови означає вдача, характер, звичка, звичай. Заснов-

ник етології, лауреат Нобелевської премії, Конрад 

Лоренц, називав етологію «морфологією поведінки 

тварин». 

В Україні новий науковий напрям інтегрованого 

пізнання освіти і його назва – «освітологія» – був 

запропонований В. О. Огнев’юком, який обґрунтував 

не тільки об’єкт, предмет й предметне поле освіто-

логії, а й філософські підвалини розвитку цього 

наукового напряму [5]. Варто підкреслити вдалу 

назву нового наукового напряму, яка поєднує два 

поняття «освіта» й «логос». Деякі російські філософи-

ідеалісти (В. Ф. Ерн, П. А. Флоренський) вживали 

термін «логос» у значенні «цілісного» й «органічного» 

знання, яке характеризується рівновагою розуму та 

серця, аналізу та інтуїції. Відповідно до концепції 

В. О. Огнев’юка освітологія як науковий феномен 

найбільш повно відображає всі знання, що відносяться 

до освіти, а сам термін «освітологія» як термін 

науки ліквідує плутанину між власне освітою та 

знанням про освіту незалежно від того, за допомогою 

яких наук воно отримане. Об’єктом дослідження 

освітології є сфера освіти у її сталому розвитку [5]. 

Таке формулювання об’єкта, на нашу думку, вказує 

не тільки на його системний всеохоплюючий характер 

(освітніх процесів і явищ), а й чітко визначає, що 

об’єктом дослідження освітології є відкрита система – 

система освіти. Отже, суттєвою відмінністю об’єкта 

дослідження освітології від інших гуманітарних наук, 

зокрема педагогіки, полягає у тому, що освітологія 

є своєрідною освітньою синергетикою для дослі-

дження сфери освіти. 

Предмет дослідження освітології включає три 

позиції, а саме: наявні системи й підсистеми освіти 

у їх сталому розвитку; умови й чинники, що впли-

вають на цей розвиток; домінанти розвитку сучасної 

освіти (які визначають вектор розвитку освітніх 

систем). Такий предмет дослідження відрізняється 

своєю динамічністю й залежністю від суспільних змін. 

Освітологія виникла на стику філософії освіти 

й педагогіки, за рахунок виходу наукового знання 

за межі їх об’єкта й предмета. Освітологія, як і 

синергетика, вивчає системи із зворотним зв’язком, 

досліджує не процеси стабілізації, а механізми  

розвитку, виникнення нових освітніх структур за 

рахунок руйнування старих, тому синергетичний 
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підхід є найбільш доцільним для дослідження 

освітологічних проблем. Розглядаючи сучасну сферу 

освіти як взаємодію складних підсистем, здатних 

до самоорганізації, саморозвитку і самоуправління, 

синергетичний підхід дозволяє розглянути сучасну 

освіту і як засіб, що забезпечує інтеграцію різних 

способів пізнання людиною навколишнього світу, 

підвищує творчий потенціал людини для вільних і 

осмислених дій, відкритого сприйняття й цілісного 

усвідомлення світу. 

Освітологія, яка вивчає відкриту систему – сферу 

освіти, є сама відкритою системою, що включає в 

себе вимогу, зумовленість та ресурс, привнесений 

в неї із зовнішнього наукового середовища. Саме 

тому освітологічні дослідження завжди носять між-

дисциплінарний характер, а науковий інструментарій 

дослідження відбирається дослідником залежно 

від мети дослідження. І хоча існує думка, що 

освітологія «як синтетична наукова дисципліна, що 

має інтегрувати щонайменше вісім сфер упредмет-

неного наукового знання – філософію, соціологію, 

культурологію, антропологію, психологію, педагогіку, 

фізіологію, методологію» [11], ми вважаємо, що 

освітологія не інтегрує і не синтезує інші науки, 

вона «співпрацює» з ними у дослідженнях різних 

аспектів розвитку освіти, є самостійним науковим 

напрямом, який в силу своєї синергетичної сутності 

реалізується на рівні міждисциплінарних досліджень. 

На користь цієї думки, хотіли б зробити таке 

пояснення. Визнаючи об’єктивність й необхідність 

інтеграційних процесів у світі, ми поза увагою 

залишаємо необхідність інтеграційних процесів у 

науці, спрямованих на об’єднання зусиль учених у 

вирішення актуальних проблем теорії й практики 

освіти. Сьогодні не має проблем «простих», вони 

складні й комплексні, оскільки відображають 

об’єктивну реальність – складну, динамічну, невиз-

начену. Саме тому освітологічні дослідження завжди 

здійснюються у певному конкретному контексті, 

оскільки врахувати одночасно всі чинники, що 

впливають на сферу освіти, практично неможливо. 

Варто також підкреслити, що сьогодні у гуманітарних 

науках спостерігається перехід від чітко окреслених 

понять до менш чітких («розмитих»). З точки зору 

сучасної постнекласичної методології необхідність 

таких нечітких понять криється не стільки у недо-

статній проникливості людського розуму, скільки 

у складності самого світу, відсутності у ньому 

жорстких границь, у всезагальній змінюваності, 

«текучості» речей. Такі нечіткі поняття виявляються 

ефективними у пізнання складних динамічних сис-

тем [10]. 

Упорядкування основних категорій освітології 

можливе на основі холістичного підходу, який 

дозволяє цілісно розглядати як проблеми створення 

наукової теорії освітології, так і напрями її реалі-

зації на практиці. Цілісність є однією з провідних 

категорій освітології, яка дає можливість дослі-

джувати освітні процеси на основі принципів якості, 

відображуючи якість процесу в якостях результату 

(А. І. Субетто). 

Предмет дослідження освітології спрямований 

на вивчення зовнішніх й внутрішніх чинників, що 

впливають на розвиток освітніх систем. До зовнішніх 

чинників ми відносимо: економічні, культурно-

історичні, демографічні, суспільно-політичні, соці-

альні. До внутрішніх – домінанти розвитку самої 

сфери освіти, які визначають напрями інноваційної 

політики у сфері освіти, спрямованої на підтримку 

інноваційної освітньої діяльності як відповіді на 

інновації у суспільстві. Інноваційна діяльність також 

не уникає помилок, оскільки вона пов’язана з 

пошуком й експериментуванням. Саме тому чітке 

визначення домінант розвитку сучасної освіти, сприяє 

правильності вибору вектору й обґрунтованості 

змісту освітніх інновацій. Формування інноваційної 

системи освіти, адекватної умовам інформаційного 

суспільства – одне із найважливіших завдань осві-

тології. 

Сфера освіти є цілісним динамічним утворенням, 

яке складається з нерозривно пов’язаних між собою 

елементів, що створюють її динамічну структуру, 

має тенденцію до розвитку й самоорганізації, 

характеризується доцільністю, взаємодіє з іншими 

системами соціального організму і впливає на їх 

розвиток. Системний аналіз як метод підготовки й 

обґрунтування рішень з розв’язання комплексних 

проблем освіти і системний підхід, що висвітлює 

освітні явища, що мають множину взаємопов’язаних 

елементів, об’єднаних спільністю функцій і мети, 

єдністю управління і функціонування (С. У. Гонча-

ренко), слугують відображенням системного підходу 

у дослідженнях освіти як цілісного суспільного 

феномена. Системний аналіз є основою щодо роз-

робки методології дослідження феномена освіти, 

виявленню цілей і цінностей сучасної освіти, про-

веденні аналізу основних домінант розвитку освіти, а 

також виявлення інституційних компонентів сфери 

освіти та їх системотвірних зв’язків, чинників, які 

впливають на їх функціонування. 

Діяльнісний підхід у дослідженнях сучасної 

освіти необхідний для експлікації теоретико-мето-

дологічних і методичних положень й узагальнень 

у педагогічній практиці, суб’єктно-орієнтованій 

організації й управлінні освітньою діяльністю учнів, 

студентів, магістрантів, аспірантів тощо. Особис-

тісний підхід може застосовуватися як методо-

логічний інструментарій дослідження при аналізі 

освіти як особистісної цінності, особистого надбання 

й капіталу особистості, як її соціального захисту в 

умовах соціально-економічних трансформацій, ринку 

праці, безробіття. Компетентнісний підхід у дослі-

дженні сфери освіти слугує визначенню вектора 

професійної підготовки компетентної особистості, 

компетентного фахівця, якщо компетенції розглядати 

як «місток», що з’єднує студентів з їх майбутньою 

професійною діяльністю. 

В освітню практику сьогодні активно впрова-

джуються різні освітні парадигми (особистісно 

орієнтована, парадигма компетентнісної освіти, 

відкритої освіти тощо). Разом із тим аналіз змісту 

сучасних освітніх парадигм показує, що жодна з 
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них не може забезпечити комплексного вирішення 

тих проблем, які висуваються сьогодні перед 

освітою. Унаслідок динамічності, неоднозначності 

і нелінійності сучасного суспільного розвитку інте-

гровану сутність освіти неможливо відобразити 

жодною парадигмою, спрямованою на реалізацію 

власних парадигмальних домінант. Освітологія здатна 

найбільш ефективно долати суперечності між 

вимогами суспільства до освіти й реальним станом 

її розвитку. Наведемо деякі можливі напрями таких 

досліджень, згрупованих у дослідницькі модулі. 

1) Ретроспективний аналіз філософських кон-

цепцій формування й розвитку освіченої людини з 

метою формування взаємовідносин між різними 

групами людей всередині системи освіти як типу 

соціальних пріоритетів, що складаються та прита-

манні лише освітнім процесам. 

2) Система «вчитель-учень» як співтовариство, в 

якому відбувається безперервний інтелектуальний 

та особистісний розвиток суб’єктів взаємодії. Роз-

виток учня (студента, дорослого тощо), як інваріант 

освітології й мета кожного освітнього процесу. 

Дослідження взаємозв’язку цілей різних етапів 

освіти з рівнем досягнення людиною власної акме-

вершини. Освітологічні засади навчання, орієнто-

ваного на поєднання різних рівнів пізнавальної 

діяльності. Освітологічні аспекти співпраці, парт-

нерства, виховання. 

3) Створення оптимальних освітніх моделей. 

Залежність процесу та результату освіти від рівня 

теоретичних підходів до формування навчальних 

планів та програм на діагностичній основі, від 

наявності об’єктивних критеріїв та показників ефек-

тивного функціонування навчального закладу. 

4) Наступність як універсальна філософська 

категорія. Реалізація наступності як конструктивне 

заперечення попереднього (етапу, досвіду, знання 

тощо). Адаптація до нового як найважливіший  

компонент наступності. 

5) Економічні механізми розвитку освіти. До-

слідження основних категорій ринкової економіки 

в їх застосуванні до освітніх систем у сфері 

виробництва освітніх послуг; формулювання ос-

новних закономірностей і тенденцій розвитку функ-

ціонування освітнього ринку як галузевого; дослі-

дження проблем функціонування освітніх систем в 

умовах глобальної конкуренції та обґрунтування 

механізмів їх вирішення. 

6) Вивчення проблем детермінованості позиції 

учня (студента, дорослого тощо) політичною та 

економічною ситуацією в державі: освітній процес 

завжди «замовлений» і зумовлений конкретним 

соціумом, потребами суспільства. Такі закономірності 

передбачають існування зв’язків між основними 

елементами освітньої системи. Розвиток цих зв’язків 

є професійно орієнтований, відрізняється акмеоло-

гічною спрямованістю та здійснюється у відповідності 

необхідності цілісності та єдності навчання, учіння 

та самоосвіти. 

7) Вирішення протиріччя між необхідністю 

модернізації змісту освіти та відсутністю відпо-

відних механізмів. Протиріччя постає внаслідок 

того, що зміст освіти розробляється, як правило, у 

зовнішньому по відношенню до навчального закладу 

середовищі. Однак темп розвитку науки випереджає 

практику – сферу її застосування. Освітній заклад 

виступає посередником між наукою і виробництвом. 

З іншого боку, такі дидактичні характеристики, як 

структура, форми, методи є інерційними та можуть 

гальмувати розвиток всієї сфери освіти. Інноваційна 

спрямованість освітнього процесу дозволить фор-

мувати такий зміст освіти, який буде відрізнятися 

соціальною новизною та можливістю використання 

його як критеріїв освітньої діяльності та рівня 

практичної спрямованості освіти. 

8) Дослідження освітніх систем економічно роз-

винених країн. 

9) Імпульси, що зароджуються у самій сфері 

освіти. 

Практичну значущість також можуть мати осві-

тологічні дослідження, спрямовані на підтримку 

освітньої політики (планування та прогнозування 

розвитку освіти) та задоволення принципово нових 

вимог з боку економіки до системи освіти (зорієн-

тованість на реальні потреби й економічні проблеми 

суспільства; інноваційність; гнучкість й динамічність; 

неперервність; забезпечення можливості навчання 

без відриву від виробництва; рівність за якістю в 

різних регіонах країни; особистісна зорієнтованість; 

інтерактивність; відкритість й доступність; зорієн-

тованість на формування освіченої людини). 

Варто підкреслити, що в результаті лише узагаль-

нення практичного досвіду не можна створити 

сучасну наукову теорію освітології. Науковий статус 

та соціальний престиж тієї чи іншої науки багато в 

чому залежить від рівня опрацьованої в ній теорії 

як вищої, найбільш розвинутої організації наукового 

знання, яка дає цілісне уявлення про закономірності 

й істотні зв’язки певної галузі дійсності – об’єкта 

теорії [2]. Освітологічний контекст дослідження 

освітніх процесів та явищ дозволить в іншому 

науковому ракурсі зрозуміти характер та сутність 

суспільного феномена – освіти. Більш того, освіто-

логія, поступово долаючи кордони міждисциплі-

нарних наукових досліджень, перетвориться на нову 

світоглядну парадигму, спрямовану на розвиток 

суспільства засобами освіти. 
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IСТОРИЧНI ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 

УНIВЕРСИТЕТСЬКОї ПЕДАГОГIЧНОї ОСВIТИ 

У СВIТОВОМУ I НАЦIОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТI 

 

 

У статті обґрунтовано й конкретизовано iсторико-методологiчнi засади, що 
дало змогу суттєво осмислити і визначити феномен та iсторичну генезу унiвер-
ситетської педагогiчної освiти. Головна мета наукового пошуку – реалізація 
системно-iсторичного пiдхiду до дослiдження унiверситетської педагогiчної освiти в 
Україні. 

Ключові слова: університетська педагогічна освіта, системно-історичний підхід, 
етапи розвитку університетської педагогічної освіти. 

 
В статье обоснованы и конкретизированы историко-методологические основы, 

которые представили возможность осмыслить сущность, определить феномен 
и исторический генезис университетского педагогического образования. Главная 
цель научного поиска – реализация системно-исторического подхода к исследованию 
университетского педагогического образования в Украине. 

Ключевые слова: университетское педагогическое образование, системно-
исторический подход, этапы развития университетского педагогического обра-
зования. 

 
The historical and methodological grounds which give an opportunity to comprehend 

the essence, to define the phenomenon and historical genesis of university pedagogical 
education are grounded and concretized in the article. The main goal of scientific 
research is the realization of the systemic and historical approach to the investigation of 
pedagogical education at universities in Ukraine. 

Key words: university teacher education, system-historical approach, the stages of 
development of university teacher education. 

 

 

Науковий пошук шляхів становлення та розвитку 

університетської педагогічної освіти передбачає 

два головних напрями пошуку. Перший, традицiйний, 

включає iсторичний опис виникнення i становлення 

окремих унiверситетiв у часовiй послiдовностi, їх 

трансформування залежно вiд соцiальних та еко-

номiчних умов, аналiз специфiки функцiонування 

порiвняно з iншими спецiальними освiтніми за-

кладами. Проте орiєнтацiя на системне вивчення 

соцiокультурного явища, яким є унiверситетська 

педагогiчна освiта, зумовила вибiр іншого шляху 

пошуку. Вiн передбачає не тiльки осмислення 

iсторичного досвiду, але й створення концептуальних 

моделей унiверситету з метою розв’язання iснуючих 

проблем i досягнення нового рiвня унiверситетської 

педагогiчної освiти. Такого роду пошук пов’язаний з 

фiлософiєю i методологiєю унiверситетської освiти 

та спрямовується на визначення мети, цiннiсних 

орiєнтацiй, функцiй унiверситету, одержання вис-

новкiв, результатiв, рекомендацiй, що сприяли б 

цілеспрямованим змiнам у стратегiї освiти. 

Для дослiдження тенденцiй розвитку унiверси-

тетської педагогiчної освiти велике значення має 

системно-порiвняльний аналiз професійно-педаго-

гічної пiдготовки вчителiв в Українi і зарубіжних 

країнах. У 80-90-х рр. XX столiття педагогiчна освiта 

в розвинутих країнах свiту була суттєво перебудо-

вана. В новiй системi пiдготовки вчителiв знайшли 

вiдображення характернi особливостi розвитку та 

досягнень зарубiжної вищої педагогiчної школи; 

нацiональнi риси, зумовленi культурними традицiями, 

рiвнем економiки, науки i технiки. Реформи, що 

здiйснюються в системi вищої освiти розвинутих 

країн, визначили новi тенденцiї. Насамперед вони 

стосуються зближення унiверситетської фундамен-

тальної освiти із спецiальним професiйним навчанням. 

Центрами пiдготовки педагогiчних кадрiв в роз-

винутих країнах стали унiверситети. 

Для розвитку унiверситетської педагогiчної освiти 

характернi процеси диверсифiкацiї та iнтеграцiї. 

Процеси диверсифiкацiї у структурi вищої школи 

сприяли створенню консорцiумів або асоцiацiй, до 

яких входять нові типи вищих навчальних закладiв 

(унiверситети комплексної підготовки, унiверситети 

спецiалiзованого типу), а також органiзацiї нових 

структурних пiдроздiлiв (багатопрофільнi факультети, 

департаменти, «центри вiдкриття», навчально-науковi 

об’єднання, комплекснi вiддiлення). 
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Тенденцiя до iнтеграцiї простежується в переходi 

вiд концепцiї «вищої освiти» до концепцiї «після-

середньої освiти», яка передбачає неперервну 

пiдготовку вчителiв рiзного фаху, спецiалiзацiй i 

профілiв. Система неперервної педагогiчної пiдго-

товки, як правило, включає п’ять циклiв: довузівський, 

перехiдний (неповна вища освiта), базовий (вища 

освiта, здобуття ступеня бакалавра та диплома вчи-

теля) i двох пiслядипломних форм освiти: здобуття 

ступеня магістра i ступеня доктора фiлософiї (з 

педагогiчних наук). Органiзацiйна структура ступенiв 

у зарубіжних унiверситетах сприяє iнтеграцiї рiзних 

рiвнiв системи освiти. Основною її позитивною 

якістю вважається можливiсть змiни галузей навчання 

i рiвнiв пiдготовки, що дає змогу лiквiдувати недоліки 

в структурi непреревної освiти. 

У зарубiжних унiверситетах немає єдиних вимог 

до абiтурiєнтiв. Проте можна видiлити основнi 

критерiї, якими керуються там при «вiдкритому», 

«конкурсному», «вибірковому» вiдборі їх: успiшність 

випускника школи, його особистiсні якостi, мотиви 

вибору професiї, рiвень довузівської професiйної 

пiдготовки. Iнтенсивна розробка i впровадження 

навчальних програм, що мають мiждисциплiнарний i 

проблемний характер, є прогресивною тенденцiєю 

в оновленнi змiсту унiверситетської педагогiчної 

освiти. На думку американських дослiдникiв, мiж-

дисциплiнарнi програми «є кращим нововведенням» 

у її системi за останнi роки (Mc. Henry D. E.). 

Провiдними умовами пiдвищення ефективностi 

педагогiчного процесу в унiверситетах є диферен-

цiація i iндивiдуалiзацiя змiсту освiти, якi вiдби-

ваються в модульній органiзацiї навчального процесу, 

використанні варіативних програм, вiльному виборi 

дисциплiн та об’єкта дослiдження в межах програми. 

Впровадження модульної структури предметiв у 

навчальні програми пiдготовки вчителiв в унiвер-

ситетi дали змогу комбiнувати навчальний матерiал з 

рiзних галузей знань, наблизити фундаментальну, 

спецiальну та професiйну пiдготовку до сучасних 

педагогiчних вимог. В унiверситетах застосовується 

система залiкових одиниць, яка комiсiєю Карнегi 

названа «ключем, що вiдчиняє шлях до мобiльностi» 

i «гарантією отримання вищої освiти». 

Одним із основних напрямiв розвитку унiвер-

ситетської педагогiчної освiти стає iнтеграцiя 

навчання з практичною дiяльнiстю. Ця тенденцiя 

знаходить своє відображення у збiльшеннi часу, що 

вiдводиться на педагогічну практику, впровадженнi 

рiзних форм органiзацiї педагогiчної дiяльностi пiд 

час навчання та пiслядипломного пiдвищення ква-

лiфiкацiї. Прогресивною тенденцiєю є реалiзацiя 

вiдповiдальностi за професiйно-педагогiчну пiдго-

товку фахiвцiв усiх пiдроздiлiв унiверситету, а не 

лише школи чи педагогiчних факультетiв. 

До системи унiверситетської педагогiчної освiти 

в зарубіжних країнах входить пiдвищення квалiфiкацiї 

педагогiчних кадрiв, особливістю якого є створення 

нових форм i програм пiдготовки «лiцензованих» 

та «артикульованих» учителiв, учителiв-дослiдників, 

експертiв, фахiвцiв у галузi органiзацiї та управління 

освiтою. 

Внаслiдок проведених реорганiзацiй у 80-90-х рр. 

XX століття у розвинутих країнах вдалося наблизити 

розв’язання деяких важливих завдань унiверситет-

ської педагогiчної освiти: 

− визначити стандарти педагогiчної освiти, склад 

і змiст навчальних програм та курсiв, необхiдних і 

достатнiх для якiсної пiдготовки педагогiчних пра-

цiвникiв; 

− розширити профiль професiйно-педагогiчної 

пiдготовки за рахунок отримання не однiєї, а двох-

трьох спецiальностей, пiдвищити компетентнiсть 

вчителiв із спецiальних предметів i курсів, пов’язаних 

з дисциплiнами, що викладаються; 

− реалiзувати пiдходи, спрямованi на 

вдосконалення науково-дослiдницької пiдготовки 

вчителiв у галузі теорiї та практики навчання, 

фiлософiї і методологiї освiти; 

− cтворити систему стимулювання школярiв i 

студентiв, що пов’язують своє життя з учитель-

ською професiєю, а також фахiвцiв у iнших галузей 

знань, якi прийняли рiшення про перепiдготовку i 

отримання сертифікату на право займатися педа-

гогiчною дiяльнiстю. 

Вивчення досвiду становлення i розвитку унi-

верситетiв України, їх дiяльності в рiзних умовах 

(нацiонального гноблення, революцiйних перебудов, 

адмiнiстративно-командної системи управлiння, дер-

жавної незалежностi), особливостей етапів станов-

лення, облiк досягнень i помилок у ретроспективному 

оглядi мають особливе значення для побудови 

цiлiсної системи унiверситетської педагогiчної освiти. 

Пiдготовка фахiвцiв, у тому числi педагогiв, в 

окремі перiоди iсторiї вiтчизняної унiверситетської 

освiти набувала рiзних масштабів, форм, виявлялася 

в рiзноманiтних типах i видах. Принципове значення 

для цього дослiдження має той факт, що класичнi 

унiверситети України, незалежно вiд часу їх 

заснування, особливостей становлення, завжди здiй-

снювали пiдготовку викладачiв рiзного фаху i 

профiлю. Сьогоднi педагогiчна освiта у вiтчизняних 

класичних унiверситетах розвивається як частина 

системи вищої педагогiчної освiти з урахуванням 

iсторичних традицiй, сучасних тенденцiй, що мають 

мiсце у вiтчизнянiй та зарубіжних освiтніх системах. 

Дiяльнiсть Львівського університету є важливою 

сторiнкою в iсторiї вiтчизняної унiверситетської 

педагогiчної освiти. У XVIII-XIX cт. він стає першим 

науковим i освiтнiм центром на захiдноукраїнських 

землях. Тут починає формуватися українська науково-

педагогiчна школа, ведеться пiдготовка викладачiв 

для вищих i середнiх навчальних закладiв, у 

друкарнi видаються працi, якi мають дидактичну 

спрямованiсть. 

Вiдкриття Харкiвського, Київського i Новоро-

сiйського (Одеського) унiверситетiв пов’язане з 

формуванням у першiй половинi XIX cт. концепцiї 

державної освiтньої полiтики. Починаючи з 1803 року, 

унiверситетська система поступово закрiплювала 

навчальну орiєнтацiю як провiдну функцiю, яка в 

значнiй мiрi сприяла процесу девальвацiї класичної 

унiверситетської iдеї. На вiдмiну вiд зарубiжних 

моделей, науковi дослiдження поступово все бiльше 



Наукові праці. Випуск 141. Том 153 

14 

зосереджувались у дослiдницьких iнститутах Академiї 

наук. Ця тенденцiя вплинула на поступове пере-

творення унiверситетiв у провідні освiтнi центри, 

науковi дослiдження в яких вiдiйшли на другий план. 

У перiод становлення вiтчизняної унiверситетської 

педагогiчної освiти в першiй половинi XIX cт. 

педагогiчна пiдготовка мала яскраво виражену 

практичну спрямованiсть. У другiй половинi XIX ст. 

на перший план виходить питання про необхідний 

обсяг теоретичних знань, якими повинен володiти 

педагог. Створенi на початку XIX ст. при унiвер-

ситетах педагогiчнi iнститути вперше в iсторiї 

унiверситетської педагогiчної освiти поставили 

питання про спецiальну пiдготовку вчителiв як в 

умовах очної форми навчання, так i екстернатом. 

При унiверситетах органiзовуються курси для 

вчителiв гiмназiй, проводяться першi вчительськi 

з’їзди. Вiдкриття кафедр педагогiки сприяло розвитку 

педагогiчної науки, теорiї навчання i виховання. 

На початку XX ст. проблема пiдготовки педа-

гогiчних кадрiв набуває державного значення. Як 

основна її форма усталюється професiйно-педагогiчна 

пiдготовка вчителiв в унiверситетi. Еталоном викла-

дача середньої школи стає випускник унiверситету, 

який має високий рiвень наукової пiдготовки, а 

професiйну отримує в педагогiчному навчальному 

закладi. Отже, унiверситетська педагогiчна освiта 

включала рiзнi ланки: педагогiчнi iнститути, фа-

культети, курси. Одночасно виникають новi неурядовi 

типи вищих освітніх закладiв – навчально-науковi 

комплекси, якi здійснюють пiдготовку i перепiд-

готовку педагогiчних кадрiв, займаються розробкою 

наукових проблем та консультаційною діяльністю. 

У новiй моделi закладенi основи багаторiвневої 

системи освiти: перший ступінь – фундаментальне 

унiверситетське навчання, другий – професiйна 

пiдготовка педагога. 

Перiод пiсля 1917 року має як позитивне, так i 

негативне значення в iсторiї унiверситетської педа-

гогiчної освiти в Українi. Вищi трирiчнi педагогiчнi 

курси, Академiї педагогiчних знань, «фiзматини» i 

«гумобини», iнститути народної освiти, iнститути 

соцiального виховання, професiйної освiти, фiзико-

хiмiко-математичнi iнститути були «експеримен-

тальними» формами унiверситетської педагогiчної 

освiти з 1920 до 1933 роки. Тринадцять рокiв 

унiверситетiв в Українi не iснувало. Природним 

кроком на суперечливому шляху розв’язання про-

блеми стало вiдновлення їх як центрiв гуманiтарної 

освiти, що мають свої особливостi у пiдготовцi 

педагогiчних кадрiв. 

З середини 30-х рр. розпочався перiод унiфiкацiї 

унiверситетської освiти, що призвів до скасування 

статутiв унiверситетiв, а водночас і знищення їх 

самобутності та самостійності, розробки i затвер-

дження однотипних навчальних планiв, програм. 

Це заперечувало iдеї про автономність унiверситетiв 

як наукових центрiв. Неоднозначно оцiнюється i 

процес видiлення науково-дослiдницьких кафедр у 

самостiйнi науково-дослiдницькі iнститути. Цим 

порушувався природний хiд перетворення унiвер-

ситетiв у науково-освiтнi та виробничi комплекси, 

як сталося в Захiднiй Європi. 

Останнiй етап розвитку унiверситетської педа-

гогiчної освiти включає двi фази: її модернiзацiю в 

умовах союзного централiзму (1970-1991 рр.) та 

оновлення в сувереннiй державi пiсля 1991 року. У 

серединi 70-х рр. було зроблено спробу вдоско-

налити процес формування висококвалiфiкованих 

фахiвцiв-педагогiв в умовах унiверситетiв. У цi роки 

в тiй чи iншiй формi почали протистояти одна одній 

двi тенденцiї. Перша була пов’язана з прагненням 

прилучити студентiв до наукової дiяльностi, озброїти 

їх глибокими спецiальними знаннями i практичними 

вмiннями, iгноруючи при цьому педагогiчну пiд-

готовку. Друга вимагала значного пiдвищення рiвня 

професiйно-педагогiчної пiдготовки в унiверситетi, 

збiльшення часу на педагогiчнi дисциплiни i педа-

гогiчну практику. Наприкiнцi 80-х рр. cтав поши-

рюватися диференцiйований пiдхiд у пiдготовці 

випускникiв унiверситетiв до педагогiчної, дослiд-

ницької i виробничої дiяльностi. Якiснi перетворення, 

у першу чергу пов’язанi з удосконаленням змiсту i 

методiв пiдготовки педагогiв в унiверситетах, тiльки 

намiтилися. Змiни в iнтеграцiї навчально-виховної 

та наукової дiяльностi студентiв, поліпшенні орга-

нізації їх самостiйної роботи, формуванні особистостi 

фахiвця не набули сили переломних тенденцiй. 

Сучасний етап у вiтчизнянiй унiверситетськiй 

освiтi, який розпочався в 1991 році, пов’язаний з 

виробленням державної полiтики в галузi вищої 

освiти. Це виявляється, по-перше, в реорганiзацiї 

великих педiнститутiв в унiверситети; по-друге, в 

регiональнiй стратегiї, розміщеннi унiверситетських 

центрiв пiдготовки педагогiв ближче до мiсць їх 

бiльшого використання; по-третє, приведеннi кон-

тингентiв студентiв педагогiчних факультетiв та 

вiддiлень унiверситетiв у вiдповiдність з потребами 

системи середньої i середньої спецiальної освiти; 

по-четверте, в гнучкому реагуваннi унiверситетiв 

на змiни соцiального замовлення щодо підготовки 

педагогiчних кадрiв необхiдних фахiв: практичних 

психологiв, соцiальних педагогiв, менеджерiв освiти, 

педагогiв-реабiлiтаторiв, викладачiв соцiальних наук. 

Унiверситети спільно з педагогiчними iнститутами 

займають провiдне мiсце в розвитку та удоско-

наленні неперервної педагогiчної освiти. Особливу 

роль у цьому відіграють унiверситети (Волинський, 

Запорiзький, Миколаївський, Прикарпатський, Тав-

рійський, Херсонський), якi мають педагогiчну 

орiєнтацiю, тривалi традицiї і досвід розв’язування 

завдань пiдготовки педагогiв. 

Для початку XXI століття характерна тенденцiя, 

пов’язана з пiдготовкою в унiверситетах високо-

квалiфiкованої педагогiчної iнтелігенцiї. На шляху 

до досягнення цiєї мети зроблено вже чимало: в 

державнi документи та навчальнi плани закладено 

iдеї гуманiзацiї i гуманiтаризацiї педагогiчної 

унiверситетської освiти, більше уваги приділяється 

культурологiчним дисциплiнам. Виховна робота 

будується з використанням набутків свiтової куль-

тури, українських нацiональних традицiй. У на-
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вчально-виховному процесi знаходять вiдображення 

фактори особистісно орiєнтованого формування 

майбутнього педагога. Разом із цим перетворення, 

що здiйснюються, не дозволяють розв’зати всi 

проблеми. Сучасні соціально-економічні умови не 

дають можливості вирішити головне завдання – 

забезпечити навчальні заклади педагогічними кад-

рами. З іншого боку – проблемою є незабезпечення 

випускників університетів роботою за профілем. 

Рішення цих та багатьох інших проблем – справа 

майбутнього розвитку системи університетської 

педагогічної освіти. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

 

 

Розглянуто означення поняття «інформаційна культура фахівця» та шляхи 
формування інформаційної культури особистості. Зроблено висновок, що знання, 
уміння і навички фахівця в галузі комп’ютерних технологій є гарантом суверенізації 
особистості з метою реалізації творчих ресурсів людини. 

Ключові слова: культура, фахівець, формування інформаційної культури, 
педагогічний університет, підготовка вчителя. 

 
Рассмотрено понятие «информационная культура специалиста» и пути форми-

рования информационной культуры личности. Сделан вывод о том, что знания, 
умения и навыки специалиста в сфере компьютерных технологий являются га-
рантом суверенизации личности с целью реализации творческих ресурсов человека. 

Ключевые слова: культура, специалист, формирование информационной 
культуры, педагогический университет, подготовка учителя. 

 
The term «specialist’s information culture» and ways of personality’s information 

culture formation have been considered. The following conclusion has teen drawn: a 
specialist’s knowledge, skills and habits concerning computer technologies guarantee a 
personality’s sovereignty and assist in realization of his creativity. 

Key words: culture, specialist, the moulding of the informational culture, pedagogical 
university, training the teacher. 

 

 

Постановка проблеми. Інформатизація освіти 

на сьогодні однією з ключових умов, що визначає 

подальший успішний розвиток економіки, науки і 

культури в процесі впровадження комп’ютерних 

технологій. Нині спостерігається необхідність осмис-

лення її місця і ролі в змінах, що відбуваються. 

Крім того, саме позицією особистості визначаються 

цілі та результати прогресу. Наприклад, у науковій 

діяльності пріоритетного значення набувають інтереси 

вченого, ставиться завдання забезпечення належних 

умов для організації досліджень з урахуванням 

особливостей людини, актуалізується проблема 

гуманітарного регулювання й управління наукою. 

З розширенням використання комп’ютерної техніки 

спостерігається тенденція до зростання потреби 

людини підсилити відчуття власної значущості. 

Отже, з одного боку, нам потрібні такі знання і 

навички, котрі можна енергійно й ефективно вико-

ристовувати для подальшого розвитку науки, техніки, 

культури, для виявлення величезного потенціалу 

комп’ютерних технологій, а з іншого боку, – ці 

знання і навички мають стати гарантом суверенізації 

особистості заради якнайповнішої реалізації творчих 

ресурсів людини. 

Для досягнення зазначених результатів навчання 

вкрай необхідним є розвиток інформаційної культури. 

Тому доречно було б торкнутися питання про 

формування інформаційної культури фахівця. Най-

частіше це поняття вживається для характеристики 

широти знань фахівця. Разом із тим поняття інфор-

маційної культури немов би підкреслює зв’язок її з 

духовною культурою особистості, а також – ціліс-

ність, як цілісна і сама духовна культура. 

Аналіз попередніх досліджень. Професійно 

значущі якості особистості основані сьогодні не 

стільки на критеріях об’єму та повноти конкретних 

знань, скільки на здатності самостійно їх понов-

лювати, ставити та розв’язувати професійні завдання, 

виробляти критерії відбору найефективніших із 

них. В умовах неперервно зростаючих можливостей 

реального доступу до інформації з будь-якої країни 

світу та будь-якою мовою за допомогою глобальних 

систем телекомунікації, для кожної людини є 

необхідним самостійно вміти розробляти раціональну 

стратегію пошуку необхідної особисто йому інфор-

мації з-поміж багатьох наявних. Тому стрімко зросли 

вимоги до інформаційної культури особистості. 

Людина потребує в сформованих навичках ефективної 

взаємодії з інформаційним середовищем, уміннях 

використовувати надані нею можливості, тобто 

певний рівень культури поведінки в інфосфері – 

«глобальній інфраструктурі електронних засобів збе-

рігання, оброблення та передавання інформації» [3]. 

Інформаційній культурі особистості присвячено 

чимало робіт [1-8]. Сучасні погляди на освіту як 

освіту «людини культури» [1] також примушують 
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нас звернутися до аналізу змісту цього поняття, 

уведеного в практику освіти академіком А. П. Єр-

шовим [3]. 

Поняття «культура» є складним. Культура в 

різних її проявах є об’єктом і предметом вивчення 

деяких конкретних наук. Для філософії властивий 

розгляд культури в її загальних рисах. 

Сам термін «культура» має походження від 

латинського слова «culture» «обробіток землі, догляд». 

Цей термін якомога точніше визначає сутність 

поняття культури, під яким філософи розуміють 

усі види перетворюючої діяльності суспільства і 

людини разом з її результатами. Нині поняття 

«культура» часто також вживається як міра рівня 

освіченості та вихованості людини. 

Про культуру людини можна говорити з ураху-

ванням низки особливостей (національних, вікових 

тощо), у контексті різноманітних сфер життєдіяль-

ності (професійної, особистісної), у тому числі, в 

контексті інформаційних процесів і відношень, тобто 

правомірним є вивчення інформаційної культури 

особистості. 

Метою цієї статті є розгляд означення поняття 

«інформаційна культура особистості» та визначення 

шляхів її формування в діяльності сучасного фахівця. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна 

культура – це рівень умінь цілеспрямованої роботи 

з інформацією, використання нових інформаційних 

технологій для роботи з нею; а також сформо-

ваність системи наукових знань і морально-етичних 

норм роботи з інформацією. 

Незважаючи на різноманітність поглядів з точки 

зору окремих сторін на інформаційну культуру 

фахівця, можна виділити дві позиції. Перша – це 

знання, якими має оволодіти фахівець. Інша пов’язана 

з тим, що інформаційна культура позначається як 

якісна характеристика особистості. 

Становлення інформаційної культури людини 

здійснюється в її повсякденній діяльності під впливом 

засвоєння побутових знань і вмінь, інформації 

засобів масових комунікацій, під час самоосвіти, в 

процесі спілкування в сім’ї, на роботі. Це – 

некерований процес. Він організовується за умов 

цілеспрямованого розвитку інформаційної культури 

особистості системами навчання і виховання. Проте, 

не маючи чіткого уявлення про зміст інформаційної 

культури особистості, названі системи діють  

хаотично, форми і методи, які використовуються – 

випадкові. Обґрунтування змісту інформаційної 

культури особистості допоможе чіткіше формулювати 

цілі навчання і виховання, ефективніше використо-

вувати наявні засоби впливу на людину. 

Інформаційна культура виявляється: 

− в умінні пошуку необхідних даних з вико-

ристанням різних джерел інформації; 

− у здатності використовувати у своїй діяльності 

комп’ютерні технології; 

− в умінні виділяти у своїй професійній ді-

яльності інформаційні процеси і керувати ними; 

− в оволодінні основами аналітичної переробки 

інформації; 

− в оволодінні практичними способами роботи 

з різною інформацією; 

− у знанні морально-етичних норм роботи з 

інформацією. 

Сформованість інформаційної культури як час-

тини педагогічної культури відкриває значні мож-

ливості для оптимізації процесу навчання. Викладачі 

дістають можливість: 

− застосовувати нові методи і способи уявлення, 

оброблення даних (знань студентів, їхньої успішності 

тощо); 

− використовувати у своїй викладацькій діяль-

ності широкий спектр навчальних матеріалів і наочної 

допомоги; 

− розробляти і використовувати комп’ютерні 

навчальні та контролюючі програми; 

− підвищувати свою кваліфікацію шляхом дис-

танційного навчання у вищих навчальних закладах; 

− використовувати для свого професійного 

зростання і самоосвіти інформаційні ресурси комп’ю-

терних мереж. 

Для того, щоб із стін вищої школи виходили 

фахівці з власним світобаченням, які могли б кри-

тично дивитися на сьогоденні реалії та реформувати 

їх, атмосфера вузівського життя має змінитися, 

перестати бути рутинною і стати достовірно куль-

турною, подавати приклад творчого ставлення до 

дійсності. Створення такої атмосфери має стати 

справою кожного викладача і всіх кафедр – гума-

нітарних, загальнонаукових, профільних. На останні 

лягає ще додаткова відповідальність – студент має 

отримати надійний інструментарій, що дозволить його 

творчому потенціалу не залишитися нереалізованим. 

Рівень розвитку інформаційної культури студентів 

залежить не тільки від якості знань, умінь і навичок 

роботи з інформацією, а й від психологічної і 

професійної готовності викладача до роботи з 

інформаційно-технологічними засобами. 

Процес формування інформаційної культури 

майбутнього фахівця передбачає такі умови роботи 

для викладача ВНЗ: 

− відбір (на кожному етапі підготовки) змісту, 

поєднання форм і методів навчання, спрямованих на 

реалізацію цільових установок і досягнення заданого 

рівня сформованості інформаційно-технологічної 

складової професійної культури викладача; 

− спрямованість підготовки на формування 

інтелектуальних інструментальних засобів пізнання 

й організації інформаційних процесів з метою  

ухвалення професійних рішень; 

− адекватність навчально-інформаційного сере-

довища професійному середовищу за основними 

параметрами (професійно значущі засоби, професійно 

значущі ресурси). 

Для формування інформаційної культури май-

бутніх фахівців потрібно дотримуватися таких умов: 

1. Відповідність змісту навчальних планів і про-

грам тенденціям розвитку інформаційних технологій 

у конкретних галузях. 

2. Упровадження нових інформаційних техно-

логій до вищої освіти. 
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3. Формування у студентів професіоналізму в 

оволодінні засобами інформатики й обчислювальної 

техніки та здатності застосовувати нові інформаційні 

технології за профілем їхньої діяльності. 

4. Високий рівень професійної підготовки ви-

кладачів-фахівців у галузі інформаційних і комп’ю-

терних технологій. 

5. Наявність сучасної технічної (комп’ютерної) 

бази. 

Інформаційна підготовка майбутніх фахівців 

повинна носити безперервний характер. Формування 

інформаційної культури має здійснюватися на всіх 

ступенях вищої освіти і за всіма напрямами предметів 

і дисциплін, що вивчаються. 

Для цього необхідна безперервно діюча система 

підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, оснащена 

сучасною комп’ютерною і телекомунікаційною 

технікою, відповідним програмним і методичним 

забезпеченням, здатним задовольняти професійні 

потреби. При цьому, враховуючи недостатню роз-

робленість програмного (комп’ютерного) і мето-

дичного (із застосуванням нових інформаційних 

технологій) забезпечення навчального процесу, 

можна зробити висновок про наявність величезного 

поля діяльності для викладачів і студентів ВНЗ, які 

володіють інформаційною культурою. 

Відповідно до сучасних вимог щодо інформа-

ційної культури фахівця в Інституті математики, 

фізики і технологічної освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцю-

бинського розроблено і реалізується система бага-

торівневої безперервної інформаційно-технологічної 

підготовки, що особливу увагу приділяє питанням 

безперервності, наступності та достатності інфор-

матизації навчального процесу, інтеграції спеціальних 

і інформаційних дисциплін, формуванню професійно-

орієнтованого інформаційного середовища й єдиного 

інформаційного простору. В основу змісту підготовки 

дипломованих фахівців покладено такі принципи: 

− формування інформаційної культури фахівця, 

адекватної сучасному рівню і перспективам розвитку 

інформаційних процесів і систем, що можливе тільки 

за умов комплексного використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі університету як 

сукупності трьох взаємопов’язаних компонентів – 

об’єктів вивчення, інструментів вивчення спеціальних, 

зокрема педагогічних, а також загальногалузевих 

дисциплін і нових освітніх технологій; 

− розділи інформатики включають основу ін-

формаційної культури, технічну базу інформаційних 

технологій, системне програмне забезпечення і 

основи програмування, що вивчаються студентами 

всіх спеціальностей у вигляді інтегрованих курсів, 

але з урахуванням профілю майбутньої професійної 

діяльності; 

− у змісті базового курсу інформатики виділя-

ється інваріантна частина, що містить фундаментальні 

методологічні знання і вивчається на лекціях, і 

варіативна частина, котра динамічно змінюється і 

стосується програмного і технічного забезпечення 

ЕОМ; вона вивчається на практичних і лабораторних 

заняттях; 

− для підвищення професійної компетентності 

випускника інституту математики, фізики і техно-

логічної освіти в галузі інформаційних технологій, 

крім загальноосвітнього курсу інформатики у на-

вчальні плани додатково включаються прикладні 

курси, орієнтовані на предметну галузь і професійне 

середовище діяльності фахівця; 

− для реалізації індивідуальних освітніх траєк-

торій у навчальних планах передбачаються елективні 

дисципліни інформаційного циклу, що враховують 

різні рівні комп’ютерної підготовки студентів і 

сферу майбутніх професійних інтересів; 

− комп’ютерно-орієнтовані освітні технології, 

що використовуються в навчальному процесі, мають 

раціонально поєднуватися з традиційними техноло-

гіями навчання студентів і підтримуватися сучасними 

технічними засобами. 

Після завершення початкового рівня підготовки 

значна кількість студентів починає активно вико-

ристовувати можливості інформаційних технологій у 

процесі самостійного вивчення загальноосвітніх і 

спеціальних, психолого-педагогічних дисциплін, 

зокрема, в процесі виконання курсових робіт. При 

цьому знаходять практичне застосування набуті 

раніше навички роботи з прикладними та інстру-

ментальними продуктами, інформаційні ресурси 

Internet. 

Вирішення різного роду прикладних завдань у 

науці, техніці, економіці, виробництві неможливе 

без знання методів обчислювальної математики, а 

вирішення головного завдання в галузі дидактичного 

моделювання – створення конструктів з опти-

мальними властивостями або синтез оптимального 

процесу і технології – без уміння застосовувати на 

практиці різні методи оптимізації. Тому головною 

метою спеціальних курсів є вивчення різних педа-

гогічних ситуацій, набуття навичок моделювання 

їх мовою математики, вибору того або іншого 

чисельного методу залежно від типу і складності 

вирішуваного завдання. 

Знання основ математичного програмування, 

наприклад, одержані студентами з курсу «Основи 

математичного програмування», знаходять практичне 

застосування під час вивчення таких дисциплін, як 

«Логістика», що є за своїм змістом міждисци-

плінарним курсом. Засвоєння студентами методів 

комп’ютерного моделювання окремих компонентів 

майбутньої професійної діяльності і аналізу комп’ю-

терних моделей має практичне значення, оскільки 

ці методи широко використовуються в роботі 

реально діючих підприємств, фірм, компаній тощо. 

У процесі вивчення курсу «Основи математичного 

програмування» і елективних дисциплін інформа-

ційного циклу студентам пропонується самостійна 

дослідницька і практична робота під керівництвом 

викладача, що полягає в моделюванні навчального 

або виробничого завдання та пошуку її оптимального 

розв’язку. Цей спосіб є методом навчання через 

проблематизацію навчальної ситуації і дозволяє 

студентам актуалізувати свій творчий потенціал, 

оскільки на початковому етапі ані їм, ані викладачеві 

не відомий конкретний розв’язок тієї або іншої 
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задачі, і необхідно застосовувати різні засвоєні 

методи. Залежно від типу поставленого завдання 

варіюється і форма роботи студентів – індивідуальна 

або групова, і форма результатів від розгорнутого 

психолого-педагогічного аналізу оптимального 

розв’язку навчального завдання до курсової або 

дипломної роботи і впровадження побудованої моделі 

до реального навчального процесу. 

Проблематизація навчальної ситуації використо-

вується як базовий засіб формування інформаційної 

культури майбутніх фахівців. За допомогою пробле-

матизації досягається вдосконалення таких аспектів 

інформаційної культури, як вміння шукати необхідну 

інформацію, аналізувати і синтезувати її, оволодіння 

практичними способами оброблення інформації, 

вміння застосовувати сучасні комп’ютерні технології 

для пошуку, сортування й обробки потрібної ін-

формації. У процесі реалізації проблематизованого 

навчального проекту студенти переходять на вищі 

рівні володіння інформаційною культурою, а викладач 

забезпечує виконання умов своєї навчальної роботи, 

як, наприклад, адекватність навчально-інформацій-

ного середовища професійному середовищу з осно-

вних параметрів, а також спрямованість роботи на 

формування організації інформаційних процесів з 

метою ухвалення професійних рішень. 

У вітчизняних навчальних закладах сьогодні йде 

активний процес упровадження інформаційних 

систем, що дозволяє в процесі наукової роботи, 

курсового та дипломного проектування виконувати 

конкретні роботи за замовленням установ. 

Висновок. Отже, багаторівнева система інфор-

маційно-технологічної підготовки є єдиним інте-

грованим комплексом, метою якого є практична 

реалізація можливостей комп’ютерних технологій 

на всіх етапах навчання в університеті і в подальшій 

професійній діяльності фахівця. 

З розширенням використання комп’ютерної тех-

ніки спостерігається тенденція до зростання потреби 

людини підсилити відчуття власної значущості. 

Отже, нам потрібні такі знання і навички, які, з одного 

боку, можна енергійно і ефективно використовувати 

для подальшого розвитку науки, техніки, культури, 

для виявлення величезного потенціалу комп’ютерних 

технологій, а з іншого боку, – ці знання і навички 

мають стати гарантом суверенізації особистості для 

реалізації творчих ресурсів людини. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ОСВІТІ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

 

У статті розглянуті головні напрями розвитку інформатизації професійної 
освіти в Україні на початку ХХІ століття. Визначені напрями розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі, що стимулюють ефективність 
впровадження сучасних інформаційних технологій в освіту та наукові дослідження. 

Ключові слова: інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, розвиток, 
Інтернет, проблеми освіти. 

 
В статье рассмотрены основные направления развития информатизации 

профессионального образования в Украине в начале ХХI столетия. Определены 
направления развития ИКТ в учебном процессе, которые стимулируют эффек-
тивность внедрения современных информационных технологий в образование и 
научные исследования. 

Ключевые слова: Информатизация, информационно-комуникационные техно-
логи, развитие, Интернет, проблемы образования. 

 
Principal ways of development of professional education informatization in Ukraine at 

the beginning of the 21
th
 century have been considered in the article. Besides, the directions 

of information-communicational technologies development which stimulate effectiveness 
of modern informational technologies application to educational process and scientific 
research have been determined. 

Key words: Informatisation, information-communications texnologies, development, 
network Internet, problem of teaching. 

 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що 

суспільство початку третього тисячоліття характе-

ризується низкою особливостей, до яких можна, 

перш за все, віднести суттєву значущість інте-

лектуальної праці, орієнтованої на використання 

інформаційного ресурсу глобального масштабу, 

потребу в здійсненні оперативної комунікації між 

окремими фахівцями, групами або співтовариствами 

людей, прагнення до взаємного сприйняття і пошани 

культур різних народів, необхідність розв’язання 

глобальних екологічних, технологічних і виробничих 

проблем спільними зусиллями фахівців різних країн 

або громадських організацій. Це з цілковитою оче-

видністю породжує низку теоретичних і практичних 

проблем, актуалізуючи розвиток інформатизації 

професійної освіти в Україні. 

Аналіз попередніх досліджень. Наукові пошуки, 

спрямовані на розв’язання проблем розвитку 

інформатизації освіти та використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному 

процесі здійснюють науковці різних країн. Серед них 

науковці України і Росії (В. Ю. Биков, Б. С. Гер-

шунський, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, К. К. Колін, 

Н. В. Морзе, Е. С. Полат, І. В. Роберт, О. В. Співа-

ковський, О. М. Спірін та ін., а також країн Заходу 

Ч. Ведемейєр, Р. Вільямс, Гж. Кєдрович, Д. Кіген, 

К. Маклін М. Мур, Г. Уілмот і інш. 

У їх працях розглянуті сучасні процеси гло-

балізації, інформатизації суспільства, впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчаль-

ний процес, аспекти відкритої освіти, організаційно-

педагогічні засади дистанційного навчання, фор-

мування змісту навчання та професійних компетенцій 

засобами ІКТ і тощо. 

Метою нашого дослідження є визначення 

основних напрямів досліджень сучасної педагогічної 

науки в сфері інформатизації освіти та впрова-

дження ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. Інформатизація 

суспільства нині розглядається як глобальний 

соціальний процес, особливість якого полягає в 

тому, що домінуючим видом діяльності у сфері 

суспільного виробництва є збирання, оброблення, 

передавання, використання, продукування інформації, 

що здійснюється на основі сучасних засобів мікро-

процесорної й обчислювальної техніки, а також 

різноманітних засобів інформаційної взаємодії й 

обміну. Ці процеси спричиняють необхідність у 

постійному підвищенні професійного рівня як окремої 

людини, так і груп фахівців або цілих колективів. 
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Більше того, вони спонукають кожного індивіда до 

певної активізації його життєдіяльності в галузі 

володіння засобами інформаційних і комунікаційних 

технологій, що виступають, перш за все, як підтримка 

інтелектуальної діяльності і, насамперед, навчальної. 

Під засобами ІКТ розуміємо програмні, про-

грамно-апаратні та технічні засоби і пристрої, що 

функціонують на базі мікропроцесорної, обчислю-

вальної техніки, а також сучасних засобів і систем 

трансляції інформації, інформаційного обміну, які 

забезпечують: операції зі збирання, накопичення, 

зберігання, оброблення, передавання, продукування 

інформації; доступ до інформаційних ресурсів 

комп’ютерних мереж (у тому числі і глобальної). 

У своїх дослідженнях ми визначили основні 

напрями науково-педагогічних і методичних пошуків, 

орієнтованих на вирішення проблем розвитку ін-

форматизації вітчизняної освіти. Стисло схаракте-

ризуємо їх зміст. 

1. Розвиток теоретичних основ інформатизації 

освіти потребує проведення фундаментальних дослі-

джень педагогічної науки в галузі підготовки під-

ростаючого покоління до життєдіяльності в умовах 

сучасного інформаційного суспільства масової 

комунікації і глобалізації. У дослідженнях розгля-

даються понятійно-філософські (в галузі процесів 

інформатизації, комунікації, автоматизації у сфері 

освіти), психолого-педагогічні, науково-методичні, 

фізіолого-гігієнічні, інженерні, ергономічні, соці-

ально-економічні проблеми сучасної освіти, до-

сліджуються їх взаємозв’язки, взаємодії, загальні 

закономірності й особливості в зв’язку з викорис-

танням засобів ІКТ. Розробляються також концеп-

туальні моделі і проектуються дослідницькі про-

тотипи педагогічної продукції, що функціонує на 

базі ІКТ. 

Як перспективні тут розглядаються філософські, 

соціально-психологічні, педагогіко-технологічні і 

технічні основи розвитку інформатизації освіти як 

наукової галузі педагогіки. 

2. Удосконалення методології і стратегії відбору 

змісту освіти, методів і організованих форм навчання, 

виховання, що зумовлено необхідністю розвитку 

інтелектуального потенціалу в молодого покоління, 

вмінь самостійно формувати знання в умовах актив-

ного використання сучасних технологій інформа-

ційної взаємодії, таких як «Мультимедіа», «Те-

лекомунікації», «Геоінформаційні технології», в 

перспективі – «Віртуальна реальність». Можливості 

цих технологій дозволять включати нові аспекти 

загальноосвітньої і професійної тематики, що відо-

бражають сучасні наукові досягнення, вивчення 

суті яких до недавнього часу не представлялося 

можливим через труднощі, пов’язані з необхідністю 

оброблення значних об’ємів інформації для на-

вчальної інтерпретації. 

Сучасні підходи до формалізації знання, струк-

туризації навчального матеріалу дозволяють зняти 

найголовніше обмеження, що зумовлене перена-

вантаженням студентів, учнів. На відміну від на-

вчального матеріалу, що традиційно представляється 

у вигляді лінійних структур, сучасне гіпертекстове 

і/або гіпермедійне представлення навчальної інфор-

мації дозволяє значно збільшити об’єм матеріалу, 

розширити як тематику, так і спектр його пред-

ставлення, полегшуючи пошук, інтерпретацію, вибір 

потрібного аспекту. 

У перспективі цей напрям науково-методичних 

досліджень припускає, по-перше, виявлення умов 

переструктурування змісту навчання відповідно до 

відходу від лінійних форм представлення навчального 

матеріалу; по-друге, включення тематики, що відо-

бражає сучасні досягнення науки, техніки, технології; 

по-третє, розробку змісту і структури корпоративних 

інформаційних систем і мереж освітніх установ, а 

також розподілених інформаційних ресурсів освітніх 

систем, телекомунікацій, що функціонують на їх 

базі. При цьому важливою інновацією є використання 

розподіленого інформаційного ресурсу освітнього 

призначення, що визначає тенденцію розвитку від-

критої освіти. 

3. Реалізація дидактичних можливостей інфор-

маційних і комунікаційних технологій у процесі 

вивчення основ наук припускає реалізацію тих 

можливостей ІКТ, упровадження яких створює 

передумови інтенсифікації освітнього процесу, а 

також створення методик, орієнтованих на розвиток 

інтелекту студента, учня, на самостійне засвоєння 

знання, на продукування навчальної інформації. 

Перерахуємо їх: 

− негайний зворотний зв’язок між користувачем 

і засобами ІКТ, що визначає реалізацію інтерак-

тивного діалогу; 

− комп’ютерна візуалізація навчальної інфор-

мації про об’єкт, що вивчається (наочне представ-

лення на екрані: об’єкту, його складових частин 

або їх моделей; процесу або його моделі, зокрема 

прихованого в реальному світі; графічна інтерпре-

тація досліджуваної закономірності процесу, що 

вивчається); 

− комп’ютерне моделювання й інтерпретація 

інформації про об’єкти, що вивчаються або до-

сліджуються, їх відносин, процесів, явищ таких, 

що реально відбуваються, так і «віртуальних»; 

− архівація, зберігання значних об’ємів інфор-

мації з можливістю легкого доступу до неї, її передачі, 

тиражування; 

− автоматизація процесів обчислювальної, ін-

формаційно-пошукової діяльності, а також оброб-

лення результатів навчального експерименту, зокрема 

віддаленого доступу; 

− автоматизація процесів інформаційно-мето-

дичного забезпечення, організаційного управління 

навчальною діяльністю, контролю за результатами 

засвоєння, а також проектування, оперативного 

планування й управління освітнім процесом; 

− автоматизація процесів інформаційної діяль-

ності, інформаційної взаємодії, зокрема забезпечення 

комунікацій на основі використання локальних і 

глобальної комп’ютерних мереж. 

Реалізація вищеперерахованих можливостей ІКТ 

у процесі засвоєння студентами основ наук ініціює 



Наукові праці. Випуск 141. Том 153 

22 

мотивацію навчання і створює умови для формування 

певних підходів щодо здійснення навчальної діяль-

ності з використанням засобів ІКТ. 

Науково-методичні дослідження в цій галузі 

припускають як виявлення змістовних ліній вивчення 

закономірностей наочної області адекватно тій або 

іншій науці (наукам), так і основних напрямів 

використання засобів ІКТ у відповідній науці. 

При цьому необхідно встановити в рамках 

установ сфери освіти єдині норми і вимоги, що 

пред’являються до: 

− надання (забезпечення) можливостей викорис-

тання певних видів засобів ІКТ, уживаних у процесі 

вивчення конкретного навчального предмету (наочній 

області); 

− сформованості в студента, уявлень, знань, 

умінь, навичок здійснення навчальної діяльності з 

використанням засобів ІКТ. 

Таким чином, кожний навчальний предмет 

можна буде вивчати, реалізуючи певні можливості 

ІКТ, і з використанням конкретного (визначеного) 

набору засобів інформатизації і комунікації. 

Реалізація цього напряму в перспективі потребує 

розроблення стандарту в галузі застосування засобів 

ІКТ у процесі здійснення інформаційно-навчальної 

діяльності під час вивчення загальноосвітніх або 

будь-яких інших навчальних предметів. 

4. Удосконалення методичних систем навчання 

на базі реалізації можливостей ІКТ характеризується 

створенням педагогічних технологій, методичних 

систем навчання, орієнтованих на формування вмінь 

здійснювати навчальну діяльність у наступних  

областях: пошук інформації, представленої в елек-

тронному вигляді (літературні першоджерела, нау-

ково-практичні і навчально-методичні матеріали, 

електронні копії документів), зокрема на базі вико-

ристання розподіленого інформаційного ресурсу 

локальних мереж і глобальної мережі Інтернет; 

створення самостійних робіт, у тому числі і комп’ю-

терних презентацій, на базі реалізації можливостей 

технологій «Мультимедіа», «Геоінформаційних  

технологій»; реалізація різних видів інформаційної 

взаємодії з об’єктами, що вивчаються, процесами, 

явищами, такими, що реально відбуваються, так і 

представленими віртуально електронними засобами 

навчання. Цей напрям досліджень охоплює роз-

роблення та використання інтегрованих навчальних 

систем, що реалізують можливості таких технологій 

як «Мультимедіа», «Телекомунікації», «Геоінформа-

ційні», а в перспективі «Віртуальна реальність» у 

процесі вирішення комплексних професійних завдань. 

Особливістю науково-методичних і організаційних 

підходів у вітчизняній системі освіти до розробки і 

використання сучасних педагогічних технологій 

на базі реалізації можливостей ІКТ є створення 

апарату експертної оцінки їх змістовно-методичної, 

психолого-педагогічної і ергономічної значущості, 

що забезпечує ефективність і безпеку їх застосування 

в процесі навчання. 

5. Реалізація можливостей інформаційних ресурсів 

телекомунікаційних мереж як глобального середови-

ща системи безперервної освіти потребує реалізацію 

потенціалу розподіленого інформаційного ресурсу 

освітнього призначення локальних і глобальної 

мереж і здійснення інформаційної взаємодії між 

учасниками освітнього процесу в різних режимах 

роботи Інтернет. При цьому є можливим користу-

вання в навчальному процесі інформаційним сере-

довищем науки (інформація і знання, що є напов-

ненням баз даних), культури і мистецтва (електронні 

бібліотеки, віртуальні музеї і художні презентації, 

виставки), а також здійснення розподіленої обробки 

інформації, її розповсюдження і продукування. 

У зв’язку з цим перспективним напрямом є 

розроблення науково-методичних основ створення 

і використання Глобального інформаційного сере-

довища безперервної освіти (включаючи всі рівні 

освіти) і Глобального інформаційного середовища 

педагогічної науки на основі створення Єдиного 

освітнього простору регіонального або Всеукра-

їнського масштабу. 

Особливістю сучасних вітчизняних науково-

методичних підходів є реалізація потенціалу роз-

поділеного інформаційного ресурсу освітнього  

призначення, зокрема на базі функціонування інфор-

маційного середовища з вбудованими елементами 

відповідної технології навчання. Цей напрям має 

значне майбутнє як для практики інформатизації 

вітчизняної освіти, так і педагогічної науки в цілому. 

6. Педагогіко-ергономічна оцінка педагогічної 

продукції, що функціонує на базі інформаційних і 

комунікаційних технологій, припускає розробку 

психолого-педагогічних, змістовно-методичних, фі-

зіолого-гігієнічних, дизайн-ергономічних, технічних, 

естетичних вимог до педагогічної продукції, що 

реалізує можливості ІКТ, зокрема до електронних 

(або, як їх ще називають, цифрових) освітніх ресурсів. 

Важливим напрямом науково-методичних дослі-

джень є також розроблення педагогічних і гігієнічних 

рекомендацій з оснащення й устаткування навчальних 

кабінетів, лабораторій, у яких використовуються 

засоби ІКТ, зокрема обґрунтування ергономіки 

робочого місця, оснащеного засобами обчислюваль-

ної техніки, інформатизації, комунікації і розроблення 

складу та специфікацій цього устаткування. 

Цими проблемами опікуються колективи фахівців, 

які здійснюють оцінку психолого-педагогічної дії і 

можливі негативні наслідки використання засобів 

ІКТ на студента. Оцінка психолого-педагогічної 

дії здійснюється на базі інструментальних засобів 

створення і використання психолого-педагогічних 

тестуючих, діагностуючих методик контролю й 

оцінки рівня знань, просування в навчанні, вста-

новлення рівня інтелектуального потенціалу того, 

хто навчається, а також засобів автоматизації процесів 

оцінки якості результатів навчання. Не менш значу-

щим напрямом досліджень є оцінка якості електрон-

них видань навчального призначення, що заснована 

на психолого-педагогічній, змістовно-методичній, 

дизайн-ергономічній і техніко-технологічній екс-

пертизі з подальшою сертифікацією. 

Перспективним тут є розроблення галузевих 

стандартів педагогіко-ергономічної якості педаго-

гічної продукції, що функціонує на базі ІКТ, зокрема 
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електронних видань, і методики здійснення їх 

експертизи в рамках обов’язкової сертифікації такої 

продукції. 

7. Створення інформаційного середовища управ-

ління навчальним процесом освітньої установи, 

розроблення автоматизованих систем інформаційно-

методичного забезпечення освітнього процесу і 

організаційного управління. Автоматизовані банки 

і бази даних науково-педагогічної інформації, що 

функціонують на основі телекомунікаційних мереж, 

є нині одним із показників рівня сучасної освітньої 

установи. З цієї причини вдосконалення механізмів 

управління системою освіти на основі використання 

автоматизованих банків даних науково-педагогічної 

інформації, інформаційно-методичних матеріалів, 

а також комунікаційних мереж потребує створення 

інформаційного середовища управління навчально-

виховним процесом освітньої установи, зокрема 

розроблення автоматизованих систем інформаційно-

методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу й організаційного управління навчальним 

закладом або системою навчальних закладів. 

В Україні здійснюються науково-методичні роз-

робки систем автоматизації інформаційно-методич-

ного забезпечення навчально-виховного процесу, 

організаційного управління й інформаційної взаємодії 

на базі інформаційного мережевого середовища 

освітньої установи. Важливим аспектом цього на-

пряму вітчизняної науки і практики слід уважати 

обґрунтування принципів діагностики, контролю і 

тестування знань студентів на основі використання 

інформаційних технологій. 

Перспективними дослідженнями тут є проблеми 

автоматизації й управління технологічними про-

цесами в освіті, зокрема автоматизація процесів 

забезпечення сучасного навчального закладу необ-

хідними науковими, навчально-методичними, інфор-

маційно-довідковими, інструктивно-організаційними, 

нормативними, технічними й іншими матеріалами, 

які у все більшому об’ємі використовуються в 

науково-методичній діяльності освітніх установ на 

базі розподіленого інформаційного ресурсу локальних 

і глобальної мереж. 

8. Розвиток структури і змісту освітніх програм 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у галузі застосування засобів 

ІКТ у своїй професійній діяльності. Цей напрям 

науково-методичних досліджень потребує вдоско-

налення структури і змісту підготовки викладачів, 

вчителів і студентів педагогічних ВНЗ у галузі 

науково-методичних і організаційних проблем інфор-

матизації освіти. На сьогодні розроблено концепцію 

комплексної, багаторівневої і багатопрофільної 

підготовки кадрів інформатизації освіти, обґрунтовано 

принципи професійної підготовки вчителя і студентів 

ВНЗ до застосування ІКТ у своїй професійній 

діяльності, розроблені структура і зміст підготовки 

для всіх категорій працівників сфери освіти і для всіх 

рівнів освіти. Комплексність підготовки зумовлює 

розв’язання проблем, властивих процесу інфор-

матизації освіти (психолого-педагогічні; змістовно-

методичні; дизайн-ергономічні; соціально-правові; 

техніко-технологічні). 

Багаторівневість підготовки розглядає підготовку 

як фахівців, так і бакалаврів і магістрів у галузі 

інформатизації освіти. Інфраструктура підготовки 

кадрів інформатизації освіти охоплює такі компо-

ненти: початкова, середня і вища професійна освіта; 

післявузівська і додаткова освіта в системі підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; 

підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі 

та докторантурі. Багатопрофільність підготовки реалі-

зується в таких напрямах: застосування засобів ІКТ 

у професійній діяльності фахівців сфери освіти 

(вчитель, психолог, бібліотекар, адміністратор на-

вчального закладу, організатор освітнього процесу 

та ін.); організація процесу інформатизації освіти 

в навчальному закладі; розв’язання нормативно-

правових й інструктивно-методичних проблем інфор-

матизації освіти; автоматизація процесів контролю 

й оцінки знань, умінь і навичок студентів і учнів, 

зокрема поточних. Крім того, профілізація підготовки 

здійснюється за профілями навчальних дисциплін 

для вчителів; за організаційно-управлінськими, 

нормативно-правовими і інструктивно-методичними 

проблемами для організаторів процесу інформатизації 

освіти; за техніко-технологічними аспектами під-

тримки процесу інформатизації освіти в навчальному 

закладі. 

Перспективним тут є обґрунтування введення 

нового напряму підготовки спеціалістів і магістрів – 

«інформатизація освіти» за міждисциплінарним 

фахом «Прикладна інформатика» (у освіті). 

9. Запобігання можливим негативним наслідкам 

використання засобів ІКТ в освітніх цілях. На 

сьогодні пріоритетним є створення системи охорони 

здоров’я тих, хто навчається, використовують у 

своїй навчальній діяльності засоби інформаційних 

і комунікаційних технологій. У зв’язку з цим  

вирішуються проблеми дії (впливи) використання 

засобів ІКТ на розвиток і стан здоров’я тих, хто 

навчається, за трьома напрямами – педагогічний, 

психологічний, фізіолого-гігієнічний Проводиться 

розробка й обґрунтування психолого-педагогічних, 

фізіолого-гігієнічних, техніко-економічних реко-

мендацій щодо використання засобів ІКТ з метою 

розвитку особи, яка навчається, створення умов її 

комфортного існування в сучасному інформаційному 

суспільстві за умови дієвості організаційних заходів 

з охорони здоров’я. 

Перспективною тут буде розробка уніфікованих 

міжнародних стандартів педагогіко-економічної 

якості засобів обчислювальної техніки, засобів  

інформатизації і комунікації, вживаних в освітніх 

цілях. При цьому особлива увага звертається на те, 

що інформаційне перевантаження і пов’язані з цим 

емоційне збудження, деяке підвищення праце-

здатності безпосередньо за екраном комп’ютера – 

небезпечні як психічному, так і фізичному здоров’ю 

учня і викладача. 

Висновки. Із значної кількості проблем, що 

постали перед педагогічною наукою у зв’язку з 
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інформатизацією освіти, виділимо ті, що максималь-

ною мірою визначають ефективність впровадження 

сучасних інформаційних технологій у навчання та 

наукові дослідження: 

− розвиток ІКТ, що вимагає пошук, збирання, 

розподіл, передавання інформаційних засобів і ре-

сурсів, створення єдиного інформаційного простору 

в навчальному закладі на базі комп’ютерних мереж; 

− інтеграція наукових досліджень на основі 

застосування ІКТ і все більшого їх використання 

стосовно різноманітних функцій і потреб вищої і 

загальноосвітньої школи; 

− розвиток і впровадження сучасних інформа-

ційних технологій, а саме таких технологій, що носять 

міжгалузевий характер і сприяють розвитку багатьох 

напрямів досліджень і розробок, що мають пріори-

тетний характер; 

− вивчення сучасних інструментальних засобів 

для проектування мультимедійних програм навчаль-

ного призначення, програм, що синтезують різно-

манітні інформаційні засоби для здійснення наукових 

досліджень; 

− організація доступу до інформаційних ресурсів 

на основі використання регіональних, державних і 

світових мереж, зокрема INTERNET; здійснення 

науково-методичних досліджень щодо застосування 

комп’ютерних комунікацій у навчанні та наукових 

дослідженнях. 
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ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗНАНЬ 

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТІСНО-

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

Статтю присвячено проблемі формування конкурентноздатних фахівців на ринку 
праці. Обговорюється доцільність доповнення змісту психолого-педагогічних та 
управлінських дисциплін питаннями набуття знань про сутність особистісно-
професійного розвитку та самовдосконалення майбутнього інженера. Встановлено, 
що від рівня знань, що сформовані в студента, залежить успіх його майбутньої 
професійної діяльності. 

Ключові слова: знання, майбутній інженер, особистість, практична готовність, 
підготовка, професійне самовдосконалення, теоретична готовність, дисципліни. 

 
Статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособных специалистов 

на рынке труда. Обсуждается целесообразность дополнения содержания психолого-
педагогических и управленческих дисциплин вопросами обретения знаний о сущности 
личностно-профессионального развития и самосовершенствования будущего инже-
нера. Установлено, что от уровня знаний, сформированных у студента, зависит 
успех его будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: знания, будущий инженер, личностность, практическая го-
товность, подготовка, профессиональное самосовершенствование, теоретическая 
готовность, дисциплины. 

 
The article is devoted to a problem of formation of the competitive experts in the 

market of work. The expediency of addition of the contents of psychological-pedagogical 
and administrative disciplines by questions of a finding of knowledge on essence of the 
person-professional development and self-perfection of the future engineer is discussed. 
It is established, that the success of his future professional activity depends on a level of 
knowledge generated at the student. 

Key words: knowledge, future engineer, the person, practical readiness, preparation, 
professional self-perfection, theoretical readiness, administrative disciplines. 

 

 

Постановка проблеми та актуальність до-

слідження. Професійна підготовка майбутнього 

інженера є соціально-педагогічною системою, що 

спрямовується на формування ціннісних орієнтирів 

майбутнього фахівця з метою особистісно-профе-

сійного розвитку й самовдосконалення. 

Певні аспекти підготовки майбутніх інженерів 

до професійної діяльності розглянуто в дисертаційних 

роботах О. Е .Коваленко, Ю. П. Нагірного, М. І. Ла-

зарєва, Е. В. Лузик, В. М. Олексенко, О. Г. Романов-

ського, П. А. Яковишина та інших дослідників [6]. 

Але невизначеними залишилися: по-перше, зміст 

і методика здійснення підготовки майбутніх інже-

нерів до особистісно-професійного розвитку та 

самовдосконалення; по-друге, навчальні курси та 

дисципліни, які розкрили б зміст, структуру та  

організацію особистісно-професійного розвитку та 

самовдосконалення; по-третє, система дидактичних 

методів та форм, що надають можливість впровадити 

інтегрований підхід у підготовці студентів технічних 

університетів до особистісно-професійного розвитку 

та самовдосконалення. 

Дослідження виконувалось у відповідності до 

плану НДР кафедри педагогіки і психології управ-

ління соціальними системами Національного тех-

нічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та 

експериментальному доведенні доцільності допов-

нення змісту психолого-педагогічних та управлін-

ських дисциплін питаннями набуття знань про 

сутність особистісно-професійного розвитку та 

самовдосконалення майбутнього інженера, які є 

необхідними для ефективного здійснення становлення 

конкурентноздатного фахівця на сучасному ринку 

праці. 

Методи й організація дослідження. У дослідженні 

проведено аналіз наукової інформації, систематизацію 

та узагальнення різних підходів на досліджувану 

проблему, анкетування, тестування, організовано 

педагогічний експеримент, опрацьовано методики 

з питань формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутнього інженера, застосо-
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вано методи математичної статистики для кількісного 

та якісного аналізу результатів дослідження і  

перевірки достовірності гіпотези. 

Результати дослідження. Головним завданням, 

що стоїть перед вищою школою та в той же час і 

перед нашим технічним університетом, є підготовка 

не просто фахівців, а професіоналів своєї справи. 

Такі особистості повинні володіти професійними 

знаннями, їм повинні бути притаманні висока про-

фесійна компетентність, висока духовність, розвинуті 

морально-етичні переконання, вони повинні володіти 

загальною культурою, інноваційним характером 

мислення, системним підходом до аналізу складних 

виробничих ситуацій. Тобто мова йде про особис-

тостей, здатних до адаптації в складних сучасних 

ринкових умовах і прагнучих до вдосконалювання 

себе, розвитку й реалізації особистісного потен-

ціалу [5; 6]. 

У цьому контексті формування готовності до 

професійного самовдосконалення у студентів тех-

нічних спеціальностей протягом навчання у вищих 

технічних навчальних закладах можна забезпечити 

за умов визначення сутності поняття «готовність 

до професійного самовдосконалення», його базових 

складових, їх місця в системі професійної підготовки 

майбутніх фахівців, технологічного підходу до їх 

формування під час вивчення психолого-педаго-

гічних і управлінських дисциплін. 

Формування базових складників готовності до 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей у фаховій підготовці, а 

також у процесі викладання психолого-педагогічних 

та управлінських дисциплін може бути досягнуто 

на основі оновлення змісту та технологій навчання. 

Це сприятиме: 

− розвитку позитивного ставлення до майбутньої 

професії, схильності до неї, прагненню набути  

якісні знання та застосувати їх у вирішенні завдань 

виробництва; 

− разом із підвищенням рівня знань, умінь та 

навичок, виробленню вмінь самостійно працювати 

із науковою інформацією; 

− прагненню студентів до поглибленого вив-

чення навчального матеріалу, до самоосвіти; 

− формуванню навичок самоуправління рівнем 

розвитку і реалізації особистісно-професійного 

потенціалу. 

Щоб навчити студентів самостійно аналізувати, 

мислити і діяти, сформувати у них творчу самос-

тійність та ініціативу як передумови готовності до 

професійної діяльності, необхідно перенести центр 

уваги з пасивних форм навчання на активні, інди-

відуальні. 

Розгляд складових змістовно-процесуального 

компоненту системи підготовки майбутнього інже-

нера до особистісно-професійного розвитку і само-

вдосконалення пов’язане із такими аспектами, як: 

особливості навчально-виховного процесу, розробкою 

та впровадженням авторських факультативних курсів, 

проведенням занять інтегрованих психолого-педа-

гогічних і управлінських дисциплін з елементами 

розвитку і самовдосконалення особистісно-профе-

сійного потенціалу, формуванням мотивації до 

професійного самовдосконалення на практичних 

заняттях інтегрованих психолого-педагогічних і 

управлінських дисциплін, змістом, засобами, мето-

дами і формами навчання. 

Зазначимо, що особливостями змістово-про-

цесуального компонента забезпечення готовності 

майбутнього інженера до професійного самовдо-

сконалення є виявлення науково-теоретичних і 

практично-процесуальних знань і вмінь, які забезпе-

чують реалізацію особистісно-професійного розвитку 

і самовдосконалення. Відправною позицією в з’ясу-

ванні сутнісного змісту знань і вмінь майбутнього 

інженера, спроможного здійснювати особистісно-

професійний розвиток і корекцію у напрямі профе-

сійного самовдосконалення, максимально реалізуючі 

власний потенціал і досягаючи певних рівнів 

сформованої готовності до професійного самовдо-

сконалення є інтегративний підхід, який передбачає, 

що результатом дослідження є знання про самості, 

інженерну діяльність, аутопсихологічну компетент-

ність й уміння їх реалізувати в процесі професійної 

підготовки у період навчання у технічному універ-

ситеті. 

Знання в різних сферах суспільством завжди 

цінувалися дуже високо. Напевно, не випадково, 

ми все частіше звертаємося до висловів великих 

філософів. Так, Дені Дідро відзначав, що «знання 

того, якими речі повинні бути, характеризує людину 

як розумну; знання того, які речі насправді, харак-

теризує людину як досвідчену; знання ж того, як їх 

змінити на краще, характеризує людину як геніальну» 

[4, c. 141]. 

Проблема знання як наукової категорії є пред-

метом дослідження філософії, педагогіки, психології. 

Теоретичний аналіз праць С. І. Архангельського, 

В. В. Краєвського, М. Н. Скаткіна та інших дослід-

ників дає підстави вважати, що як наукова категорія 

«знання» має досить широкий і неоднозначний 

спектр знань. 

Аналізуючи визначення знання, можна зробити 

висновок, що його сутність розглядається як результат 

або як система. Такі визначення сформульовані 

С. І. Архангельським, Я. Пономарьовим, А. Юровим. 

Аналіз наукової літератури показав, що знання, 

їх структуру і функції розглядають відповідно до 

їх видів. Так, наприклад, у своїх дослідженнях 

П. Г. Москоленко вказує на таку структуру поняття: 

визначення, символічний запис, аналіз формули 

визначення, межі застосування, одиниці виміру  

[12, с. 89–90]. 

М. Н. Скаткін та В. В. Краєвський [7] визначають 

такі види знань: 

1) основні терміни і поняття, без яких не можна 

зрозуміти жодного тексту, жодного вислову; 

2) факти повсякденної діяльності і наукові 

факти, без яких не можна зрозуміти закони науки, 

формувати переконання, докази і відстоювати ідеї; 
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3) основні закони науки, які розкривають зв’язки 

і відносини між різними об’єктами і явищами 

дійсності; 

4) теорії, що містять систему наукових знань 

про певну сукупність об’єктів і про методи пояснення 

і прогнози явищ даної предметної галузі; 

5) методологічні знання, що включають знання 

про способи діяльності, про методи пізнання і історії 

набуття знань; 

6) оцінні знання – знання про норми ставлення 

до різних явищ життя. 

На думку П. Я. Галперіна і Н. Ф. Тализіної, 

наукові знання – це результат і засіб розумової 

діяльності учнів. Основним стає «навчання рухатися» 

в різних системах, аналізу, в різних підходах, точках 

зору і позиціях, порівнюючи які, студенти виок-

ремлюють свої власні способи розмірковування і 

нові методи пізнання [1]. 

Дослідниця В. М. Гриньова звертає увагу на 

методологічні знання, роблячи акцент на їх функціях, 

а саме: гносеологічній, критичній, праксиологічній, 

рефлексивній та ін. [3, с. 118]. 

Зауважимо, що у своїх дослідженнях М. П. Ва-

сильєва, В. М. Гриньова, В. В. Краєвський, І. Я. Лер-

нер, П. Г. Москоленко, Л. В. Кондрашова, Л. С. Ри-

балко та інші [2-3; 7-9; 12-13 та ін.] називають різні 

види знань – антропологічні, деонтологічні, педа-

гогічні, психологічні, акмеічні тощо. Зазначимо, що 

у нашому дослідженні ми не ставили завдання їх 

описувати в ієрархії знань особистісно-професійного 

розвитку і самовдосконалення майбутнього інженера. 

Проте вважаємо за необхідне звернути увагу на 

важливість оцінних знань, які були предметом 

досліджень у роботах В. М. Гриньової, В. В. Краєв-

ського, І. Я. Лернера, П. Г. Москаленко, М. Н. Скат-

кіна [3; 7; 9; 11-12 та ін.]. Саме вони є видом знань, 

які входять до змісту навчального матеріалу і висту-

пають необхідною складовою готовності майбутнього 

фахівця, на прикладі вчителя, до самореалізації у 

професійній діяльності. 

У дослідженні вважаємо за необхідне скорис-

татися класифікацією видів знань В. М. Гриньової 

[3] та ієрархією знань Л. С. Рибалки [13], але 

адаптуючи їх до нашого дослідження. 

Отже, знання складають основу теоретичної 

підготовки студентів. Вони можуть бути тільки тоді 

професійно придатними, якщо засвоєні і прийнятими 

ними, коли на основі у відповідному розумінні 

розрізненої інформації змінюється і ускладнюється 

їх світогляд, соціальні позиції в цілому і професійні в 

тому числі. 

Вважаємо, що вибудувану нами ієрархію системи 

знань майбутнього інженера про сутність профе-

сійного самовдосконалення можна подати у такому 

вигляді: зміст науково-теоретичних знань, практично-

процесуальних, знань про сутність самостей осо-

бистості, знань про особливості інженерної діяльності, 

знань про способи набуття процесуальних умінь 

самості, професійного самовдосконалення, інженерної 

та акмеологічної діяльності. Зупинимося на деталізації 

знань про сутність особистісно-професійного роз-

витку і професійного самовдосконалення майбут-

нього інженера та її складових частин: 

З.1. Науково-теоретичні – пов’язані з методо-

логією педагогіки, інженерної педагогіки, акмеології 

і відображають зміст знань про самість, самореаліза-

цію, інженерну діяльність, професіоналізм особистості 

і діяльності: 

З.1.1. Знання про мету, завдання, потреби, мотиви, 

інтерес, самоустановку, об’єкт, предмет особистісно-

професійного розвитку і самореалізації в процесі 

опанування основ професійної діяльності інженерно-

управлінського профілю. Базовими знаннями осо-

бистісно-професійного розвитку і самореалізації є 

знання теорії особистості, теорій мотивації відомих 

вітчизняних і зарубіжних учених. До знань само-

пізнання належать знання майбутнього інженера 

про самосприйняття, рефлексію, самоідентифікацію, 

власні рефлексивно-перцептивні здібності. 

З.1.2. Знання про самомоніторинг, самокорекцію, 

саморегуляцію, самоконтроль, психолого-педагогічні 

і акмеічні ідеї щодо самовдосконалення в цілому і 

майбутнього інженера конкретно, знання про само-

вираження і самотвердження майбутнього інженера 

в аудиторній і позааудиторній роботі. 

З.1.3. Знання про загальну характеристику інже-

нерної діяльності: виникнення і становлення професії 

інженера, особливості інженерної професії, мотиви 

вибору інженерної професії, знання про вимоги до 

особистості інженера і його професійної діяльності, 

знання професіограми, ПВЯ особистості інженера, 

інженерної діяльності, її сутності, мети, функцій, 

змісту, мотивації, об’єкта, предмета, знання профе-

сійної компетентності інженера – сутності, структури, 

змісту. 

З.2. Практично-процесуальні знання – містять 

інформацію про особливості самості, зокрема само-

розвитку, самореалізації, самовдосконалення, інже-

нерної і акмеологічної діяльності, яка сприяє форму-

ванню відповідних умінь, виконанню певних дій: 

З.2.1. Знання про способи розкриття і реалізацію 

процесів самості, зокрема саморозвитку, самореа-

лізації та самовдосконалення: знання про методи, 

способи, форми, технології особистісно-професійного 

самопізнання, рефлексії, самоідентифікації, само-

проектування, самоорганізації, самоуправління, 

самовдосконалення, самомоніторингу, самокорекції, 

саморегуляції, самоконтролю, самооцінки, само-

презентації, самоствердження в процесі опанування 

майбутнім інженером основ професійної діяльності. 

З.2.2. Знання про способи здійснення майбутнім 

інженером професійної діяльності: інформація про 

методи, способи, технології здійснення інженерної 

діяльності в майбутній професійній практиці, знання 

про особливості виробничої практики 

З.2.3. Знання про способи досягнення профе-

сійної майстерності і професіоналізму: формування 

власної продуктивної Я-концепції, виявлення крите-

ріїв, показників, рівнів власного розвитку і розвитку 

своїх колег. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозво-

ляє вказати, що знання майбутнього інженера інте-
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ріоризуються-екстеріоризуються в процесі діяльності, 

що потребує набуття ним певних умінь як внут-

рішньої діяльності, тобто вмінь саморозвитку, само-

реалізації та самовдосконалення, так і зовнішньої 

діяльності, тобто вмінь професійної діяльності. 
Як відомо, уміння є складними психологічними 

утвореннями, які характеризуються здатністю людини 
реалізувати знання в дії з урахуванням конкретних 
умов діяльності, здатність використовувати знання 
й навички (В. Сластьонін), дія – операція (М. Дья-
ченко), творча дія – (Б. Ломов). 

Уміння особистісно-професійного розвитку і 
самовдосконалення можуть бути представленими 
таким чином: 

В.1. Базові вміння, які відбивають особливості 
самості: 

В.1.1. Уміння усвідомлювати образ Я-професіонал, 
уявляти ідеал інженера, добирати способи само-
мотивування особистісно-професійного самовдоско-
налення, уміння ставити і досягати мету самовдо-
сконалення в межах стратегії життя. 

В.1.2. Уміння розпізнавати власні потенційні 
можливості: рефлексувати, творчо перетворювати 
стереотипи власного особистісно-професійного роз-
витку, ініціювати в собі зміни, ідентифікувати власне 
Я з професійним Я; 

В.1.3. Уміння майбутнього інженера проектувати 
розвиток і саморозвиток власного потенціалу в 
інженерній діяльності: скласти план особистісно-
професійної самореалізації власного потенціалу, 
передбачити напрям, характер, планувати здійснення 
самореалізації власного потенціалу на високому 
рівні, проектувати оптимальні способи особистісно-
професійної самореалізації і самовдосконалення, 
виявляти недоліки спланованого; 

В.2. Професійні вміння майбутнього інженера, 
які відбивають специфіку інженерної діяльності – 
конкретні вміння, які сприяють ефективному вико-
нанню інженерної діяльності, сприяють безпосе-
редньому практичному залученню до майбутньої 
професійної діяльності на заняттях і безпосередньо 
в процесі проходження виробничої практики. У 
дослідженні акцентуємо увагу на гносеологічних, 

комунікативних, організаційних, конструктивних, 
дослідницьких, рефлексивних, креативних вміннях. 

В.3. Акмеологічні вміння: вміння самості профе-
сійної діяльності, спрямованих на досягнення акме-
вершин, уміння моделювати, прогнозувати, проек-
тувати способи досягнення вершин професіоналізму. 

Отже, знання забезпечують теоретичну готовність 
майбутнього інженера до професійного самовдоско-
налення, а вміння окреслюють практичну готовність, 
а саме відображають практичне включення в обидві 
сторони діяльності: у внутрішню – саморозвиток, 
самореалізацію, самовдосконалення, так й у зов-
нішню – професійну (інженерну) діяльність. Таким 
чином, визначені нами теоретична і практична 
готовність майбутнього інженера до професійного 
самовдосконалення реалізуються в єдності і забез-
печують його особистісно-професійний розвиток. 

У процесі підготовки студентів інженерних спе-
ціальностей до особистісно-професійного розвитку 
та самовдосконалення здійснювалося формування 
знань через поглиблене навчання шляхом доповнення 
змісту психолого-педагогічних та управлінських 
дисциплін, відбору методів, засобів та організаційних 
форм навчання згідно з обраною проблемою дослі-
дження зі збереженням обсягу навчальних програм 
та відведеного на них часу. Так, зміст навчальних 
дисциплін «Основи психології та педагогіки», 
«Психологія управління», «Психолого-педагогічні 
основи управлінської діяльності інженера», «Основи 
управління соціальними системами», «Сучасні  
управлінські технології», «Психологія життєвого 
успіху», «Управління розвитком соціально-еконо-
мічних систем» було доповнено соціально-психо-
логічними, педагогічними та акмеологічними пи-
таннями. 

Отже, результати поточних перевірок показали 
підвищення рівня оволодіння студентами відповід-
ними знаннями щодо здійснення професійного само-
вдосконалення. 

Результати щодо визначення динаміки формуван-
ня теоретичної та практичної готовності до профе-
сійного самовдосконалення на усіх етапах педаго-
гічного експерименту наведено у табл. 1 та табл. 2. 

 
Таблиця 1 

Динаміка теоретичної готовності до професійного самовдосконалення 

Група 
Рівні теоретичної готовності, % 

Етап експерименту Початковий Низький Середній Достатній Високий 

ЕГ1 
(252 особи) 

констатувальний 49 29,8 15,6 5,6 – 

формувальний 13 20 45 19 3 

контрольний – 3,1 47 37,7 12,1 

ЕГ2 
(175 осіб) 

констатувальний 51,4 30,8 16 1,8 – 

формувальний 23 25 33 15 4 

контрольний 5,7 15 40 28,3 11 

КГ 
(270 осіб) 

констатувальний 53 30,3 14,8 1,9 – 

формувальний 44,5 29,3 18,1 7,4 0,7 

контрольний 33,4 31,4 22,2 8,9 4,1 

 
Таблиця 2 

Динаміка практичної готовності до професійного самовдосконалення 

Група 
Рівні практичної готовності, % 

Етап експерименту Початковий Низький Середній Достатній Високий 

ЕГ1 
(252 особи) 

констатувальний 54 36 8,4 1,6 _ 

формувальний 31 30,5 25 10,3 3,2 

контрольний _ 9,5 30,5 42 18 



«Педагогіка» 

29 

Закінчення таблиці 2 

ЕГ2 

(175 осіб) 

констатувальний 54,2 29,1 15 1,7 _ 

формувальний 43 23 21 9 4 

контрольний 20 29,1 28 13,2 9,7 

КГ 

(270 осіб) 

констатувальний 54,5 37,4 7,4 0,7 _ 

формувальний 44,5 40,7 7,4 3,7 3,7 

контрольний 35,2 40 11,9 5,9 7 

 

Динаміка результатів свідчить, що в групі ЕГ1 

зросла кількість студентів з високим рівнем теоре-

тичної готовності на 12,1 %, та у групі ЕГ2 на 11 %. 

Збільшилась кількість студентів з достатнім рівнем 

теоретичної готовності у групі ЕГ1 з 5,6 % до 37,7 % 

(приріст склав 32,1 відсотки) і у групі ЕГ2 з 1,8 % 

до 28,3 % (приріст склав 26,5 відсотки) та середнім 

рівнем сформованої теоретичної готовності (приріст 

склав 31,4 та 24 відсотки для груп ЕГ1 та ЕГ2 

відповідно). Водночас зменшилась кількість студентів 

з низьким рівнем сформованої теоретичної готовності 

з 29,8 % до 3,1 %, тобто на 26,7 відсотки для груп 

ЕГ1 та 26,5 відсотка для груп ЕГ2. 

Відзначено, що позитивна динаміка зростання 

сформованої готовності спостерігається у всіх  

студентів ЕГ1 та ЕГ2 за всіма видами теоретичної 

та практичної готовності до професійного само-

вдосконалення. Так, збільшилась кількість студентів 

з достатнім рівнем практичної готовності, приріст 

склав для груп ЕГ1 та ЕГ2 відповідно 40,4 та 

11,5 відсотки. Водночас зменшилась кількість сту-

дентів з низьким рівнем сформованої практичної 

готовності з 36 % до 9,5 %, тобто на 26,5 відсотка 

для груп ЕГ1 та для групи ЕГ2 змін у кількісному 

показнику не спостерігається, проте вони сталися 

на підставі якісних змін в учасників педагогічного 

експерименту. 

Під час викладання лекцій використовувались 

методи проблемного навчання, здійснювалось: про-

блемний виклад матеріалу, розв’язання студентами 

спеціально-розроблених проблемних ситуацій, по-

становка проблемних питань та ін. Рівень засвоєння 

студентами знань щодо особистісно-професійного 

розвитку та самовдосконалення перевіряли в ході 

індивідуальних бесід, на підставі контрольних та 

самостійних робіт, при захисті індивідуальних  

завдань, спрямованих на визначення стратегії та 

реалізацію практичних заходів щодо особистісно-

професійного потенціалу. 

Висновки 
«Знання» як наукова категорія є предметом 

дослідження філософії, педагогіки, психології. Сут-

ність категорії «знання» розглядається в основному 

як результат або як система. Обґрунтовано та 

експериментально доведено доцільність доповнення 

змісту психолого-педагогічних та управлінських 

дисциплін питаннями набуття знань про сутність 

особистісного розвитку та професійного самовдос-

коналення майбутнього інженера, які є необхідними 

для здійснення становлення конкурентноздатного 

професіонала на сучасному ринку праці. Встанов-

лено, що від рівня знань, що сформовані в студента, 

залежить успіх його майбутньої професійної діяль-

ності. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати 

на детальніше вивчення проблеми формування 

конкурентноздатного фахівця в умовах технічного 

університету та питання управління якістю про-

фесійної підготовки майбутніх інженерів. 
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ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

У статті проведено історіографічний аналіз наукових праць щодо підготовки 
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку 
ХХІ століття. Висвітлено тенденції, закономірності, підходи до розуміння сутності 
проблеми, які класифіковані автором на п’ять періодів. Розглянуто чинники, що 
зумовлювали дослідження періоду «сталінізації», «хрущовської відлиги», «перебудови 
в СРСР», незалежної України, Болонських реформ. 

Ключові слова: підготовка, науково-педагогічні кадри, історіографічне дослі-
дження, аспірантура, докторантура. 

 
В статье проведен историографический анализ научных работ по подготовке 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в Украине в ХХ – 
начале ХХI века. Освещены тенденции, закономерности, подходы к пониманию 
сущности проблемы которые классифицированы автором на пять периодов. 
Рассмотрены факторы, обусловившие исследования периода «сталинизации», 
«хрущевской оттепели», «перестройки в СССР», независимой Украины, Болонских 
реформ. 

Ключевые слова: подготовка, научно-педагогические кадры, историографичес-
кое исследование, аспирантура, докторантура. 

 
In the article the historiographical analysis of scientific papers on the preparation of 

scientific and pedagogical staff in Ukraine in the XX – early XXI century. Deals with 
trends, patterns, approaches to the understanding of the problem in five periods classified 
by the author. The factors that the study period indication «stalinisation», «Khrushchev 
thaw», «perestroika in the USSR, independent Ukraine’s progress. 

Key words: training, research and teaching staff, historiography research, post-
graduate, doctoral studies. 

 

 

Конструктивно-критичне вивчення історико-

педагогічного досвіду підготовки кадрів вищої 

кваліфікації, нагромадженого вітчизняною наукою, є 

важливим джерелом для визначення напрямків 

модернізації національної освіти і науки, оскільки 

за Болонськими реформами третій цикл навчання 

(аспірантура/докторантура) потребує кардинального 

перегляду щодо змісту. На сучасному етапі особливе 

значення мають узагальнюючі, синтезуючі дослі-

дження, що презентують історіографічні аспекти 

проблеми підготовки наукових і науково-педаго-

гічних кадрів в Україні, що й визначено об’єктом 

нашого дослідження. 

Здійснений аналіз досліджень свідчить, що 

історико-педагогічна наука 1920-1930 рр. не мала 

спеціальних праць з проблем підготовки наукових 

і науково-педагогічних кадрів. Відсутні і системні 

статистичні дослідження, натомість основною 

джерельною базою були звіти науково-дослідних 

установ і організацій УСРР [1]. До аналізу процесу 

становлення системи освіти вдавалися переважно 

керівники Наркомосу УСРР і РСФСР. Вагомий 

джерелознавчий матеріал, нагромаджений у працях 

О. Бейліна [2], М. Покровського [3], допомагає 

реконструювати перебіг суспільно-політичних про-

цесів в Україні впродовж 20-30-х рр., встановити 

тенденції щодо формування кадрів наукової інте-

лігенції в СРСР. Перші спроби систематизації та 

аналізу статистичного матеріалу з нашої проблеми 

знаходимо у наукових розвідках О. Шмідта і 

В. Смулевич. Особливо зазначимо авторську логіку 

побудови динамічних рядів структури наукових 

кадрів [4]. 

Слід зазначити, що історіографія освіти і науки 

УРСР підпорядковувалася історичним концепціям 

російських дослідників, ідеологічний підхід детер-

мінував методологічні засади досліджень, для яких 

характерно було звеличення успіхів культурного 

будівництва в Україні за період побудови соціалізму 

і критика представників так званого українсько-

го «буржуазного націоналізму» О. Шумського, 

М. Скрипника та ін. До певної міри, аналіз і коментар 

змін та перетворень у галузі підготовки «червоної 

професури» здійснювався через призму сталінської 
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практики соціалістичного будівництва, уніфікації 

культурного життя, а тому у наукових джерелах 

домінував популярно-пропагандистський підхід 

щодо висвітлення окремих питань. 

З особливою гостротою дослідження структури 

і мобільності наукових кадрів, проблема їх підготовки 

й використання постала з кінця 40-50-х рр. минулого 

століття у зв’язку з науково-технічною революцією і 

перетворенням науки на безпосередню продуктивну 

силу суспільства. Історіографія цього періоду 

висвітлювала переважно історію розвитку освіти, 

школи [5], культури, хоча російська історіографія 

не полишала вивчення проблем «радянської інте-

лігенції», формування професорсько-викладацьких 

кадрів для вищої школи (С. Кафтанов) [6]. Певний 

внесок в українські історіографічні студії наприкінці 

50-х рр. минулого століття внесли автори моногра-

фічної праці про розвиток народної освіти і педа-

гогічної науки в УРСР 1917-1957 рр. [7]. 

У першій половині 1960-х рр. XX століття у 

науковій літературі переважали праці з історії 

становлення та розвитку народної освіти, в яких 

соціальний аспект формування науково-педагогічних 

кадрів висвітлювався побіжно. Водночас слід відзна-

чити позитивні тенденції узагальнення накопиченого 

матеріалу і виділення для дослідження актуальних 

проблем щодо розвитку системи підготовки наукових 

і науково-педагогічних кадрів доби Радянського 

Союзу. 

Однією з перших праць українських радянських 

істориків, автори якої використали визначення  

поняття «інтелігенції», торкнулися й проблем під-

готовки кадрів інтелігенції в Українській РСР була 

монографія Ю. Курносова та А. Бондар [8]. На 

нашу думку, більш ґрунтовно проблема підготовки 

фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та 

докторантуру висвітленj у фундаментальних працях 

того часу, присвячених 50-річчю жовтневої революції: 

«Історія Академії наук Української РСР» (1967) [9] 

та «Розвиток науки в Українській РСР за 40 років» 

(1967) [10]. Водночас, слід зазначити такі недоліки 

ювілейних видань того періоду, як тенденційність 

підбору та інтерпретації матеріалу, парадно-юві-

лейний стиль викладення матеріалу, політизація 

історії науки, недооцінка дореволюційного потен-

ціалу науково-педагогічних кадрів. До певної міри 

історіографічні оцінки дослідників несли на собі 

неминучий радянської доби ідеологічний відбиток. 

До теоретико-методологічних праць, що вийшли 

друком упродовж 60-тих рр. минулого століття, 

слід віднести наукові розвідки К. Галкіна (1961) з 

питань становлення системи підготовки наукових 

кадрів у 1917-1925 рр.; організації аспірантури та її 

ролі у підготовці наукових кадрів (1925-1930 рр.); 

наукової і педагогічної підготовки кадрів в інститутах 

Червоної професури. Висвітлювалися особливості 

розвитку аспірантури у післявоєнні роки (1941-

1956 рр.); нові форми підготовки наукових кадрів, 

зокрема в умовах розвитку будівництва комуніс-

тичного суспільства; упровадження атестації наукових 

кадрів у СРСР [11]. В історіографії цього періоду 

помітне місце посідають наукові праці Г. Доброва, 

В. Чуткарашвілі, Б. Лебіна, в яких роаналізовано 

динаміку і структуру наукових кадрів з погляду 

кваліфікаційної, галузевої, вікової характеристик; 

порушено питання підготовки наукових кадрів пере-

важно в системі АН СРСР. На жаль, діяльності АН 

УРСР приділено увагу лише опосередковано. 

Як показав аналіз, у 60-ті роки минулого століття 

автори більшості наукових праць необ’єктивно 

оцінюють діяльність КПРС та КП України щодо 

керівництва сферою науки, обстоюють і доводять 

«переваги соціалізму», що практично виключало 

можливість критично підійти до висвітлення нега-

тивних явищ у радянському суспільстві, а отже і y 

сфері підготовки наукових і науково-педагогічних 

кадрів. 

Історіографічний процес 1970-1980-х рр. виріз-

нявся поглибленням соціальних пріоритетів наукового 

пошуку, одначе все ще у контексті наукового 

обґрунтування формування нової історичної спіль-

ноти – радянського народу. Українські дослідники 

продовжували з’ясовувати генезу соціалістичної 

інтелігенції, соціально філософські особливості її 

розвитку (Л. Смоляков) та діяльності для суспільного, 

науково-технічного прогресу (В. Астахова, Ю. Кур-

носов), виявляли пожвавлений інтерес до наукової 

інтелігенції як однієї із соціально професійних груп 

(Л. Ткачова, В. Шейк), презентуючи статистичні 

відомості про кількісне та якісне зростання наукових 

і науково-педагогічних кадрів (Є. Алекєєв) та уни-

каючи при цьому аналізу функціональних ознак, 

соціально професійної специфіки й реального  

суспільного статусу науково педагогічних кадрів 

вищої школи (В. Пастухов). У ряді праць висвіт-

лювалась роль і діяльність компартії України у 

сфері підготовки наукових кадрів через аспірантуру 

(Т. Щербина); порушувались питання управління 

підготовкою та використанням наукових і науково-

педагогічних кадрів (А. Багаєв, В. Запольська, Т. Ко-

чурова, В. Клименюк) для підвищення їх ідейно-

політичного і теоретичного рівня. Підсумковим 

науково-історичним дослідженням на межі 80-90-х рр. 

вважаємо колективну монографію Інституту історії 

АН УРСР (1988), в якій висвітлено проблеми 

«нової соціальної й інтернаціональної спільноти 

людей – радянського народу» і підготовки радянської 

інтелігенції [12]. 

Наші розвідки переконують, що для цієї доби 

характерно зображення процесу розвитку освіти та 

науки як реалізації програмних положень комуністич-

ної партії України у справі культурного будівництва. 

Науковим пошукам була притаманна ідеологічна 

спрямованість, що фактично усунула елемент 

діалогічності і наукової дискусії [13]. Перегляд 

історії 20-30-х рр. XX століття відбувався в рамках 

панівної методології на основі концепції гуманного 

демократичного соціалізму та оновлення соціалізму 

[14]. Однак дослідники порушили ряд нових проблем 

з історії радянської освіти і педагогічної науки в 

Україні: репресії щодо інтелігенції, негативне зна-

чення «чисток» в освітніх закладах, здійснення укра-
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їнізації в освітній сфері; переоцінка ролі діячів 

Наркомосу УРСР в здійсненні підготовки науково-

педагогічних кадрів тощо. 

Під впливом змін, що розпочалися в суспільстві 

після 1985 р., з’явилися дослідження, автори яких 

прагнули неупереджено розкрити маловивчені 

аспекти даної проблеми у контексті національно-

культурного будівництва в УРСР. У період пере-

будови наукові праці В. Байдакова [15], Г. Доброва 

[16], В. Ільїних [17], В. Кременицького, Ю. Курносова 

[18], Б. Малицького, В. Марущак [19], А. Скляренка 

та ін., присвячені організації наукової діяльності в 

Україні. Проблеми атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів висвітлені в роботах К. Гусєва, 

Б. Лебіна, Б. Розова, однак нез’ясованими залишилися 

питання нових підходів у системі атестації тощо. 

Поєднання наукового аналізу та фактологічного 

(статистичного) матеріалу щодо професійної, ква-

ліфікаційної, демографічної структури наукових 

кадрів СРСР знаходимо у колективній монографії 

за редакцією В. Келле. Ці наукові розвідки відо-

бражають більш-менш вичерпну картину динаміки 

наукових кадрів за тривалий період (1950-1989) і 

можуть слугувати деякою відправною точкою для 

майбутніх досліджень у цій галузі. Тут подано 

методику вивчення наукових кадрів, зокрема побу-

дови системи соціальних індикаторів розвитку науки 

як сукупності трьох елементів, що характеризують: 

суспільні ресурси, використовувані у сфері науки; 

механізми їх функціонування в системі наукової 

діяльності; когнітивні, економічні і соціальні ефекти 

результатів такої діяльності. Авторами чи не вперше 

обґрунтовано соціальний аспект наукової діяльності, 

що передбачає оцінку рівня і характеру розподілу і 

кооперації праці вчених, повноти використання 

їхнього творчого потенціалу і наявність умов для 

інтенсивного розвитку науки [20]. 

У 1991 році почалася розбудова незалежної 

Української держави, що зумовило активне пере-

осмислення діяльності усіх ланок наукового та 

освітнього простору. Головними особливостями цього 

періоду стали відречення вітчизняних науковців 

від марксистсько-ленінської методології і партійно-

класового підходу до аналізу суспільних явищ, 

широке використання нових, закритих у радянські 

часи, документів, прагнення переосмислити на 

основі сучасних методик процес становлення і 

розвитку системи підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів в УРCР. Освітянська практика 

висвітлюється через призму внутрішніх супереч-

ностей, шляхом подолання радянських догматичних 

схем, усунення міфів, політико-ідеологічних стерео-

типів та переосмислення теоретичних основ істо-

ричного пізнання. Залучаючи до наукового обігу 

нові архівні документи, статистичні матеріали, до-

слідники по-новому розглядають процес становлення 

та розвитку єдиного освітнього і наукового ком-

плексу в Україні. 

Історичні дослідження 90-х рр. XX – початку 

XXI століття з обраної теми можна об’єднати у 

чотири групи: узагальнюючі праці з історії підготовки 

наукових кадрів у різні історичні періоди розвитку 

України; дослідження, присвячені формуванню  

радянської інтелігенції; розвідки з окремих аспектів 

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 

в аспірантурі і докторантурі; порівняльні дослідження 

ступеневої системи підготовки кадрів вищої квалі-

фікації в аспірантських інституціях і докторських 

студіях європейських країн. 

Об’єктивно, з наукових позицій, оцінюється 

діяльність Наркомату освіти в 1920-ті – на початку 

1930-х рр у розбудову освіти в УРСР у дослі-

дженні В. Липинського. Значну увагу приділено 

встановленню особливостей національної системи 

освіти і системи підготовки науково-педагогічних 

кадрів; проаналізовано кадровий склад установ 

освіти, зроблено аналіз їх кількісного і якісного 

складу шляхом організації діяльності наукових гуртків 

і наукових семінарів вищого типу, де навчались 

найбільш обдаровані студенти старших курсів і 

підготовки в аспірантурі (2-3 роки) [21]. 

Характерною ознакою історіографії 90-х рр. 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. є поглиблене вивчення 

соціально-професійних груп серед інтелігенції (І. Бо-

гинська, О. Осмоловська, М. Кузьменко). Вивчаючи 

професійно-освітній рівень, соціально-побутове ста-

новище та суспільний статус науково-педагогічної 

інтелігенції, історики оцінюють наслідки радянської 

модернізації освіти, її позитивні та негативні сторони 

в умовах реформування вищої освіти (В. Литвин, 

В. Погребняк). У науковий обіг уведено матеріал 

щодо діяльності органів управління наукою, наукових 

центрів, науково-дослідницьких установ Української 

РСР у 1917-1927 рр. [22]. 

Слід зазначити, що діяльність аспірантури та 

докторантури як основного інституту підготовки 

наукових фахівців вищої кваліфікації в Україні не 

стало об’єктом самостійного осмислення, а розгля-

далося в площині діяльності вищої школи (М. Мірош-

ниченко), розвитку наукового потенціалу (Т. Заяць, 

О. Курочкіна, О. Кучинська, К. Степанкевич), атес-

тації науково-педагогічних кадрів (Є. Козаков, В. По-

гребняк). Окремі аспекти підготовки наукових кадрів 

вищої кваліфікації науковці вивчали з точки зору 

різних галузей науки: історичної (Т. Полушкіна, 

Т. Сидорчук, О. Тарасенко), економічної (І. Булкін, 

Ю. Жукова, О. Жилінська, О. Обушна, Н. Ісакова), 

філософської (О. Кубальський), державного управ-

ління (О. Котова). 

У період трансформування українського суспіль-

ства й орієнтування галузі освіти і науки на нові 

пріоритети початку XXI століття відбуваються 

дискусії про необхідність удосконалення системи 

підготовки й атестації наукових і науково-педаго-

гічних кадрів (В. Погребняк, Г. Миленька, О. Котова); 

управління науково-дослідною роботою вищих 

навчальних закладів [23]. Національний науково-

педагогічний доробок з проблем підготовки наукових 

і науково-педагогічних кадрів уособлюють праці 

О. Астахової, Г. Васянович, І. Жовтої, Р. Ілюшко, 

О. Литвинюк, О. Попович [24]. 

До ґрунтовних наукових розвідок відноcимо 

колективну наукову монографію, що присвячена 

історії одного з найстаріших у Східній Європі 
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університетів – Харківського національного універ-

ситету імені В. Н. Каразіна. Значний історіографічний 

інтерес становить розділи про діяльність науково-

дослідної кафедри педагогіки та аспірантури при 

ній у 20-30-x рр., особливостях підготовки спеціалістів 

вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук на 

провідних кафедрах та в науково-дослідних ін-

ститутах; діяльність стаціонарної аспірантури у 

30-40-х рр.; тенденції щодо підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 50-90-x рр.; 

динаміка росту і якісних змін професорсько-

викладацького складу за 1956-1990 роки; форми 

організації науково-дослідної роботи [25]. 

Міжнародна система підготовки й атестації 

вищих наукових кадрів не має єдиних стандартів у 

галузі вищої освіти загалом. Однак приєднання до 

Болонського процесу вимагає переходу до прин-

ципово інших докторських програм, технологій їх 

підготовки тощо. За таких обставин гостро постає 

питання, якою має бути нова система підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації, аби забезпечити 

справді широку і доступну можливість для отримання 

вчених ступенів (про звання треба говорити окремо) 

та зробити їх справді вагомими й авторитетними в 

інтересах і особи, і держави. Ці проблеми пору-

шують Ю. Рарог, М. Головатий, О. Охріменко, 

Б. Мокін. Значний інтерес у наукових розвідках 

В. Сергієнка, І. Жиляєва, В. Торкатюка викликають 

питання, присвячені дослідженню тенденцій розвитку 

атестаційного процесу в Україні, аналізу методико-

нормативної бази підготовки науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації і визначення напрямків 

упорядкування та реформування системи атестації 

в Україні у світлі інтеграції до освітньо-європейської 

співдружності [26]. 

Серед низки наукових праць виділимо дослі-

дження Л. Лобанової, в якому представлено ґрун-

товний аналіз архітектури наукових ступенів віт-

чизняної та зарубіжної систем oсвіти й науки від 

моменту їхньої появи до сучасного стану, зазначено 

на необхідність адаптації національної системи  

підготовки й атестації наукових і науково-педа-

гогічних кадрів найвищої кваліфікації до потреб 

розвитку національної науки і освіти. Спираючись 

на основні положення Болонської декларації і 

Берлінського комюніке, що мають для України 

характер міжнародних зобов’язань, автор представляє 

проект Закону «Про підготовку і державну атестацію 

наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації», підготовленого Центром досліджень 

науково-технічного потенціалу й історії науки 

ім. Г. М. Доброва НАН України» [27]. Наукова 

новизна результатів дослідження О. Поживілової 

полягає в тому, що вперше в Україні досліджується 

формування і діяльність упродовж років незалежності 

національної системи підготовки і атестації наукових 

і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

порівняно з аналогічними системами підготовки 

науковців у провідних державах Європейського 

Союзу – Великої Британії, Франції, Німеччині та 

Італії з урахуванням вимог Болонського процесу [28]. 

Таким чином у процесі історіографічного до-

слідження ми виділили п’ять періодів, які безпосе-

редньо або побіжно торкаються проблеми підготовки 

наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Україні. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗБУДОВИ УСПІШНОЇ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

 

У статті наведено нові ключові концепти університетської системи освіти у 
відповідності до реалій, протиріч та проблем ХХІ століття, обґрунтована потреба 
усвідомлення та прийняття їх на всіх рівнях, як на університетському, регіональному, 
національному, так і на глобальному. 

Ключові слова: принципи побудови успішних університетів, тенденції розвитку, 
модель, свобода, сталість, достатність, справедливість, ефективність. 

 
 

В статье приведены новые ключевые концепты университетской системы 
образования в соответствии с реалиями, противоречиями и проблемами XXI века, 
обоснована необходимость осознания и принятия их на всех уровнях, как на универ-
ситетском, региональном, национальном, так и на глобальном. 

Ключевые слова: принципы построения успешных университетов, тенденции 
развития, модель, свобода, устойчивость, достаточность, справедливость, 
эффективность. 

 
In the article these new concepts of university education in accordance with the 
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Статистичні дані, які наведені ООН, свідчать, 

що характерною рисою розвинених країн є те, що 

не менше 60 % суспільства має вищу освіту. При 

цьому ці 60 % забезпечують 95 % прибутку країни 

[9]. Саме тому вища школа повинна готувати не 

дешеву робочу силу, а особистість. Головним зав-

данням як середньої, так і вищої шкіл є особистісно-

соціальне навчання, формування людяності, а не 

особистісні амбіції [6]. 

Щоб відповідати цієї глобальній місії, сучасний 

університет інноваційного типу, передусім, повинен 

бути системою, якій притаманні додаткові влас-

тивості. Головною властивістю університетської 

системи освіти є технології організації навчання та 

формування кадрового потенціалу, нової генерації 

молоді, які ефективні як у столиці, так і у регіоні 

та які впроваджують власний еталон якості 

освіти. 

На Глобальному Форумі з розвитку менеджменту 

та бізнес-освіти в Чикаго Гаррі Тукер, голова Ради 

директорів Motorolla, Inc., підкреслив, що заклади 

бізнес-освіти мають бути настільки близькими до 

споживачів своєї діяльності, щоб стати «генетично 

однією командою» [4]. Одним із висновків, який 

ми робимо з наведеного, полягає у тому, що ми 

повинні керуватися в своїй діяльності тими ж 

принципами побудови успішних організацій, яким 

ми вчимо наших студентів, клієнтів. Університети, 

що організовують бізнес-освіту, повинні бути органі-

заціями-лідерами. Щоб стати «генетично однією 

командою», потрібно так управляти змінами, щоб 

об’єднати навчання студентів з практичною діяль-

ністю у сучасному бізнесі безпосередньо під час 

навчання та безпосередньо поруч та разом з сучас-

ними лідерами бізнесу, спираючись на бізнесові 

структури як на бази організації сучасного, ефек-

тивного, інноваційного навчального процесу. Другий 

висновок, який ми робимо з наведеного, полягає у 

тому, що жодний університет не в змозі бути 

«генетично однією командою» із якоюсь корпора-

цією чи банком чи дослідною організацією одночасно. 

Отже, кожний університет не в змозі бути усіма 

фірмами водночас. 

Експертами «Програми розвитку ООН» розроб-

лено концепцію людського розвитку, що базується 

на чотирьох основних положеннях – рівності, 

продуктивності, сталості та розширенні можливостей 

[15, с. 253–254]: 

– споконвічно усі люди повинні мати рівні 

можливості, що не залежать від статі, раси, 

національності, класової приналежності, походження, 

місця проживання, рівня добробуту і таке інше; 

– усі люди повинні мати можливість підви-

щувати продуктивність своєї діяльності, повно-

цінно брати участь у процесі формування доходу 

та працювати за справедливу грошову винагороду; 

– доступ до можливостей має бути забез-

печений не тільки нинішнім, а й майбутнім 
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поколіннями за рахунок усіх форм фізичного, 

людського та природного капіталу; 

– розвиток має здійснюватися зусиллями 

людей, а не тільки в інтересах людей, розширення 

можливостей означає підвищення відповідальності 

людей за долю своєї сім’ї, країни та людства в цілому. 

За результатами системного аналізу О. В. Глузман 

доводить, що протиріччя розвитку університетської 

педагогічної освіти можуть бути «розв’язані за умов 

реалізації таких принципів: демократизації та 

автономізації; гуманізації як пріоритету особистості; 

гуманітаризації як пріоритету загальнолюдських 

цінностей та культури; фундаменталізації; інтеграції; 

універсалізації; педагогізації; інтелектуалізації;  

безперервності освіти; інноваційності; національного 

й регіонального підходу» [5, с. 123–125]. 

Основними принципами гуманізації вищої 

освіти є: фундаменталізація змісту освіти; гума-

нітаризація, тобто орієнтація на особистість, на 

формування творчої особистості; діяльнісний підхід, 

коли здійснюється перехід від знаннєвого підходу 

до діяльнісної парадигми. Головує вміння застосо-

вувати знання, і залишається актуальним питання: 

Як треба формувати творчу особистість у вищій 

школі у цих сучасних умовах? Отже, потрібний 

відкритий розум, здатний до змін, розвинута культура 

ринку, віра в ідеали, більш відкритий світ, більше 

можливостей для спілкування, бажання та спро-

можність спілкуватися та навчатися. 

У моделі випускника-універсала інноваційного 

університету ХХІ століття вчені виділяють три 

складові: 

– високі особистісні якості, порядність; 

– високий професіоналізм, спроможність швидко 

адаптуватися у новій предметній галузі; 

– висока загальнокультурна підготовка. 

Забезпечити досягнення цих якостей, цієї мети 

можна шляхом впровадження принципів: індивіду-

алізації навчально-виховного процесу; диференціації 

пошуку, підготовки лідера у колективі; формування 

гармонійної творчої особистості; посилення гу-

маністичного спрямування всього професійно 

орієнтованого навчання; поглиблення психолого-

педагогічної підготовки; розробки та впровадження 

нової системи виховної роботи студентів та аспі-

рантів; демократизації, гарантування створення 

умов для самовираження, максимального сприяння 

реалізації особистісних орієнтирів. 

Домінуючою тенденцією розвитку української 

університетської освіти стають виховання, фор-

мування нового рівня світогляду, демократизація 

особистості та пристосування її до життя в умовах 

свободи [10]. Свобода – це критеріальна ознака 

якості університетської освіти. Тобто для людини 

ХХІ століття свобода є першим правом. Усі 

зусилля щодо розвитку університетської освіти 

залишаються марними, якщо ми не здобудемо для 

нас та не залишимо для нащадків права вибору. 

Враховуючи реальний фінансовий стан уні-

верситетів у сучасних умовах, ми також дійшли 

висновку, що вільний вибір студентів та вищого 

навчального закладу ефективніше впроваджувати 

шляхом надання можливості вибору блоку дисци-

плін, на зразок блоку дисциплін профілізації. Отже, 

як визначає Д. Белл, ефективність – це раціо-

нальність у виборі між двома альтернативами 
[1, с. 224]. 

Ведуча радіопередачі «Код доступа» Юлія 

Латиніна так характеризує процес народження 

свобод: «У традиційному суспільстві був настільки 

низький рівень власного виробництва, настільки 

слабкі зв’язку із зарубіжжям, що завжди всередині 

традиційного суспільства існувала величезна кількість 

ремісників, які щось робили і які самим своїм 

існуванням були тим середовищем, з якого згодом 

виникала розвинуте промислове виробництво, а за 

ним свобода. Коли почалася промислова революція, 

країни розділилися на дві половини. У Західній 

Європі промислова революція сприяла зростанню 

свободи, тому що чим більш вільний був ремісник, 

тим більше він виробляв. А в Східній Європі 

революція пішла іншим шляхом. 

Грубо кажучи, російський дворянин чи польських 

шляхтич, коли у нього не було власної розвинутої 

бази для виробництва в країні і, коли він думав 

про те, як йому тепер отримати більше розкішних 

товарів з-за кордону, відповідь була дуже простою: 

«А дай-но я вичавлю більше грошей з моїх селян». 

І почалося так зване вторинне закріпачення. Тобто 

парадоксальним чином те, що в Західній Європі 

сприяло збільшенню свободи, у Східній Європі 

сприяло зменшенню свободи» [12]. 

Нільсу Бору належить відомий вислів, що описати 

процеси, які відбуваються в навколишньому сере-

довищі, за допомогою однієї мови неможливо. Так 

само для усвідомлення можливих стратегій розвитку, 

тобто майбуття університетської освіти в Україні, 

потрібно звернутися до елементів теорії складних 

систем у поєднанні з педагогічними теоріями. 

Залучення теорії складних систем для аналізу 

соціальних систем є традиційним. Разом із цим 

університетська освіта є не тільки складною та 

відкритою соціальною системою. В першу чергу 

вона є складною організаційно-педагогічною сис-

темою, оскільки має як основне функціональне 

призначення – навчання та виховання нового 

покоління, формування нового рівня світогляду 

вільної людини [13, с. 3], проведення наукових 

досліджень та формування вільних, творчих осо-

бистостей, лідерів, національну еліту, що здатні 

розбудувати державу та інтегрувати суспільство 

України у європейський культурний простір. 

Леон Розенфельд підкреслював, що «включення 

специфікації умов спостереження в опис явища – 

не довільне рішення, а необхідність, що продиктована 

власне законами проходження явищ та механізмів 

їх спостереження, що робить ці умови невід’ємною 

часткою об’єктивного опису явищ» [14, с. 8–9]. 

Тобто будь-яка модель за своєю природою є 

суб’єктивною та відображає характер того часу, у 

якому вона створюється і є однією з форм відобра-

ження цього часу, його стилю. Стиль чи корпо-
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ративна культура – це надія, віра і любов як 

незмінні цінності, джерело істини, що надихають 

на розв’язання проблем. 

Розвиток «соціальних» зв’язків передбачає все 

більшого підвищення здібності індивіда до навчання, 

до накопичення досвіду, що неминуче призводить 

до зростання терміну навчання та складності індивіда, 

а усе це разом підвищує його «цінність». Таким 

чином, при моделюванні складних систем та процесів 

«методологія невід’ємна від питання про природу 

об’єкта, що досліджується». Ось чому під моде-

люванням, як правило, також розуміють і процес 

утворення, складання чи формування опису, тобто 

моделі. Процес створення моделі є природним та 

невід’ємним етапом процесу моделювання, його 

змістом. 

Доцільно згадати, що десять Заповідей протягом 

двох тисячоліть виконували роль духовних норм, 

правил, законів, моделей поведінки. Ми глибоко 

переконані, що саме вони є своєрідним Зводом, 

Кодексом, Ціннісною, моральною, духовною 

моделлю сталого розвитку людини, суспільства, 

цивілізації. Це і є ті внутрішні норми, обмеження 

для кожної людини, які утворюють простір, в якому 

ми всі взаємозалежні, у якому може забезпе-

чуватися сталий розвиток для усіх одночасно. Саме 

духовність є тим моральним, духовним, філо-

софським об’єднанням людей, які рухаються у 

своєму розвитку і з капіталістичних, і з соціаліс-

тичних систем назустріч один одному. 

Вчасно навести вислів Германа Дейлі: «Істо-

ричним чинником є те, що більшість моральних 

принципів, які мають силу в Сполучених Штатах, 

вийшла безпосередньо з Біблії і набула широкого 

розповсюдження на цій землі завдяки церквам та 

університетам. А університети самі були засновані 

переважно церквами, зазвичай протестантськими, 

хоч нині у більшості університетів залишилося мало 

слідів цього походження. Ті, хто віддає перевагу 

обґрунтуванню етичних принципів у культурі та 

історії, знайдуть у нашій культурі й історії здебіль-

шого різноманіття тлумачення Біблії як основи 

етичних принципів. Тому я не бачу потреби 

вибачатися перед ними за те, що базую моральний 

принцип, моральну модель (мається на увазі принцип 

обмеженої нерівності. – Авт.) безпосередньо на 

Біблії, а не через посередництво нашого пошко-

дженого культурного спадку» [7, с. 240]. 

Учений обґрунтовує потребу у принциповому 

засобі переходу від релігійної віри до економічного 

принципу. При цьому цей «принцип повинен бути 

досить загальним, щоб його можна було перекласти з 

аграрної економіки біблійної Палестини і Римської 

імперії на сучасну промислову економіку», а також і 

постіндустріальну. Германа Дейлі формулює цей 

принцип у формі одинадцятої заповіді: «Не 

дозволяй необмеженої нерівності в розподілі при-

ватної власності» [7, с. 243–244]. 

Ця заповідь потрібна людству, актуальна для 

сьогодення, оскільки природні ресурси землі обмежені 

і потрібен докорінний перехід від економіки зростання 

до економіки обмеження нерівності, що стає зро-

зумілим зараз, а не у часи стародавньої економіки 

Ізраїлю, яка була скотарською або землеробською 

та невеликою за масштабом. У ті часи питання 

перенаселення й екологічного руйнування були 

неважливими, і тому нам бракує відповідних запо-

відей в іудейсько-християнській релігійній традиції. 

Стародавня економіка і суспільство Ізраїлю в су-

часному визначенні майже відповідали концепції 

сталості. Ознаки цього – в природно високому рівні 

смертності, у низькому рівні виснажування ресурсної 

бази землеробства та скотарства, «особливо коли 

до цього додавався закон, який вимагав тримати 

землю під паром кожен сьомий рік». Суспільство 

не зможе перейти від стратегії зростання до ста-

більного стану без встановлення самого принципу 

обмеження нерівності, формулювання етичних прин-

ципів, засадничих принципів діяльності в світі. 

Як визначає Майкл Шетток, університет для 

місцевої громади є «плацдармом, що поєднує її 

із глобальним суспільством» [17, с. 130]. Створення 

наукових парків та проведення прикладних дослі-

джень, розробка інноваційних програм для бізнесу – 

все це перетворює університет у ядро економічного 

розвитку регіону. У традиційному сенсі університет 

перетворюється у центр збереження традицій, куль-

турного надбання, саморозвитку обдарованої молоді. 

Глобальні процеси у практиках країн світу за 

значущістю та сутністю впливу на системи універ-

ситетської освіти у всьому світі висувають більше 

спільних, ніж відмінних, проблем перед науков-

цями, освітянами та студентами. Як доводить М. 

Богачевська-Хомяк, «проблеми в українських й 

американських науковців-викладачів спільні: брак 

часу на власну працю, незадоволення низькою 

платнею та рівнем навченості теперішнього сус-

пільства ... як забезпечити достатнє фінансування, 

рівний доступ до якісної освіти, баланс між наукою 

та потребами ринку, досягти соціалізації учнів як 

самостійних продуктивних громадян країни, не 

зашкодивши ані розвиткові особистості, ані єдності 

держави» [2, с. 6]. 

Прийняттям у 1999 році Болонської декларації 

Європа вступила в епоху глобальних перетворень 

національних систем освіти. Стратегічною метою 

цих реформ є створення принципово нової 

системи, яка б надала реальну можливість кожній 

людині здобути й поновити свої знання протягом 

усього життя [8]. 

Усі наші зусилля спрямовано на формування 

системи принципів для розвитку університетської 

системи освіти, слідування яким буде сприяти руху 

в напрямку стратегії сталого розвитку. «Справді 

заслуговує на увагу повсюдний місцевий розвиток», і 

«розвиток інновацій не є стратегією, якщо ідеї 

нікуди не ведуть. Ахіллесова п’ята Нової генерації 

американських шкіл – припущення, що створення 

шкіл за певною моделлю змінить обличчя освіти» 

[16, с. 166]. Ми переконані, що залежно від мінливих 

умов оточуючого середовища слід використову-

вати різні моделі конкуруючих цінностей [11, с. 79]. 
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Марта Богачевська-Хомяк визначає, що «най-

більша небезпека для гуманістики – коли її цінності 

стають не більш ніж пустослів’ям, лицемірством, 

фоновим гомоном у щоденній діяльності, яка не 

має нічого спільного з тим, що відноситься до 

традиційної гуманістики» [3, с. 9]. Університету 

потрібні базові етичні норми, щоб наші дії були в 

більшій гармонії як з основним релігійним осяг-

ненням, так і з обмеженнями природного світу. 

«Ця етика визначається термінами «сталість», 

«достатність», «справедливість», «ефективність» 
[7, с. 261]. 

Таким чином, потребує усвідомлення та прийняття 

на всіх рівнях (університетському, регіональному, 

національному та глобальному) нових ключових 

концептів університетської системи освіти у відповід-

ності до реалій, протиріч та проблем ХХІ століття. 
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РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ 

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ 

 

 

В статье исследуется роль науки и образования в формировании личности, а 
также влияние личности на финансовую стабилизацию общества. Обосновывается 
роль финансов в формировании личности, способной реально оценить кризисную 
ситуацию и принимать эффективные решения в условиях кризиса. 

Ключевые слова: наука, образование, личность, финансы, интеллект, кризис. 
 
У статті досліджується роль науки та освіти у формуванні особистості, а 

також вплив особистості на фінансову стабілізацію суспільства. Обгрунтовується 
роль фінансів у формуванні особистості, здатної реально оцінити кризову ситуацію і 
приймати ефективні рішення в умовах кризи. 

Ключові слова: наука, освіта, особистість, фінанси, інтелект, криза. 
 
The role of science and education in formation of the personality also as the influence 

of personality on the financial stabilization of society is analised at the article. The role of 
finance in the formation of personality, who is able to realistically assess the crisis 
situation and take effective decisions in a crisis is investigated. 

Key words: science, education, personality, finances, intelligence, crisis.  
 
 

Введение 
Современный финансовый кризис, как социально-

экономическое явление, обусловлен соединением 
различных противоречий в единый узел проблем, 
требующих разрешения в интересах будущего 
развития. Любой кризис следует рассматривать как 
модуль, требующий изучения, обоснования причин 
его возникновения и разработки методов по его 
устранению. Отсутствие своевременной реакции 
на кризис может привести к катаклизмам или к 
катастрофе в природе, а в общественной жизни – 
к революционному взрыву, что наблюдается в  
современных условиях на различных континентах 
земного шара. Достаточно для подтверждения этих 
явлений обратиться к анализу происшедших в 
недавнее время событий, таких как извержения 
вулканов, землетрясения (в Чили, Индонезии, Ислан-
дии, Японии и др.), а также революционных взрывов 
в общественной среде (странах северной Африки – 
Египте, Тунисе, Ливии, Бахрейне, Сирии, Йемене). 

Способы преодоления кризиса могут проявляться 
в эволюционных и революционных методах. Эво-
люционный метод преодоления кризиса является 
наиболее реальным и допустимым методом, так 
как не вносит резких изменений в ситуацию по 
преодолению кризиса. Революционный метод в пре-
одолении кризиса сопровождается резким изме-
нением ситуации по преодолению сложившихся 
противоречий в соответствующей системе, под-
верженной кризису. 

В данной статье поставлена цель обоснования 
необходимости координации университетской прак-

тики для объединения усилий по изучению совре-
менного финансового и социального кризиса и 
обоснования роли науки и образования в форми-
ровании личности, способной реально оценивать 
ситуацию и принимать эффективные решения в 
ходе профессиональной деятельности. Университет-
ская практика предназначена не только для подготов-
ки высококвалифицированных кадров по различным 
направлениям профессиональной деятельности, но 
и для проведения научно-изыскательских работ. 

Данная статья представляет авторское видение 
роли науки и образования в формировании личности, 
которое испытано на себе через систему заочного 
образования в приобретении специальности финан-
систа, экономиста при выполнении должностных 
обязанностей в различных структурах управления, 
используя научные методы в решении проблем и 
возникающих задач в ходе практической деятель-
ности. 

В современных условиях проявляются признаки 

развития глобализации и интеграции мирового 

хозяйства, обусловленные высоким уровнем развития 

науки и техники, технологий и менеджмента в 

организационной сфере. Возникшие проблемы тре-

буют знаний в сфере изучения научных фактов, 

зафиксированных в практике международных, поли-

тических, экономических и финансовых отношений, 

в зависимости от территориальных признаков про-

явления различных типов отношений между странами 

мира. В этой связи возрастает роль науки и обра-

зования в формировании личности, так как личность 

является субъектом противоречий или же гармонии 
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в развитии и функционировании соответствующей 

системы отношений. Обращение к литературным 

источникам показывает, что основная масса научных 

исследований направлена на обобщение научных 

фактов в области психологии человека, охраны 

здоровья, правового статуса, т. е. отдельных сторон 

организации жизни людей в современном мире. 

Психолого-педагогическим и философским аспектам 

формирования личности посвящены работы клас-

сиков педагогики М. Поллани [3], П. Юркевича 

[11], современных украинских авторов, таких как 

В. Андрущенко, С. Кузьмина, О. Грива, И. Шитова, 

Е. Чѐрный, О. Духнич и др. Наряду с этим, сущест-

вует необходимость более глубокого исследования 

в сфере формирования личности не столько с граж-

данских позиций, а с точки зрения определения 

качественных признаков человека, как субъекта 

социума в современных условиях техногенной 

цивилизации и распространения информационных 

технологий в системе общественных отношений. 

Актуальность данной проблемы обусловлена 

тем, что знания и опыт позволяют выработать 

правильные и рационально обоснованные действия в 

принятии любых решений в процессе деятельности. 

Следовательно, личность является субъектом и 

объектом науки и образования. 

Результаты исследований 

Изучение проблемы влияния науки и образования 

на формирование личности показывает, что в 

процессе деятельности происходит органическое 

соединение субъекта и объекта науки и образования. 

Так, личность, занятая наукой, является субъектом 

науки. Она занимается, как правило, в определенном 

коллективе по изучению и исследованию конкретных 

направлений, определяемых программой научных 

исследований. В данном случае в университетской 

практике проведения научных исследований субъек-

том науки является научный руководитель и 

исполнитель научных исследований – аспирант, 

студент, соискатель и закрепленные работники  

(лаборанты, техники и другие), а объектом науки 

будет предмет исследований в зависимости от 

сущности исследований. Так при исследовании 

естественно – научных фактов будут определены 

объекты природы, т. е. естественно-научные пред-

меты, например, физиология человека и животных, 

зоология, ботаника и т. п. В сфере общественных 

наук объект науки будет определяться исходя из 

специфики сферы изучаемых отношений, а именно 

политических, экономических, менеджмента, денег, 

кредита и других. 

Для осуществления научной деятельности воз-

никает необходимость поиска и применения методов 

по изучению соответствующих научных фактов, 

определяемых программой исследований. Результаты 

исследований могут быть успешно применены при 

наличии необходимых знаний по их внедрению в 

действующую практику. На первый взгляд создается 

впечатление, что наука и знания – это единая 

целостность, ибо наука базируется на знаниях, а 

знания расширяют сферу науки, так как на опре-

деленной ступени развития научной среды знания 

могут быть недостаточными для раскрытия истины 

или сути изучаемого объекта. В этом случае 

возникает необходимость применения науки, как 

метода обоснования знания, достижения апогея 

знания, которое может привести к открытиям законов, 

закономерностей и тенденций в развитии изучаемых 

объектов и явлений. 

Поставленная нами цель исследования, которая 

заключается в изучении роли науки и образования 

в формировании личности, вызвала необходимость 

анализа составляющих элементов производительных 

сил общества и динамики их развития в станов-

лении и развитии факторов, обеспечивающих рост 

и становление базы общественного развития. В 

этой связи роль науки в формировании личности 

становится объективной необходимостью совер-

шенствования финансовых отношений, как базы, 

создающей реальные условия в формировании 

производительных сил и развития личности в 

интересах развития ее интеллектуального потенциала. 

В ранее проведенных мною исследованиях уста-

новлено, что: «Образование представляет собой 

способ воспитания личности, приобщения человека 

к знаниям, навыкам, т. е. развития его способностей, 

умений и навыков для становления личности, 

независимой от сил природы, ибо человек, нахо-

дясь в окружении природы, пользуется ее благами 

и сохраняет ее для будущего использования» [6, c. 96]. 

Благодаря усилиям, которые предпринимаются 

человеком для достижения благ, их использования 

и сохранения природы, обеспечивается рациональное 

природопользование во имя будущего. 

Труд становится жизненной необходимостью в 

формировании личности. От простейших способов 

приспособления к труду, человек с помощью обра-

зования постоянно повышает уровень развития 

личности. Следовательно, образование способствует 

формированию человека как личности. В этом 

случае человек становится объектом образования, 

а чтобы создать условия для развития личности, для 

объяснения научных фактов, нужны соответствующие 

сети для развития образования, содержание которых 

требует необходимых денежных фондов, обеспе-

чивающих финансирование расходов на образование 

и интеллектуальный рост личности. 

Поскольку личность является объектом образо-

вания, то нужны соответствующие образовательные 

сети, которые формируются субъектами, обеспе-

чивающими формирование личности. В современных 

условиях образовательные сети представлены шко-

лами всеобщего образования, а так же институтами 

профессионально-технического образования различ-

ных уровней аккредитации, т. е. I-IV уровней, из 

них 1-й и 2-й уровни предназначены для подготовки 

младших специалистов, осуществляющих деятель-

ность в определенных видах работ данной квалифи-

кации. Третий уровень предназначен для подготовки 

бакалавров соответствующей специализации для 

выполнения функций специализированных работ. 

Четвертый уровень представляет специализацию 
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магистра для выполнения работ, требующей научной 

подготовки для обоснования научных фактов на 

основе применения соответствующей методологии 

при выполнении профессиональных операций. 

Однако образование, как функция воспитания 

человека, обусловлено развитием науки, т. е. вклю-

чением мышления в процессе труда человека для 

объяснения процессов возникновения, развития и 

затухания явлений в природе, обществе и в жизни 

самого человека, т. е. действия личности как части 

общественной среды. Нужно отметить, что всякое 

развитие имеет фазы, которые определяются началом 

возникновения, затем усилением действий и насы-

щением зрелости, после которого начинается спад. 

Следовательно, наука способствует расширению 

познавательной деятельности и приводит к открытию 

законов и закономерностей развития жизни на 

Земле. Примером этому служат открытия, совер-

шенные легендарными личностями двадцатого 

века. Я назову только двоих – С. П. Королева и 

Ю. А. Гагарина, первый генеральный конструктор 

космической техники, второй летчик-космонавт, 

совершивший первый полет в мире на космическом 

корабле. Суть этого открытия заключается в про-

явлении знаний и науки для создания космической 

техники, сферы ее обслуживания, преодоления 

земного притяжения и вывода человека в космическое 

пространство, сопряженного с рядом сложностей по 

сохранению жизни человека в условиях невесо-

мости, с тем, чтобы показать всему человечеству 

Землю из неизведанных высот. При этом нужно 

отметить, что развитие космической техники и 

науки значительно расширили границы познава-

тельной деятельности в целях усиления научных 

методов в организации жизнедеятельности людей, 

которые позволяют перейти к новому образу 

жизни, обусловленной техногенной цивилизацией. 

Этому фактору способствовала централизованная 

система государственных финансов бывшего СССР, 

обеспечивших финансирование расходов на науку 

и образование, подготовку специалистов высокого 

класса и выход общества на высший уровень научно-

технического прогресса в мире. 

Наука и образование взаимодействуют между 

собой через развитие человека как личности, про-

являющейся в его деятельности. При этом человек 

остается сам собой, т. е. выступает собственной 

силой бытия, ибо появляется в жизни и естественным 

образом покидает ее, жизнь. Следовательно, наука 

и образование наполняют материальный и духовный 

мир человека, т. е. формируют его тело и душу, 

способствуют гармонизации общественного развития, 

ибо через душу формируются социальные и эмоци-

ональные свойства человека, в которых проявляются 

его ответственность или безответственность, а именно 

безразличие к своим поступкам и действиям. 

Обычно человек с проявлением яркой и чистой 

души отличается от других наполненной чувствен-

ностью: заботой о других, обаянием в общении, 

вниманием к окружающему его миру, искренностью 

и честностью в поступках и других благородных 

проявлениях самого себя при выполнении любого 

вида деятельности. И опять-таки сошлюсь на светлый 

образ Ю. А. Гагарина, первого космонавта мира, 

ибо в его словах: «поехали» проявилась его светлая и 

чистая душа, как качество эмоционального про-

явления смелости, чистоты проявления героизма 

не для личной славы, а для подтверждения дости-

жения науки. 

И, наоборот, человек, у которого присутствуют 

отрицательные эмоции при выполнении жизненных 

позиций в виде проявления грубости, зазнайства, 

эгоизма, ханжества и других, демонстрирует дефор-

мации душевных свойств, т. е. душа – как выразитель 

эмоций человека, испытывает влияние демонической 

силы, что проявляется в отрицательных свойствах 

характера, в поступках и проявлении чувственности 

к окружающему миру. Это объясняется тем, что у 

подобного человека отсутствует мера ответственности 

в собственных действиях. В этой части можно 

сослаться на поступки и действия людей, предающих 

общие интересы ради личной какой-либо кратко-

временной выгоды. Поступки действия подобных 

людей аморальны и приносят жертвы морального 

или экономического характера, восстановление 

которых требует вовлечения различных ресурсов. 

В этой связи человек попадает либо в сферу 

разрушения собственного достоинства, либо он 

находит силы в себе для преодоления собственной 

слабости души. 

Воспитание личности и ее образование в про-

цессе приобретения знаний, позволяет выравнивать 

баланс личностного восприятия между тем, что 

хорошо и что плохо. В этой связи нужно заметить, 

что личность формируется под влиянием соответ-

ствующей религии. Так, Софроний (архиепископ 

Черкасский и Каневский) показал роль духовности 

в следующем изречении: «Нужно, чтобы все сферы 

человеческого бытия определяла духовность, тогда 

будут и научные открытия, возрастут техническая 

и экономическая мощь и безопасность нашей 

страны. Об этом как раз говорит святитель Лука в 

своих трудах «Дух, душа и тело» и «Наука и рели-

гия» – это уникальные произведения, не имеющие 

аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной 

литературе» [8, с. 161]. 

Таким образом, наука и образование являются 

двигателями общественного прогресса, духовного 

очищения общества в интересах общего духовного 

прогресса в мире. 

В формировании личности важное место при-

надлежит финансам. В сфере научных исследований 

уделяется много внимания вопросам теории и 

методологии науки в сфере финансов. В данном 

исследовании не рассматривается анализ теории и 

методологии финансов, так как поставлена другая 

цель, а именно изучение сферы формирования 

личности, которая сопровождается вовлечением 

финансовых ресурсов в развитие науки и образо-

вания. Для общего представления о роли финансов 

сошлюсь на устоявшуюся модель определения 

финансов как системы экономических отношений 
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по образованию и использованию стоимости обще-

ственного продукта, на основе которой образуются 

целевые денежные фонды, предназначенные для 

финансирования конкретных целевых расходов. 

Общественный продукт по способу его создания 

имеет общественный характер, так как создается 

коллективным трудом производителей, т. е. различ-

ных субъектов предпринимательской деятельности, 

обусловленных различными формами собственности 

на средства производства и продукты труда. При 

этом производство носит общественный характер, 

а присвоение результатов труда представляет частный 

характер, в зависимости от видов собственности: 

коллективной, кооперативной, частной. Превращение 

товара в денежную форму стоимости и является 

основой финансовых отношений, которые имеют 

рыночный характер, так как отчуждение товара от 

производителя возвращается к нему в денежной 

форме через функционирование рынка. В этой связи 

рынок захватывает все сферы деятельности человека: 

труд, социальную сферу, социальную защиту и другие 

аспекты жизни человека. Все блага, которые доста-

ются человеку, имеют платный характер, начиная 

от материальных, таких как продукты для личного 

потребления, а также и социальных потребностей, 

обусловленных воспитанием и обучением детей. 

Рыночный механизм в регулировании стоимости 

общественного труда сопровождается кризисными 

явлениями в связи дефицитом расходов на различных 

уровнях: государства, субъектов предприниматель-

ской деятельности, семьи и других звеньев общес-

твенной системы. Дефицит расходов обусловлен 

субъективным фактором в управлении финансами 

в условиях нестабильности в общественном про-

изводстве. Для сбалансирования расходов с доходами 

общественной среды используются финансовые 

вливания международными институтами: трансна-

циональных корпораций, МВФ, Всемирного банка 

и другими структурами. Хронический недостаток 

в средствах ведет к образованию долга, который 

негативно сказывается на общем финансовом сос-

тоянии и вызывает снижение жизненного потенциала 

основной массы населения. 

В современных условиях финансовый кризис 

имеет мировой характер. Причины возникновения 

финансового кризиса имеют субъективный и объек-

тивный характер. К объективным причинам следует 

отнести ухудшение экологической ситуации, обус-

ловленной возникновением аномальных явлений в 

природе, таких как извержение вулканов, землетря-

сения, цунами и другие, которые вызывают массовые 

разрушения и большое число человеческих жертв. 

Землетрясение, прошедшее в Японии 11.03.2011 года, 

привело к разрушению атомной электростанции в 

Фукусиме и нанесло серьезный ущерб окружающей 

среде. Следовательно, подобные явления требуют 

крупных финансовых вложений и вызывают кри-

зисные явления в экономике. 

Субъективные факторы проявления финансового 

кризиса приводят к колебаниям на финансовых 

рынках, к массовому обесценению финансового 

капитала в ряде стран. Следовательно, нерацио-

нальное размещение финансовых ресурсов в условиях 

рыночной экономики сопровождается ухудшением 

жизненной среды человека и отрицательно влияет 

на формирование личности. В общественной среде 

развиваются отрицательные тенденции, которые 

проявляются в форме коррупции, взяточничества 

среди тех категорий населения, которые владеют 

правом распоряжения различными благами. 

Таким образом, организация финансовых отно-

шений прямым образом влияет на формирование 

личности. 

Выводы 

1. Научное обоснование причин развившегося 

финансового кризиса, позволяет выявить основные 

факторы, вызвавшие кризисное состояние и на этой 

основе возможны поиски вариантов по оздоровлению 

финансового состояния государства и других 

субъектов, подвергшихся влиянию кризиса. 

2. Наука и знания в формировании личности 

способствуют повышению ответственности личности 

в выполнении собственных обязанностей перед 

обществом в интересах сохранения качества жизни и 

труда в условиях современной техногенной циви-

лизации. 

3. Для решения важнейших проблем, возникших 

в современных условиях в сфере финансовых 

отношений, возникает необходимость расширения 

дальнейших научных исследований, посвящѐнных 

выяснению причин финансового кризиса. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ТЕОРІЇ І ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 

 

У статті розглядається проблема професійної підготовки фахівців аграрної 
галузі України. Автор висвітлює основні підходи щодо вирішення цієї проблеми. 

Зазначається, що адаптація української системи професійної підготовки фахівців 

до європейської та використання досвіду країн ЄС є надзвичайно актуальною. Шляхи 
вирішення цієї проблеми автор вбачає в професійному і особистісному розвитку 

особистості, готовності мобільно реагувати на виклики часу, а також в реалізації 

соціально важливого завдання – навчання упродовж життя. 
Ключові слова: професійної підготовки фахівців, європейський освітній простір, 
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В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки специа-

листов аграрного сектора. Автор раскрывает основные подходы решения этой 
проблемы. Подчеркивается, что адаптациия украинской системы профессиональной 

подготовки специалистов к европейской, а также использование опыта стран ЄС, 

является актуальной. Пути решения этой проблемы автор видит в профессио-
нальном и личностном развитии личности, готовности мобильно реагировать 

на вызовы времени, а также в реализации социально важной задачи – обучения на 

протяжении всей жизни. 
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The article deals with the problem of vocational education of specialists of agrarian 

brunch. The author shows the main ways of solving this problem. It is emphasize that it is 
actual question to adopt Ukrainian system of vocational training to European and use the 

experience of the countries of EU. 
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Об’єднавчі процеси європейського континенту, 

динамічний розвиток сучасних технологій, гостра 

конкуренція на ринку праці, високий рівнь вимог 

до фахівця зумовлюють необхідність все охоплю-

ючого дослідження концептуальних засад та пошуку 

ефективних механізмів розвитку системи професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі в країнах 

Європейського Союзу (ЄС). Проведені заходи у 

сфері сільськогосподарської політики в країнах ЄС 

суттєво вплинули на розвиток професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі. Перед системою професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі постали нові 

вимоги – задоволення потреб суспільства у високо-

кваліфікованих фахівцях для аграрного сектора 

економіки. 

Пріоритетним завданням України є її входження 

до європейської та світової спільноти. Україна чітко 

визначила орієнтир на входження в освітній і  

науковий простір Європи, здійснює модернізацію 

освітньої діяльності в контексті європейських вимог. 

Система професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі в країні вже не відповідає глобальним 

викликам часу. Ідея переходу до сталого розвитку 

вимагає формування нової системи професійної 

підготовки фахівців в ХХІ столітті. 

Освітній контекст сучасного розвитку професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі можна сфор-

мувати у таких базових координатах: історія – 

сучасність – майбутнє. Наша увага приділяється 

системі професійної підготовці фахівців аграрної 

галузі країн Європейського Союзу у контексті істо-

ричного процесу євроінтеграції України. Інтеграція, 

що сприяє гармонізації об’єднання окремих суб’єктів 

соціально-політичної, суспільно-культурної діяльності 

створює певні умови й ефективні стимули про-

гресивного розвитку системи професійної підготовки 
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фахівців. Європейський Союз реалізує на регуля-

торному рівні розбудову систем управління про-

відними соціально-економічними галузями країн-

членів Європейського Союзу, в тому числі аграрного 

сектора. 

Аналіз педагогічних праць свідчить про те, що 

проблема адаптації української системи професійної 

підготовки фахівців до європейського освітнього 

та наукового простору та використання зарубіжного 

досвіду у нових умовах є надзвичайно актуальною. 

Досвід інтеграції країн – членів ЄС цікавий не 

лише з точки зору пошуку Україною ефективної 

стратегії на шляху в Європу. У процесі інтеграції 

Європейські країни успішно подолали наслідки 

економічних, енергетичних, фінансових криз, здійс-

нили структурні реформи в промисловості, в аграр-

ному секторі, досягли успіхів у науково-технічній і 

соціальній сферах, створили демократичне правове 

суспільство. 

Традиційна система професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі зорієнтована на підготовку 

кадрів для виробництва індустріального типу в 

умовах конкуренції за світові ринки торгівлі та 

збуту. Сьогодні така освітня система потребує  

вдосконалення, оскільки вона вже не відповідає 

сучасним вимогам постіндустріального суспільства. 

Поняття «професійна підготовка» в «Енциклопедії 

професійної освіти» визначається як «сукупність 

спеціальних знань, навичок і умінь, якостей, тру-

дового досвіду і норм поведінки, які забезпечують 

можливість успішної роботи з певної професії» [4, 

с. 549]. Згідно з трактуванням, цього видання, про-

фесійна підготовка носить інтегрований характер і 

здійснюється в процесі всіх основних видів пізна-

вальної і творчої діяльності тих, хто навчається. Її 

мета – сприяти формуванню стійких орієнтацій на 

трудовий спосіб життя, морально-психологічну і 

певною мірою практичну готовність до праці. Іншими 

словами, професійна освіта – це: 

1) Сукупність знань, навичок, умінь, оволодіння 

якими дає змогу працювати спеціалістом вищої і 

середньої кваліфікації. 

2) Підготовка в навчальних закладах спеціалістів 

для трудової діяльності в певній галузі народного 

господарства, науки, культури. 

3) Складова частина системи освіти [7, с. 549]. 

Сьогодні перспективи професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі неможливо уявити без таких 

явищ, як глобалізація, інтеграція та Болонський 

процес, що виступають зовнішніми чинниками, які 

впливають на систему професійної підготовки 

фахівців. 

Важливе значення для дослідження проблеми 

професійної підготовки фахівців аграрної галузі 

мають праці з філософії освіти В. П. Андрущенка, 

Б. С. Гершунського, П. Грютингса, І. А. Зязюна, 

В. Г. Кременя, В. О. Кудіна, М. В. Кузьміна, 

Ф. Г. Кумбса, В. С. Лутая, А. Ж. Марковича, М. І. Ми-

хальченка. Стратегія дослідження системи профе-

сійної підготовки компетентного фахівця визначається 

філософською методологією, що розглядає людську 

діяльність як спосіб існування й розвитку суспіль-

ства та окремої особистості. Неперервна професійна 

освіта розглядалась у роботах С. І. Архангельського, 

Ю. К. Бабанського, В. І. Лугового, П. І. Підкасистого 

та ін. Особистісно-орієнтовний підхід був темою 

досліджень І. Д. Беха, О. В. Бондаревської, М. Г. Чо-

бітька, С. К. Шинкарук та ін. Дослідженню проблем 

університетської освіти присвітили свої наукові 

праці О. В. Глузман, О. П. Мєщанінов. 

На сьогодняшній день існують багато праць, 

присвячених проблемам професійної підготовки 

фахівців. Аналіз психолого-педагогічної літератури 

засвідчив зростання уваги вчених до проблеми 

професійної підготовки фахівців. Особливе місце 

належить працям українських учених (І. Д. Бех, 

І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, В. В. Рибалка, О. Я. Сав-

ченко, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер), у яких 

приділяється увага професійній підготовці майбутніх 

фахівців. 

Аналіз проблеми модернізації освіти та профе-

сійної підготовки фахівців у контексті інноваційних 

тенденцій розвитку суспільства проаналізовано у 

роботах В. Г. Кременя. Автор підкреслює, що 

сучасна освіта та професійна підготовка фахівців 

повинна відповідати на нові виклики сучасності. 

Вчений наголошує, що найважливішими пріори-

тетами життєдіяльності будь-якого суспільства є 

формування суспільства знань [6, с. 24–36]. 

С. У. Гончаренко визначає проблему фунда-

менталізації професійної підготовки фахівців як 

один з основних дидактичних принципів неперервної 

багаторівневої підготовки в ряду таких дидактичних 

принципів, як науковість, доцільність, системність, 

професійна спрямованість, доступність знань. Метою 

фундаменталізації професійної освіти є створення 

бази основоположних знань, на якій в подальшому 

будується професійна освіта. Як зазначає вчений, 

особливого значення у фундаметалізації освіти 

набуває філософія освіти і філософія якості освіти, 

оскільки вектор фундаменталізації у сучасних 

соціокультурних умовах повинен бути зорієнтова-

ний на розвиток особистості [3, с. 103]. Розглядаючи 

питання фундаменталізації освіти, заслуговує на 

увагу теза вченого про те, що твердження відпо-

відності професійної школи потребам ринкової 

економіки є соціально небезпечним. На думку 

вченого, освіта не може і не повинна бути придатком 

економіки, а головною її метою має бути моральне 

і інтелектуальне зростання учнів і студентів. Фун-

даменталізація освіти покликана забезпечувати 

необхідні й достатні умови для поетапного роз-

витку методолого-культурологічного фундаменту 

особистості студентів, який забезпечує творчу само-

реалізацію їх у навчально-пізнавальній, навчально-

дослідницькій, а згодом у професійній діяльності і 

в значній мірі гарантує їхню якість. 

І. А. Зязюн підкреслює важливість створення 

передумов підготовки в системі освіти нових 

спеціалістів для формування нової, тобто своєї, 

історично власної ціннісної свідомості [5, с. 43]. 

П. Ю. Саух, вважає, що роль освіти в суспільстві 

полягає не лише в ретрансляції знань і соціального 

досвіду із покоління в покоління, але й в тому, 
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щоб готувати людину до діяльності в умовах 

біфуркацій й невизначеності, до вміння виходити 

із різноманітних глобальних криз та катастроф, 

долати які можна не застарілими, а лише випе-

реджаючими знаннями і системними діями [18, с. 64]. 

За таких умов значної актуальності набуває 

проблема формування психолого-педагогічної компе-

тентності студентів у системі професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі. Як зазначає С. О. Сисоєва, 

нагальною проблемою сьогодення є не тільки 

удосконалення предметної компетентності студентів 

вищого навчального закладу непедагогічного про-

філю, а й формування його психолого-педагогічної 

компетентності [20, с. 193]. 

Особливо гостро означена проблема постає для 

вищих професійних навчальних закладів. Як зазначає 

вчений, її актуальність посилюється такими факто-

рами: 

а) протиріччя між, з одного боку, підвищенням 

інтелектуального і технологічного рівня студентства, 

а, з іншого, дестабілізація соціокультурного процесу 

у суспільстві, зниження морально-психологічної та 

ціннісно-формувальної спрямованості навчального 

процесу у вищій школі; 

б) зміна навчального інформаційного середовища 

(використання сучасних інформаційно-технологічних 

засобів у навчальному процесі, впровадження дис-

танційних форм навчання); 

в) формування методологічної культури студентів 

(оволодіння навичками самостійної пізнавальної 

та професійної діяльності студентів); 

г) запровадження ступеневої системи вищої 

освіти та введення нових освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «бакалавр» і «магістр», яка існує у країнах 

Європейського Союзу. 

До найважливіших педагогічних компетенцій, 

на думку дослідниці, слід віднести: соціально-

особистісні, інструментальні, загальнонаукові, про-

фесійні. За таких умов актуальним стає питання 

розвитку творчої особистості у системі неперервної 

професійної освіти. 

У сучасних українських наукових дослідженнях 

питання професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі в Україні не залишалось поза увагою нау-

ковців. 

Наукові основи наступності в системі безпе-

рервної професійної сільськогосподарської освіти 

розглядалися в працях А. В. Каплуна, П. М. Олійника 

[9; 15]. Систему ступеневої підготовки фахівців з 

механізації сільського господарства досліджував 

В. М. Манько [13]. Проблему підготовки майбутніх 

фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності 

розглядав у своїх працях В. І Свистун [19]. Вирі-

шенню проблеми організації самостійної роботи 

студентів агроінженерних спеціальностей присвятив 

свої роботи І. М. Бендера. Принципам формування 

освітньо-кваліфікаційних рівнів і змісту фахової 

підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі при-

святили свої роботи Т. Д. Іщенко, Ю. П. Нагірний, 

І. М. Бендера [8, с. 56-59]. Інтеграції вищих навчаль-

них закладів Т. Д. Іщенко, С. М. Кравченко [17]. 

Питання управління системами підготовки 

кваліфікованих робітників висвітлив І. Л. Лікарчук 

[12]. Проблемі педагогіки і психології аграрної 

освіти присвятили свої дослідження Л. А. Аврамчук, 

А. А. Бугерко, Л. Л. Головко, А. І. Дьомін, В. Т. Ло-

зовецька, П. Г. Лузан, Н. А. Негруца. 

На вимоги до системи професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі великий вплив мають 

фактори, які управляють розвитком сільського гос-

подарства та його галузей. Серед них основними є: 

– світові торгoвельні правила (правила світової 

торгівлі); 

– розвиток сільськогосподарської політики ЄС; 

– розвиток продуктивності та технічний роз-

виток; 

– соціально-економічні очікування фермерських 

родин; 

– розвиток у політиці навколишнього середо-

вища. 

Найсучаснішою ідеєю оновлення системи про-

фесійної підготовки фахівців, що визнана світовою 

думкою, є її неперервність. Знання та інформація 

стають стратегічним ресурсом. Питанню неперервної 

професійної освіти приділяють свою увагу Т. Десятов, 

Н. Г. Ничкало, Л. П. Пуховська, С. О. Сисоєва. Дослі-

дження історичного розвитку неперервної професій-

ної освіти здійснені Н. Абашкіною, Н. Бідюк, З. Маль-

ковою, І. Руснаком, С. Романовою. Вивченню струк-

турних компонентів неперервної професійної освіти 

присвятили свої роботи Ю. Алфьоров, Ю. Бабанський, 

А. Біляєва, Б. Вульфсон, Р. Дейв та інші вчені. 

Проблемі компетентності фахівця присвятили 

свої дослідження європейські, російські та вітчизняні 

дослідники: Н. В. Баловсяк, І. О. Зимня, І. А. Зязюн, 

О. Овчарук, Дж. Равен, В. А. Семиченко, С. О. Си-

соєва, А. В. Хуторський, І. Є. Єрмаков, І. П. Ящук 

та інші. 

Проблемі розвитку неперервної професійної 

освіти присвячена робота Солдатенка М. М., у якій 

учений підкреслює важливість урахування умов 

індивідуалізації процесу навчання у системі непе-

рервної професійної освіти [20]. 

Клімов Є. О. пропонує модель професійного 

самовизначення сучасної особистості, яка передбачає: 

– розуміння та сприйняття сучасних соціально-

економічних потреб суспільства; 

– чітке визначення цілей та етапів щодо по-

дальшої професійної праці; 

– орієнтування в складних професійних ситу-

аціях, виборі професії; 

– можливі резервні форми і підходи щодо 

подальшої професійної діяльності [10, c. 137–148]. 

Ничкало Н. Г. розглядає світові тенденції розвитку 

неперервної професійної освіти, як педагогічні  

категорії [14]. Проблему професійного навчання 

вчений розглядає з позиції розвитку якості робочої 

сили як ключового чинника розвитку людських 

ресурсів. Відмічається, що динаміка змін на ринку 

праці впливає на розвиток системи професійної 

освіти, на її модернізацію і, відповідно, на якість 

підготовки виробничого персоналу». 
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Здійснюючи ретроспективний та порівняльний 

аналіз досвіду професійної підготовки фахівців в кра-

їнах Європейського Союзу та України Н. Г. Ничкало 

зазначає, що освітянським продуктом є конкретна лю-

дина, підготовлена до активної високопрофесійної 

діяльності в різних галузях промислового, сільсько-

господарського виробництва і сфери послуг. За 

цих умов навчання упродовж життя є однією з 

ключових проблем ХХІ століття. Концепція освіти 

упродовж життя потребує нового осмислення, вра-

хування світових тенденцій і регіональних особ-

ливостей, а також прогностичних підходів». Розвитку 

інноваційних процесів у вищих закладах освіти при-

свячені наукові роботи М. Г. Чобітко [22, c. 165–175]. 

За свідченням А. В. Глузмана, передові індуст-

ріальні суспільства, які відчувають потребу у великій 

кількості висококваліфікованих кадрів, включили 

у число пріоритетних завдань оновлення вищої 

школи, розвиток системи неперервної освіти, ство-

рення комплексу навчальних закладів, які здатні 

задовольнити потребу суспільства та його членів у 

постійному рості професійної майстерності [2, c. 100]. 

Варто відзначити, що вказуючи на важливість 

професійної підготовки фахівців, більшість дослід-

ників на перше місце ставлять її роль у розвитку 

економіки. Оскільки високоякісна професійна під-

готовка фахівців має високу економічну цінність, 

то значна частина суспільного багатства має бути 

вкладена саме в неї. 

Головним завданням, яке стоїть перед системою 

професійної підготовки фахівців аграрної галузі, 

стало забезпечення ефективного функціонування 

аграрної галузі економіки, тому виникла потреба у 

підготовці компетентних фахівців, які спроможні 

діяти в змішаному соціально-економічному сере-

довищі. Цей фактор зумовив швидкий кількісний 

ріст закладів вищої освіти та необхідність розши-

рення та реформування системи професійної під-

готовки фахівців аграрної галузі. 

На основі виявлення принципів і закономірностей 

розвитку освітньої системи можна адаптувати віт-

чизняну систему професійної підготовки фахівців 

аграрної галузі освіти відповідно до світових 

прогресивних тенденцій.  Як зазначає в своєму 

дослідженні Т. В. Фініков [21, с. 57] «освіта робить 

внесок у зростанні економіки завдяки здатності 

підвищувати продуктивність населення, зокрема 

робочої сили, що зумовлює підвищення власних 

заробітків. Освіта збільшує продуктивність робочої 

сили, а результатами цього є економічне зростання». 

Варта на увагу думка дослідника про те, що освіта – 

це засіб, який підвищує ефективність діяльності, 

тобто вона є фактором розвитку економіки. Вчений 

приходить до висновку про те, що сама по собі 

освіта не підносить економіку, вона лише робить 

величезний внесок в цей процес. Це означає, що 

для формування і розвитку знань потрібні певні 

умови, тобто необхідні витрати. Спеціальні вкладання 

коштів у професійну підготовку фахівців для 

подальшого економічного розвитку – одна з рис 

сучасного суспільства. 

Однією з властивостей дидактичної системи 

професійної підготовки фахівців є прогностична 

властивість. Манько В. М. виділяє принципи ком-

позиційного проектування, принцип системності, 

принцип ускладнення професійних функцій, принцип 

функціональності, принцип прогностично-випере-

джувальної фахової підготовки. Вчений формулює 

принцип прогностично-випереджувальної фахової 

підготовки як «відображення у дидактичній системі 

найбільш вірогідних у майбутній діяльності вироб-

ничих цілей, а також функцій, засобів і умов їх 

досягнення» [13]. 

Прогностичні властивості дидактичної системи 

підготовки фахівців аграрної галузі зумовлені рядом 

об’єктивних потреб: 

1) динаміка суспільних потреб, їх зміни власти-

востей вимагають адекватних змін у цілях і функціях 

діяльності фахівця (підготовка до життя і творчої 

праці в демократичній державі; формування гнучких 

загальнопрофесійних умінь, які допомагають адап-

туватись до зміни професійної діяльності; формування 

комунікативних вмінь; вміння знаходити і пере-

робляти інформацію; прагнення до самоосвіти); 

2) прискорений науково-технічний прогрес спри-

чиняє неперервний розвиток усіх складових техно-

логічних систем, що має відображатись у змісті 

фахової підготовки і системі діяльності фахівців 

аграрної галузі (сукупність загальнопрофесійних 

умінь, сукупність мовленнєвих умінь); 

3) професійну підготовку фахівців, яка реалі-

зується у певному часі і певних умовах, доцільно 

спрямовувати на діяльність у майбутньому часі і в 

інших умовах (розвиток самостійності і активності 

студентів, творчого ставлення до професійної діяль-

ності). 

Соціально-економічні та політичні зміни в країнах 

ЄС, а саме Східної Європи (Болгарії, Польщі, 

Угорщині, Литві та інших країнах ЄС), проведення 

реформ у галузі освіти, модернізація системи про-

фесійної підготовки фахівців, її змісту і структури 

вимагають від викладачів постійного розширення 

теоретичних знань з предмету, володіння практик-

ними вміннями. 

Сучасний ринок праці ставить нові вимоги до 

фахівців, що можна простежити на досвіді країн 

Східної Європи. 

Проблемі професійної підготовки фахівців у 

країнах Східної Європи присвятили свої праці 

багато вчених. Серед них особливою актуальністю 

визначаються праці О. В. Василенко, А. В. Каплун, 

К. Павловського, В. І. Свистуна. 

Системи професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі в країнах Східної Європи (Болгарії, Чехії, 

Словаччині, Угорщині, Польщі та ін.) в основному 

схожі з прийнятою в минулому СРСР. В НДР 

спеціалісти з вищою сільськогосподарською освітою 

готувались головним чином на сільськогосподарських 

факультетах університетів. 

Стратегію компетентісно орієнтованого змісту 

освіти запровадили Польща, Литва, Словенія та 

інші країни. 
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У сучасних умовах соціально-економічних змін 

освіта дорослих як соціально-педагогічне явище і 

соціальний інститут може розглядатись як складова 

частина загальної системи неперервної професійної 

освіти. 

У країнах намічається налагодження дієвого 

механізму соціального партнерства, зокрема з питань: 

визначення і планування потреби у професійній 

підготовці фахівців аграрної галузі; виявлення 

необхідного рівня професійної та соціальної ком-

петенції фахівців аграрної галузі; забезпечення 

організації зворотного зв’язку та проведенні постійно 

діючих моніторингів ефективності навчання в 

закладах агарної освіти. 

Таким чином, можна констатувати, що на 

сучасному етапі розвитку професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі приділяється значна увага 

з боку науковців. Процеси, які відбуваються у системі 

професійної підготовки фахівці аграрної галузі, 

спрямовані на набуття майбутніми фахівцями знань, 

умінь і навичок, їх трансформацію в компетентності, 

що забезпечить успішність їхнього професійного і 

особистісного розвитку, готовність мобільно реагу-

вати на виклики часу, реалізацію соціально важливого 

завдання – навчання упродовж життя. Одним із 

принципів професійної підготовки фахівців аграрної 

галузі є принцип безперервності, який вимагає від 

держави створення єдиної системи неперервної 

професійної освіти. Професійна підготовка фахівців 

аграрної галузі у контексті навчання упродовж 

життя стала суттєвою складовою глобальної еко-

номіки. 

Модернізацію національної системи професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі можливо здій-

снити за рахунок впровадження як вітчизняного, 

так і іноземного досвіду в цій сфері. Перш за все, 

це – впровадження системи ступеневої професійної 

підготовки фахівців. 

Модернізацію національної системи професійної 

підготовки фахівців аграрної галузі можна вирішити 

також за рахунок впровадження сучасних інформа-

ційних технологій. До інноваційних форм організації 

неперервної професійної освіти можна віднести: 

– дистанційне навчання як окремої організа-

ційної структури; 

– відкриті (віртуальні) університети. 

Основними факторами модернізації системи 

професійної підготовки фахівців аграрної галузі 

виступають соціальні та економічні. На сучасному 

етапі вони вимагають модифікацію алгоритмів 

фінансування професійної підготовки фахівців а 

також концепції змін у фінансуванні професійної 

підготовки фахівців. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ НОВОГО КУРСУ ЕКОЛОГІЇ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

У даній статті наведено пропозиції щодо інтеграції природничих та гуманітарних 
наук, а зокрема описано курс екології для студентів гуманітарних спеціальностей, 
що поєднає вивчення екологічних питань з культурним надбанням та філософськими 
течіями, курс буде гуманізований та практично зорієнтований. Новий курс покликаний 
сформувати духовні цінності, підвищити екологічну культуру, виробити в студентів 
екологічні норми поведінки та створити базу для гуманістичного екосвітогляду. 

Ключові слова: система екологічних знань, екологічна культура, гуманізація 
знань, світогляд, екологічна свідомість. 

 
В данной статье приведены предложения относительно интеграции естест-

венных и гуманитарных наук, а в частности, описывается курс экологии для 
студентов гуманитарных специальностей, который соединит изучение экологи-
ческих вопросов с культурным приобретением и философскими течениями, курс 
будет гуманизирован и практически сориентирован. Новый курс призван сфор-
мировать духовные ценности, повысить экологическую культуру, выработать у 
студентов экологические нормы поведения и создать базу для гуманистического 
экомировоззрения. 

Ключевые слова: система экологических знаний, экологическая культура, 
гуманизация знаний, мировоззрение, экологическое сознание. 

 
In this article there are some suggestions about integration of natural and humanitarian 

sciences. In particular it is described the course of ecology for the students of the 
humanities, that will connect studying of ecological questions with cultural acquisition and 
philosophical flows, a course will be humanized and practically orientated. A new course 
is called to form spiritual values, promote an ecological culture, produce for students the 
ecological codes of conducting and to create a base for a humanistic world of view. 

Key words: system of ecological knowledge, ecological culture, humanizing of 
knowledge, world view, ecological consciousness. 

 

 

Професійна освіта на початку ХХІ століття 

вступає в новий етап свого розвитку. Її завданням 

є якісна підготовка конкурентноспроможного на 

ринку праці фахівця. Основи теорії професійної 

підготовки зазнають впливу нових чинників, що 

мають як внутрішні, так і зовнішні потенційні 

можливості, забезпечують їх реалізацію в педа-

гогічному процесі. Цей вплив здійснюється в нових 

соціальних, економічних, екологічних та культуро-

логічних умовах загальнонаукового значення. 

Екологічна освіта молодого покоління України 

стала одним із пріоритетних напрямів розвитку 

суспільства. В екологічній освіті як соціальній 

системі держави головним є формування всебічно 

розвиненої творчої особистості, що проголошується 

Національною доктриною розвитку освіти України 

в ХХІ столітті. 

Постановка проблеми 

Зусиллями науковців вдалося ввести навчальну 

дисципліну «Екологія» до змісту шкільної та вузів-

ської освіти. Однак це були за своєю суттю 

дисципліни класичної екології. Введення екології 

до навчальних планів ВНЗ не змінило систему 

цінностей, формувало природничий світогляд, част-

ковий погляд на світ. На думку В. Онопрієнко, на 

сьогодні для поліпшення морального та екологічного 

відновлення нашого суспільства майже нічого не 

зроблено [5, c. 119]. 

Дослідження багатьох авторів підтверджують, 

що у багатьох випускників вищих навчальних  

закладів освіченість і поінформованість у галузі 

охорони природи поєднується з негативними вчин-

ками у професійній діяльності та побуті, байдужим, 

недбалим ставленням до природи та здоров’я. 

Водночас аналіз стану екологічної освіти у вищих 

навчальних закладах показує, що в цій галузі 

існують значні недоліки, зокрема увага студентів 

акцентується на освітньо-інформаційних аспектах 

і не докладається належних зусиль для перетворення 

знань у конкретні переконання та вчинки; екологічні 
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знання учнів мають недостатню професійну спря-

мованість, що призводить до розриву між вивченням 

теоретичного матеріалу та практикою [3, с. 4]. 

Суттєвим недоліком є орієнтація студентів на  

засвоєння знань без підкріплення їх практичним 

досвідом та навичками активних дій щодо охорони 

і захисту оточуючого середовища. 

Суперечності між сучасним рівнем екологічних 

знань студентів гуманітарного напряму навчання 

та потребами практики з основ екології призводить 

не тільки до погіршення довкілля, але й до непра-

вильного ставлення до сучасних екологічних проблем. 

Освіта сьогодні – це не лише передавання мо-

лодій людині певної суми знань про суспільство, 

природу, людину та її погляди і мислення, а 

виховання інтелектуально розвиненої, творчої осо-

бистості, формування в неї загальнолюдських, 

моральних цінностей і переконань, ідеалів, звичок, 

прагнень і почуттів. 

Під тиском індустріального, технічного і ринко-

вого розвитку суспільства освіта втрачає гума-

ністичний зміст (тобто орієнтацію на розвиток 

особистості) і перетворюється на вивчення вузького 

спектра професійних знань і вмінь. Але освіта в її 

гуманістичному розумінні – це не просто навчання. 

Завдання освіти простіше порівняно з проблемою 

виховання людини у всій повноті її життєдіяльності. 

Дегуманізація освіти є водночас і дегуманізацією 

суспільства, оскільки людина починає функціонувати 

у знедуховленому суспільстві. 

Духовні цінності повинні зайняти належне місце 

в усіх сферах людського життя, бо саме духовні 

начала є основою життєдіяльності людини. І тут 

велику роль повинна відігравати не тільки релігія, 

а й держава і, насамперед, освіта, яка закладає 

фундамент усіх сфер людського життя [8]. 

Духовність у сучасному розумінні включає в себе 

внутрішню позицію, моральні ідеали, професійну 

компетентність, відповідальність і соціальну актив-

ність, направлену на попередження шкоди. Надзви-

чайно важливим у формуванні такої особистості 

є екологічна свідомість та культура. Причому 

екологічна культура – це не ще один із напрямів 

культури, як наприклад, естетична чи художня. Це 

культура нової якості, в якій реалізуються істотні 

сили людини, його духовно-моральний потенціал, 

який гармонізує відношення духа, свідомості та 

буття людини. Ось чому дуже важливими сьогодні 

є питання екологізації та гуманізації всіх сфер та 

інститутів суспільства: освіти, науки, культури, права 

і влади [7]. Більше того, формування саме такої 

екологічної культури особистості, формування 

цілісного світогляду та світовідношення людини 

стає ціллю, цінністю та змістом освіти та педа-

гогічної науки. Екологічна культура, сформована 

системою екологічних знань, має бути обов’язковим 

компонентом будь-якої освітньої системи. 

Розв’язанню проблеми екологічної культури і 

свідомості молоді присвячено багато педагогічних 

досліджень та розробок науковців. Автори особливу 

увагу приділяють механізмам формування екологічної 

культури та екологічного мислення особистості. 

Але всі нові пропозиції так і залишаються лише 

декларативними, в реальному житті не відбувається 

зрушень. Рівень культури, і зокрема, екологічної 

культури студентів так і залишається низьким. Це 

ще одна із суперечностей у суспільстві, яку треба 

вирішувати. 

В. Онопрієнко вважає, що дослідження цих 

питань стають дедалі необхіднішими, а тому нині 

багато наук та наукових напрямків звертаються до 

екологічної проблематики. Але, якщо говорити саме 

про систему екологічної освіти, то треба визнати, 

що головним елементом системи із її визначення є 

взаємозв’язок елементів та їх підпорядкування 

загальній меті. Саме цього екологічній освіті та 

вихованню бракує більш за все. Тому управління 

екологічною освітою та вихованням треба розпо-

чинати із формування системи знань, які відпові-

датимуть головним принципам будь якої освітньої 

діяльності: наступність, системність, послідовність, 

неперервність, цілеспрямованість, відповідальність 

[5, c. 123]. 

Пошук шляхів розв’язання цих педагогічних 

проблем зумовив початок дослідження з питань 

формування системи екологічних знань студентів 

гуманітарного напряму підготовки вищих навчальних 

закладів. Зокрема в розробці знаходиться новий 

курс екології для студентів-гуманітаріїв та нова 

концепція курсу на основі інтеграції екологічних 

знань з культурним надбанням та філософськими 

течіями. Дослідження ґрунтується на припущенні, 

що формування екологічних знань студентів буде 

ефективнішим за умови розгляду проблем довкілля 

на основі їх інтеграції із гуманітарними знаннями, 

практичній орієнтації курсу з урахуванням гуманізації 

та гуманітаризації змісту навчання. 

Отже, метою даної статті є розкриття концеп-

туальних особливостей нового курсу екології для 

студентів гуманітарних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу 

Основною ідеєю нового курсу екології є при-

пущення, що за допомогою інтеграції екологічних 

знань з культурним надбанням та філософськими 

поглядами можливо сформувати систему екологічних 

знань студентів та підвищити рівень екологічної 

культури зокрема. 

Розглянемо детальніше ключові напрями та ідеї 

гуманізованого курсу екології для студентів гума-

нітарних спеціальностей. 

– Новий курс покликаний сформувати в сту-

дентів чітке усвідомлення свого місця у світі та 

відчуття відповідальності за свої повсякденні вчинки, 

тобто розвинути екологічну культуру особистості. 

Діяльність людини, яка призвела до екологічної 

кризи, відбувалася в межах правил антропоцент-

ричного гуманізму, тобто ідеї підкорення людині 

всього, що є в природі, ідеї панування над приро-

дою. Але сьогодні все більше науковців стверджують 

про необхідність керуватися в наших діях правилами 

іншого гуманізму – екологічного. Основна його 

ідея – людина є лише часткою природи й космосу, 
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із законами й силами яких вона повинна рахуватися 

[5, c. 120]. 

Ця концепція основана на принципі гармонізації 

відношень людини та природи та визнанні рівно-

цінності усього живого. Важливо у новій системі 

екологічних знань демонструвати важливість ціліс-

ного бачення світу, в якому все виявляється взаємо-

пов’язаним та необхідним для функціонування  

Універсуму. Педагогічний процес викладення нового 

екологічного курсу буде прагнути зорієнтувати 

студентів не тільки на засвоєння інформації, а 

передусім на розуміння явищ та процесів, і надалі 

побудови цілісної картини світу та усвідомлення 

свого місця в ньому. 

Вважаємо, що система екологічних знань, окрім 

освітньої функції, має здійснювати й екологічне 

виховання, яке має розкрити сутність процесів 

взаємодії людини і природи, їх взаємозалежності й 

необхідності дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища. Воно покликане сформувати почуття 

відповідальності перед нинішніми та майбутніми 

поколіннями за збереження багатств природи. 

Поставлений таким чином навчально-виховний 

процес, використовуючи навчальний матеріал з  

дисциплін природничих та гуманітарних циклів, 

буде формувати досвід правильного вирішення питань 

використання природних цінностей [9]. 

У новому курсі ми намагатимемося сформулювати 

принципи екологічної культури поведінки. Передусім 

це врахування у всіх сферах людської діяльності 

реакції природного середовища на зміни, що в нього 

приносяться. За словами А. А. Горелова «це діяльність 

не замість природи, що порушує її колообіги речовин, 

трофічні рівні та знищуючи її складові частини, а 

діяльність разом з природою, що враховує її мож-

ливості та закони функціонування» [1, с. 195]. 

Саме формування екологічної культури сус-

пільства, а не запровадження екологічно чистих 

технологій може бути засадою розв’язання еко-

логічних проблем. Це пояснюється думкою, що 

екологічні негаразди закорінені у світі миследіяль-

ності, а не у світі природи, що сутність екологічної 

проблематики охоплює відношення «людина – 

людина», а не «людина – природа» [5, c. 120]. 

– У змісті нового курсу розгляд екологічного 

матеріалу буде здійснюватись через призму еко-

логічної літератури та інших видів мистецтва у 

сфері довкілля. Відомо, що шлях до екологічної 

культури знаходиться не в примушенні, а в мораль-

ності, як ще давно пропонував китайський мудрець 

та мислитель Конфуцій. На думку С. Г. Лебідь для 

того, щоб знання увійшло в систему домінуючих 

потреб, установок і ціннісних орієнтацій особи, вони 

повинні бути пов’язані з переживаннями. Знання 

тільки тоді втілюються у переконання, якщо зачіпають 

сферу почуттів людини. Пронизуючи погляди і уяви, 

почуття стають одним із структурних елементів 

світогляду [4, с. 150]. У зв’язку з цим велика увага 

у курсі буде приділятися екологічній літературі, 

завдяки якій буде здійснюватись більш тонке проник-

нення за допомогою почуттів людини у світ природи. 

Екологічно позитивне призначення мистецтва 

полягає в тому, що головною пізнавальною метою 

мистецтва є створення ідеальних моделей життєвих 

ситуацій. У цьому змісті твори мистецтва допо-

магають у виборі найбільш оптимальних стратегій 

взаємодії людини та природи [1, с. 207]. Отже, у 

формуванні системи екологічних знань студентів 

широкий культурний синтез є дуже важливим, ос-

кільки екологічно позитивне відношення до природи 

властиве у різному ступені і напрямах різним 

галузям та типам культури. Екологічний культурний 

синтез є в той же час суттєвим моментом само роз-

витку особистості та надбання соціальної гармонії. 

На нашу думку, саме за допомогою культурних і 

духовно-естетичних напрацювань, які накопичило 

людство за час своєї еволюційної ходи буде можливо 

сформувати найоптимальнішу систему екологічних 

знань, що буде становити базу для гуманістичного 

екосвітогляду. 

– У новому курсі планується поєднувати 

вивчення екологічних питань з розглядом екологічно 

зорієнтованих філософських поглядів. Нині це буде 

дуже потрібним та актуальним засобом. М. М. Ки-

сельов у своєму дослідженні встановлює, що філо-

софія екології може стати інтегруючим фактором 

для управлінням екологічною освітою та вихованням, 

бо філософія «тісно взаємодіє зі сферою загальних 

знань і є найвищим рівнем осмислення усіх вимірів 

існування сучасної екології, допомагає зрозуміти 

можливості подальшого її розвитку. У її межах 

формуються сучасні уявлення про різноманітні галузі 

екологічного пізнання та екологічної діяльності, 

надається можливість оцінити реальний стан розвитку 

її емпіричного та теоретичного вимірів, проектуються 

можливі та необхідні особливості її розвитку [2, 

с. 26]». 

Таким чином, філософські погляди та ідеї при 

розгляді екологічних питань будуть допомагати 

формувати у студентів не тільки цілісну систему 

екологічних знань, але й розвивати еколого-світо-

глядні переконання, цінності та норми екологічної 

етики. Інтеграція екологічних знань та філософських 

поглядів буде сприяти формуванню екологічного 

світогляду в студентів, що може забезпечити пере-

будову поглядів і уявлень студентів, коли засвоєні 

знання і екологічні норми стають його власними 

переконаннями, внутрішніми регуляторами поведінки 

щодо природи. 

– У новому курсі важливим завданням буде 

навчити студентів не просто мислити, а й діяти. 

Адже реально особа формується на основі єдності 

свідомості і дії, де активність займає домінуюче 

положення. Кожна особа має приходити до осмис-

лення буття не тільки теоретично, а й практично – 

у своїй поведінці. 

Курс екології для студентів гуманітарних спе-

ціальностей має бути особистісно зорієнтованим 

та покликаний виявити і розвинути творчу інди-

відуальність студентів, збагатити їх інтелектуальний 

і креативний потенціал. Для цього планується скон-

центрувати увагу студентів на розв’язанні місцевих 
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проблем. Чим глибше студенти будуть усвідомлювати 

глобальний характер екологічних проблем та аналі-

зувати його масштабність, тим менше вони будуть 

відчувати особисту причетність до них та потребу 

щось робити власними зусиллями. Н. О. Пустовіт 

проводила спеціальні дослідження у сучасній  

шкільній освіті, але висновки, що вона зробила 

можна застосувати і до вищої школи: «Глобальність 

екологічних знань суперечить індивідуальним і вузько 

локальним можливостям школярів у застосуванні 

цих знань [6, с. 20]». Саме тому новий курс всіма 

засобами лекційних та практичних занять буде 

привертати увагу студентів до локальних проблем 

та досягнень у сфері екології. Це сприятиме під-

силенню проекологічної мотивації студентів у своїх 

діях, допоможе змінити існуючий антропоцентричний 

світогляд, розвине екологічну свідомість та форму-

ватиме природоохоронну поведінку. 

Висновки 

Екологічна освіта має нести в собі якісне пере-

творення навчально-виховного процесу, співвідно-

шення мислення і дійсності, розв’язання супереч-

ностей між ідеальним і матеріальним. 

Встановлено, що сучасні екологічні курси у 

вищих закладах освіти формують лише частковий 

погляд на світ, не змінюють системи цінностей 

студентів. На підставі цього рекомендується вдоско-

налення екологічної освіти та виховання у ВНЗ роз-

починати з формування системи екологічних знань. 

Задля цього розробляється гуманізований та 

практично зорієнтований курс екології для студентів 

гуманітарних спеціальностей, основними концеп-

туальними ідеями якого є: 

– Побудова в курсі цілісної картини світу та 

розвиток чіткого усвідомлення місця людини в 

ньому. 

– Культурний синтез екологічних знань з куль-

турним та духовно-естетичним надбанням людства. 

– Розгляд екологічно спрямованих філософських 

поглядів під час вивчення екологічних питань. 

– Єдність знань та дій, тобто практична 

орієнтація курсу та спрямування на вивчення та 

розв’язання локальних екологічних проблем. 

Очікується, що такий підхід до формування 

системи екологічних знань у студентів гуманітарних 

спеціальностей сприятиме покращенню мотивації 

до вивчення екологічних питань, виробленню в 

студентів екологічних норм поведінки та підвищенню 

рівня готовності до активності дій щодо поліпшення 

стану довкілля, впливатиме на підвищення еколо-

гічної культури загалом. 

Подальші дослідження полягають у підготовці 

програми курсу «Екологія» для студентів гумані-

тарних спеціальностей, експериментальній перевірці 

ефективності нового курсу та розробці методичних 

рекомендацій з проведення проблемних лекцій та 

групових занять для впровадження у практику вищих 

навчальних закладів. 
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ПРО СКЛАДОВІ ПРЕДМЕТА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК НАУКИ 

 

 

У роботі розглядаються питання змісту предмета соціальної роботи як науки, 
який відрізняється багатоаспектністю. У результаті аналізу літературних джерел 
з проблем ролей і функцій були встановлені провідні складові предмета вказаної 
науки, до яких належать комунікативні й організаційні функції, а також запропоновано 
бачення проблем особистості клієнта крізь призму саморозвитку. 

Ключові слова: ролі і функції соціального працівника, риси особистості, 
структура і функції системи, футурреальна психологія, ситуаційний підхід, цільова 
спрямованість особистості, близькі, середні і далекі цілі. 

 
В работе рассматриваются вопросы содержания предмета социальной работы 

как науки, которое отличается многоаспектностью. В результате анализа 
литературных источников по проблемам ролей и функций были установлены 
ведущие составляющие предмета указанной науки, к которым относятся комму-
никативные и организационные функции, а также предложено виденье проблем 
личности клиента через призму саморазвития. 

Ключевые слова: роли и функции социального работника, черты личности, 
структура и функции системы, футурреальная психология, ситуационный подход, 
целевая направленность личности; близкие, средние и далекие цели. 

 
The paper deals with the subject content of social work as a science, which is different 

multidimensional. An analysis of the literature on the roles and functions were established 
major components of this subject of science, which include communication and organizational 
functions, as well as the proposed vision of the problems the customer’s identity through 
the prism of self-development. 

Key words: role and function of a social worker, personality traits, the structure and 
function of the system, futurrealna psychology, situational approach, the task orientation 
of the person, close, medium and distant goal. 

 

 

Теоретичний аналіз досліджень з проблем змісту 

соціальної роботи доводить, що головний акцент 

ставиться на функціях і ролях, які властиві цій 

професії. Найповніше ці питання розкриваються в 

роботах Марджорі Майо [5] і В. Сидорова [6], у 

яких ролі і функції соціальних працівників класи-

фікуються за певними групами й підгрупами, що 

дозволяє уточнити їх особливості та специфіку. 

Разом із тим детального аналізу цих дій, а тим 

більше операцій цієї діяльності не проводилося. 

Тому ми вважаємо, що для ефективного процесу 

навчання, необхідно підходити до операційного 

аналізу складу діяльності через послідовні узагаль-

нення дій, цілей, функцій, ролей і тому подібне, з 

чого складається зміст даної професії. 

Теоретичною основою аналізу професійної діяль-

ності є системно-структурний підхід, про який 

писали ще Р. Акофф і Ф. Емері [1], яких можна 

віднести до кібернетиків, а фізіолог П. К. Анохін [2] 

основою відповідних процесів вважав функціональну 

систему. Кібернетики розглядають систему як «безліч 

взаємозв’язаних елементів, кожен з яких пов’язаний 

прямо або побічно з кожним іншим елементом» [1, 

c. 27], а структура характеризується властивостями, 

які «представлені у вигляді їх функцій» [1, с. 28]. 

Мету вони розуміють як «бажаний результат» [1, 

с. 66]. Щоб не повертатися до цього, відзначимо, 

що на сучасному етапі розвитку психологічної науки 

мета розглядається як ідеальний образ потрібного 

майбутнього (за М. А. Бернштейном). 

Функціональна система П. К. Анохіна як одиниця 

фізіологічної діяльності складається з п’яти ком-

понентів або блоків: аферентного синтезу, домінуючої 

мотивації, депо пам’яті, ухвалення рішень і акцептора 

дії. Слід зазначити, що аферентний синтез у  

соціальній роботі виконує діагностичну або оцінну 

функцію, домінуюча мотивація – спонукальну функ-

цію у будь-якому виді діяльності. Депо пам’яті і 

блок ухвалення рішень забезпечують прогностичну 

функцію, залучаючи досвід особистості соціального 

працівника і здатність ухвалювати відповідні рішення. 

Акцептор дій пов’язаний із постановкою цілей, їх 

досягненням і оцінкою результатів, який відноситься 

до перетворюючого компоненту функцій. 

Якщо йти від прийнятого в соціальній роботі 

поділу змісту на ролі та функції, то більш інфор-
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мативними є функції, тому що в них відобра-

жається зміст виконавчої завершеності і вони тісно 

пов’язані з цілями діяльності. М. Майо розподіляє 

функції на дві групи: теоретичні знання і уміння, 

якими повинні володіти соціальні працівники, і 

практичні знання і уміння, які стосуються певних 

галузей вищезазначеної професії. До першої групи 

відносять 15 позицій і до другої групи – 11. До цих 

груп автор відносить різні за кількісними харак-

теристиками утворення, наприклад, дослідження і 

ведення записів і звітності [5, с. 97]. 

В. Сидоров виділяє більшу кількість груп і 

підгруп функцій, до яких відносить: спектральні та 

процесуальні функції, а також базисні та спеціальні. 

Спектральну групу складають функції, які пов’язані 

з 9 ролями соціальних працівників і сумарно таких 

функцій нараховується – 37. Процесуальних – три 

групи функцій, базисних – три, а спеціальних – 

дев’ять. У трьох останніх групах немає чіткого 

переліку функцій, як це характерно для спектральної 

групи [6, с. 76–83]. 

Для проведення порівняльного аналізу цих двох 

класифікацій нами було здійснено їх зіставлення з 

метою об’єднання загальних за характером функцій. 

Основою аналізу був список спеціальних функцій 

із класифікації В. Сидорова. Як показав аналіз, 

комунікативна функція включає 6 загальних позицій, 

які мають єдине смислове навантаження, але різні 

форми виразу думки. Організаторських функцій 

виділяють 31 позицію, а до правозахисної, превен-

тивної, психотерапевтичної та соціально-педагогіч-

ною належать по одній функції. 

До базисних функцій, які включають три групи 

функцій: діагностичну (оцінну), прогностичну і пере-

творюючу – включають 5 позицій, 0 і 6 відповідно. 

Серед перерахованих груп спеціальних функцій 

відсутні конкретні вказівки на соціально-економічні, 

рекламно-пропагандистські та соціально-медичні 

функції. Разом із тим не визначено, куди відносити 

дві функції: 1) політичний аналіз і вирішення соці-

альних проблем, мобілізація громадської участі в 

соціальних процесах, цивільний захист, розвиток 

соціальних ресурсів, які реалізує агент із питань 

соціальних змін; 2) виконання ролі професіонала з 

відповідними функціями: самооцінки, особистого 

професійного розвитку і підвищенням рівня про-

фесійних якостей. 

Таким чином, теоретичний аналіз діяльності 

соціального працівника показав, що в організаційних 

аспектах функції, а відповідно і цілі діяльності 

здебільшого визначені. Це стосується і групи ко-

мунікативних функцій. Решта функцій становить 

складніші об’єднання цілей і дій. Так, наприклад, 

процесуальна група включає такі функції: «оцінка – 

прогноз – перетворення», або «визначення проблеми – 

побудова плану – реалізація намірів – оцінка ре-

зультатів». Ролі консультанта-клініциста притаманні 

такі функції: психосоціальна оцінка й діагностика, 

а також стабілізація способу життя, соціальне 

лікування і дослідницька робота. 

Можна констатувати, що через відсутність 

об’єднуючого принципу при визначенні одиниці 

аналізу професійної діяльності, важко провести не 

тільки кількісний, але і якісний аналіз (на основі 

кількісних показників, а не умоглядних конструкцій). 

Тому необхідно не обмежуватися тільки функціо-

нальним аналізом діяльності соціального працівника, 

але застосувати і системно-структурний аналіз. 

Система є певною ієрархією компонентів, які спря-

мовані на досягнення основної або головної мети. 

Кожен компонент такої системи пов’язаний із 

досягненням підцілей, а їх ієрархічність утворює 

структуру. Оскільки функції діяльності соціального 

працівника вже були досліджені, то необхідно 

перейти до аналізу її структури. 

Аналіз отриманих результатів показав, що най-

більша кількість функцій зосереджена в групі  

організаційних функцій, і тому, визначивши їх 

структуру, можна швидше вийти на істотні зв’язки 

справжньої системи. У структурі організаційних 

функцій можна виділити декілька рівнів. Перший 

рівень завдань діяльності соціального працівника 

пов’язаний із: 1) оцінкою стану, потреб, ресурсів 

окремого клієнта або групи; 2) управлінським харак-

тером організаційних функцій, таких як планування і 

контроль, а також оцінка ефективності діяльності 

при індивідуальній роботі з клієнтом або певною 

групою; 3) оцінкою ресурсів і можливістю надання 

сервісних послуг. 

Вищий рівень пов’язаний із вказаними вище 

трьома видами діяльності, але в ширшому масштабі. 

До них відносяться: розробка стратегічного аналізу 

та планування цілей, завдань і пріоритетів; співпраця 

і ведення переговорів з іншими агентствами і пред-

ставниками інших професій; управління ресурсами, 

включаючи штатний розклад і бюджет; підтримка 

груп і організацій в отриманні ресурсів, наприклад, у 

заявках на грант; контроль і оцінка прогресу, а 

також найбільш ефективного використання ресурсів; 

планування сервісних послуг, розподіл часу на 

здійснення послуг, контроль за якістю забезпечення 

сервісних послуг; управління персоналом і контроль, 

керівництво, а також внутрішня і зовнішня коорди-

нація діяльності, підготовка цільових програм та їх 

оцінка. 

Наведений аналіз організаційних функцій показує 

відповідну ієрархію структури діяльності соціального 

працівника, пов’язану з послідовним укрупненням 

масштабів цієї діяльності при відносній постійності 

трьох вказаних вище груп на початковому (нижчому) 

рівні. Таке розширення функцій у системі діяльності 

соціального працівника зумовлене підвищенням рівня 

кваліфікації фахівця і ступенем його відповідальності 

під час сходження по кар’єрній драбині. 

Це підтверджується аналізом ролей (посад) 

організацій соціальних служб, прийнятих в Україні. 

У роботі О. Іванової та Т. Семігіної [6] наводяться 

дані про рівні соціальних інституцій, що мають 

певні соціальні установи і відомства, а також  

систему соціального захисту в Україні. Так, автори 

виділяють п’ять рівнів соціальних інституцій,  

шість компонентів соціальних установ і відомств і 

сім компонентів у системі соціального захисту [6, 

с. 112–115]. 
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Аналіз організаційних форм як формалізованих 

установ переконує нас у тому, що вся різнома-

нітність функцій, ролей і посад за змістом діяльності 

можна звести до трьох рівнів. Перший характери-

зується безпосередньою роботою з клієнтом або 

клієнтами, об’єднаними разом для групової роботи. 

Другий рівень пов’язаний із управлінською діяль-

ністю в регіональній системі соціальних установ 

через необхідність обліку особливостей місцевих 

умов. Третій – відноситься до установ національного 

рівня, які здійснюють законодавчі й управлінські 

функції у загальнодержавному масштабі. 

Аналогічних поглядів дотримується М. Майо [5], 

яка також наводить три основні рівні соціальної 

роботи: базова або за місцем проживання з окремими 

людьми, сім’ями або групами; робота місцевих 

агентств або між агентствами; соціальна робота на 

регіональному або національному рівнях. У цих 

роботах беруть участь соціальні працівники, підні-

маючись по ієрархічних сходах службових посад. 

Оптимальним є проходження перших двох рівнів 

до виконання функцій на третьому рівні. 

Разом із тим, виходячи з генезису розвитку 

предмета науки «соціальна робота» первинною 

була функція, пов’язана з наданням безпосередньої 

та реальної допомоги конкретним людям, які 

потребують її. Система таких функцій пов’язана з 

роллю вуличного соціального працівника – роботи, 

яка відноситься до першого рівня, запропонованого 

нами. У класифікації В. Сидорова ці функції віднесені 

до груп: 1) процесуальної: «оцінка – прогноз – 

перетворення», а також «визначення проблеми – 

побудова плану – реалізація намірів – оцінка 

результатів» і 2) базисної: діагностична (оцінна), 

прогностична і перетворююча функції. 

На нашу думку, між двома зазначеними групами 

функцій, як показує операціональний аналіз діяльності 

соціального працівника, відмінностей немає, оскільки 

оцінка й визначення проблеми процесуальної групи 

функцій відносяться до діагностичних функцій 

базисної групи, прогноз і побудова плану – до 

прогностичної, а реалізація намірів і оцінка резуль-

татів – до перетворюючої. Разом із тим реалізація 

двох останніх груп функцій включає комунікативні, 

організаційні, психотерапевтичні, превентивні, соці-

ально-медичні, соціально-педагогічні, а також побічно 

пов’язані з правозахисними і рекламно-пропаган-

дистськими функціями, які віднесені автором до 

спеціальних. 

Теоретичній аналіз структури діяльності соці-

ального працівника в основному через з’ясування 

функцій показав, що система цієї діяльності обер-

тається навколо процесуальних і базисних функцій, 

які є фактично ідентичними. Спеціальні функції 

деталізують професійну діяльність, у якій провідне 

місце займають комунікативна й організаційна  

функції, а інші детально не розглядаються. Вони 

ніби заглиблюють і розширюють професійну діяль-

ність, пристосовуючи її до умов зовнішньої соціальної 

дійсності, послідовно розширюючи масштаб діяль-

ності та відповідальність за її результати. 

Таким чином, кількісно можна охарактеризувати 

тільки спеціальні функції. Комунікативна функція 

включає 6 загальних позицій і складає 14,28 %, орга-

нізаторські функції становлять 31 позицію – 73,8 %, а 

до правозахисної, превентивної, психотерапевтичної 

і соціально-педагогічної належать по одній функції. 

Умовно можна їх об’єднати в одну групу з п’яти 

позицій, що складає 11,9 %, але кількісно вони не 

вимірюються через відсутність відповідних даних. 

Аналіз навчального плану за фахом «соціальна 

робота» всіх трьох освітніх рівнів: бакалавр, спеціаліст 

і магістр – показав, що з 65 предметів, що відносяться 

безпосередньо до соціальної роботи, на теоретичні 

дисципліни відведено – 20 %, методи і технології – 

15,38 %, організаційні – 6,15 %, спілкування з 

різними групами населення – 27,69 % і на психоло-

гічні й близькі до них дисципліни – 30,76 %. Природ-

но, що всі предмети відрізняються різною кількістю 

годин, але ми обмежилися загальною картиною. 

Це підтверджує, що в процесі навчання основний 

акцент робиться на вивченні проблем психології 

особистості і груп, спілкуванні з різними категоріями 

населення. Організаційні проблеми відсунуті на 

нижче місце через те, що підвищення кваліфікації 

соціального працівника здійснюватиметься з нако-

пиченням досвіду роботи на першому рівні – у 

процесі роботи з проблемами клієнта. Із накопи-

ченням досвіду і стажу роботи буде поступово 

розширюватися сфера компетентності соціального 

працівника і підйом його на наступний рівень 

відповідальності на вищій посаді. 

Отже, провідними складовими змісту предмета 

науки «соціальна робота» є комунікативна й орга-

нізаторська діяльність у широкому розумінні. Можна 

відзначити, що комунікативні функції соціального 

працівника тісно пов’язані з ключовим поняттям 

даної професії – наданням допомоги клієнтам. 

Таке уточнення вимагає, з одного боку, особливих 

гуманістичних і альтруїстичних особистісних рис 

від представників цієї професії, а з іншого боку, 

оволодіння сучасними методами проведення діагнос-

тичної, консультативної та корегувальної роботи. 

Ці дві сторони комунікативної діяльності тісно 

пов’язані між собою. Якщо студент має особистісні 

якості емпатії, альтруїзму, співпереживання іншому, 

то йому легше опановувати технології спілкування, 

спрямовані на допомогу іншому. При тому, що об’єкт 

соціальної роботи не обов’язково буде приниженим і 

ображеним, а може бути і агресивним, і злим. Проте і 

з такими людьми соціальний працівник повинен 

бути терплячим і ввічливим. У таких ситуаціях 

особистісні риси збагачуються набутими знаннями 

і технологіями, що приводить до плідної і творчої 

діяльності соціального працівника. 

Вихід на такий оптимальний рівень соціального 

працівника тісно пов’язаний із розумінням сучасного 

стану теоретичних аспектів психології особистості. 

Рішення першої задачі – усвідомлення провідних 

властивостей особистості пов’язане із самовизна-

ченням людини взагалі і професійним самовизна-

ченням зокрема. Друге завдання – подальше про-
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фесійне зростання соціального працівника також 

пов’язане з прагненням до самовдосконалення, 

самореалізації і самоактуалізації. 
Цю тенденцію сучасної гуманістичної психології 

ми пов’язуємо з формуванням нового бачення про-
блеми особистості, яка найважливішим вважає процес 
саморозвитку особистості. Цей напрям характеризує 
давній девіз: «Пізнай себе!» Під саморозвитком ми 
розуміємо самостійну активну діяльність суб’єкта, 
спрямовану на досягнення цілей зростання особис-
тості, на основі внутрішньої мотивації, за рахунок 
інтересу до неї при отриманні позитивних емоцій і 
почуттів. 

До процесу саморозвитку відносимо такі самос-
тійні процеси, як: самовизначення, самореалізація, 
самовдосконалення і самоактуалізація. Процес само-
розвитку включає і інші процеси, як наприклад, 
зовнішньої презентації психічного зростання в 
ранньому дитинстві, внутрішньої презентації – у 
дошкільному і молодшому шкільному віці, іден-
тифікації – у підлітковому і юнацькому віці тощо. 
Кожна особистість може в своєму зростанні знахо-
дитися на різних етапах (процесах) саморозвитку. 

З такого ж розуміння особистості ми підходимо 
і до клієнтів, які потребують допомоги. Наші дослі-
дження показують, що кризові ситуації виникають 
у тих випадках, коли у людини відсутні тенденції 
до саморозвитку і її життя обмежене вузьким колом 
близьких цілей, заснованих на егоцентричній позиції, 
меркантильній та утилітарній мотивації, що до того 
ж підкріплюється негативними емоціями. Такі люди 
не бачать перспектив зростання і розвитку, вони 
не ставлять дальні і навіть середні цілі, не можуть 
піднятися над ситуацією. 

Таку поведінку ми спостерігали у парасуїцидентів, 
які хотіли позбавити себе життя, але з різних причин 
не досягали поставленої мети (часто завдяки щасли-
вому випадку) [4]. Багато теоретиків і практиків 
соціальної роботи наполягають на тому, що не треба 
робити вибір за клієнта, а треба підвести людину 
до нього, підштовхнути, відкрити перед нею пер-
спективу, у тому числі й саморозвитку. Людина 
повинна бути привченою до здійснення постійної 
свідомої внутрішньої роботи, і, як писав А. Маслоу, 
перед ухваленням відповідального рішення людина 
повинна обов’язково вести діалог із собою. 

Інший аспект становлення особистості взагалі і 
соціального працівника зокрема, пов’язаний із 
встановленням особистісних перспектив розвитку 
і перспектив клієнта. Нами розробляється футур-
реальна психологія, яка спирається, по-перше, на 
пріоритет майбутнього часу, а по-друге, на ситуа-
ційний підхід. Перша позиція указує на те, що 
людина свідомо або несвідомо в житті переважно 
орієнтується на ситуації майбутнього часу. При цьому 
така орієнтація виходить із ситуацій теперішнього 
часу, що обмежує можливі безплідні фантазії і 
прив’язує уяву людини до реальності. 

Друга позиція указує на пріоритет ситуаційного 
підходу, коли ситуація розглядається як одиниця 
психічної діяльності і складається з внутрішніх і 
зовнішніх планів. Життєдіяльність суб’єкта в цілому 
з такої точки зору виступає як послідовна зміна 
ситуацій [3]. Пріоритетна орієнтація особистості 
на майбутнє забезпечує бачення перспектив життя 
і розвитку, а також на постановку дальніх і високих 
цілей. Резюмуючи сказане, можна окреслити цілі і 
завдання діяльності соціального працівника як праг-
нення до усвідомлення перспектив саморозвитку 
особистості клієнтами, що потребують допомоги. 

З іншого боку, ситуаційний підхід дозволяє 
перевести процес підготовки соціальних працівників 
із пріоритетів теоретичної підготовки до площини 
вирішення практичних завдань. Для цього необхідно 
розробляти схеми орієнтовної діяльності соціального 
працівника, наприклад, на основі теорії планомірного 
формування розумових дій і понять П. Я. Гальперіна. 
Вона може створюватися для таких видів робіт: 
діагностичної, консультативної та корегувальної. 
При цьому необхідно враховувати, що робота про-
водиться з різними групами населення: сім’ями, 
інвалідами, парасуїцидентами, людьми похилого 
віку, віктимними особистостями тощо. 

Важливо також відзначити, що запропонована 
нами методика цільової спрямованості особистості 
дозволяє перевести проблему кризових ситуацій із 
констатувального аспекту на аспект передбачення 
таких ситуацій і, піднімаючись над ситуаціями, 
передбачати їх появу. Таким чином, можна уникнути 
деяких проблем, не доводячи ситуації до конфлікту, 
внутрішнього або зовнішнього. 
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ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ, 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

(З ПОЗИЦІЙ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ) 

 

 

У даній статті окреслено наукові підходи, що є обов’язковими для моделювання 
соціальної, соціально-педагогічної і психологічної роботи в загальноосвітньому 
навчальному закладі в умовах технологізації управління ним. 

Ключові слова: технологія, науковість, підходи, система, модель, школа, 
соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота. 

 
В данной статье обозначены научные подходы, которые являются обязатель-

ными для моделирования социальной, социально-педагогической и психологической 
работы в общеобразовательном учебном заведении в условиях технологизации 
управления им. 

Ключевые слова: технология, научность, подходы, система, модель, школа, 
социальная, социально-педагогическая работа. 

 
Scientific approaches which are obligatory for the design of social, social-pedagogical and 

psychological work in general educational establishment in the conditions of technologization 
of management by him are marked in this article. 

Key words: technology, science, approaches, system, model, school, social, socio-
pedagogical work. 

 

 

Актуальність дослідження. У нормативно-

правових та організаційно-стратегічних документах 

уряду, що стосуються соціальної роботи з дітьми 

та молоддю в Україні [6] та діяльності установи 

загальної середньої освіти [7], не останнє місце 

посідає поняття «технологія», яке і в центрі уваги 

педагогів-науковців (Р. де Кіффер, М. Мейєр, В. 

Безпалько, І. Зязюн, В. Монахов, К. Сілбер). Вони 

довели, що технологічний підхід, який активно 

використовується в галузях духовного та освітньо-

культурного виробництва, є тією green-карткою 

нових можливостей, які необхідні для концептуаль-

ного засвоєння різноманітних галузей і аспектів 

сучасної соціальної і педагогічної дійсності. Але 

мало дослідженою в науці залишається проблема 

технологізації управління школою, зокрема щодо 

основ моделювання соціальної, соціально-педаго-

гічної та психологічної роботи в ній. Це зумовлює 

потребу в пошуках у цьому напрямі в контексті 

активізації тих проблем, з якими стикається сучасний 

школяр у процесі соціалізації [2; 10]. 

При створенні системи соціальної, соціально-

педагогічної і психологічної роботи в загально-

освітній школі доцільно виходити з усвідомлення 

педагогічної (освітньої) технології як «змістовного 

узагальнення» (В. Давидов) [8, с. 24], що містить у 

собі смисли всіх існуючих визначень, включаючи 

генетичні корені міжпредметного поняття [8, с. 21], а 

за основу в моделюючій діяльності брати класи-

фікацію Г. Селевка щодо горизонтальної структури 

педагогічної технології [8, с. 24-28]. Це надасть 

можливість вийти на певний інноваційний продукт – 

модель організації і здійснення соціальної, соціально-

педагогічної і психологічної роботи в школі, яка 

буде зорієнтованою на конкретного користувача 

(керівника загальноосвітньої установи) і виступати 

для нього тим інструментом, що спрацює на 

удосконалення системи управління школою у прі-

оритетних на сьогодні напрямах її діяльності. 

Модель [5] повинна містити декілька компонентів, 

кожний з яких відтворить той аспект технології, без 

якого вона не зможе бути застосованою. Однак, 

незалежно від визначення й позиції цього компо-

нента у системі, він повинен мати властивість, 

необхідну в горизонтальній структурі будь-якої 

педагогічної технології: науковість [8, с. 26–27]. 

Науковість виступає не тільки властивістю, а й 

умовою – підґрунтям для моделювання. І передбачає, 

у свою чергу, орієнтацію на конкретні наукові 

підходи в процесі проектування. Оскільки йдеться 

про організацію певної діяльності в школі, то ці 

підходи не можуть не враховувати загальних вимог 

до управління сучасним навчальним закладом. Саме 

на них беремо за мету сконцентрувати увагу в 

даній роботі. 

Перший підхід, який складатиме основу моде-

лювання соціальної, соціально-педагогічної і пси-

хологічної роботи в навчальному закладі, – це 
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системний підхід. Він передбачає погляд на 

цілеспрямовану діяльність, що виокремлюється, як 

на неподільну «сукупність визначених елементів, 

між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія», 

тобто як на систему [1, с. 6]. Ця система, у свою чергу, 

має самостійні властивості, характерні для будь-

яких соціальних (соціально-педагогічних) систем. А 

саме: цілісність (взаємозумовленість, внутрішня 

єдність складових компонентів у системі); сумісність 

(сполучення, поєднання) або сумісність з іншими 

системами; стабільність (сталість зворотного зв’язку); 

адаптацію (пристосування до навколишнього сере-

довища, реакція на навколишнє середовище і його 

вплив); здатність до самовдосконалення, навчання 

[1; 9]. 

Другим основним підходом при моделюванні 

соціальної, соціально-педагогічної і психологічної 

роботи в школі є структурний підхід. Він передбачає 

можливість виокремлення певних частин із моделі-

системи з метою їх вивчення (аналізу) для подаль-

шого, більш ефективного упорядкування й, відпо-

відно, застосування. При цьому не виключає погляду 

на окремо узятий компонент змодельованого з 

позицій самостійності його як системи, що, відпо-

відно, обов’язково містить власний системоутво-

рюючий елемент [4]. Структурний підхід при  

моделюванні діяльності зумовлює можливість по-

дання її і у графічному варіанті (символі), що 

спрацьовує на продуктивність сприйняття й усві-

домлення її як системи. А це дає змогу керівникові 

загальноосвітньої школи – користувачеві (або і 

автору) моделі – забезпечити управління соціальною, 

соціально-педагогічною і психологічною роботою 

в закладі більш ефективно, тобто більш якісно з 

позицій технологізації, на що вимагають тенденції 

інноваційного менеджменту в освіті [3]. Разом сис-

темний і структурний підходи утворюють нерозривну 

й взаємозумовлюючу єдність, у симбіозі забезпе-

чуючи наукове підґрунтя для організації і здійснення 

соціальної, соціально-педагогічної і психологічної 

роботи. При цьому – за моделлю, що є оптимальною 

для конкретного навчального закладу з його кон-

тингентом учнів (об’єктами роботи) та ресурсними 

можливостями (адміністративно-організаційними, 

кадровими, матеріально-технічними тощо). 

Висновки. З позицій технологізації управління 

сучасним загальноосвітнім закладом моделювання 

в ньому соціальної, соціально-педагогічної і пси-

хологічної роботи повинно мати вивірену наукову 

основу. ЇЇ складають системний і структурний  

підходи. У сукупності вони забезпечують можли-

вість для української школи сьогодення своєчасно 

розробити модель діяльності певного утворення в 

ній (служби) – дієвого центру професійної (соці-

альної, соціально-педагогічної і психологічної) 

допомоги і підтримки кожній дитині, що на це 

потребує, в межах її конституційних прав, базових 

свобод та інтересів. 
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МОРАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

У статті досліджуються основні компоненти моральної свідомості в процесі 
формування світобачення майбутнього соціального працівника. 

Ключові слова: мораль, гуманізм, соціальний працівник, моральна свідомість. 
 
В статье исследуются основные компоненты морального сознания в процессе 

формирования миропонимания будущего социального работника. 
Ключевые слова: мораль, гуманизм, социальный работник, моральное сознание. 
 
In the article basic komponenty of moral consciousness is probed in the process of 

forming of attitude of future social worker. 
Key words: moral, humanism, social worker, moral consciousness. 

 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку суспільства все більшої актуальності набуває 

проблема морально-гуманістичного виховання осо-

бистості майбутнього фахівця. Саме тому першо-

черговим для педагогів вищої школи є пошук  

ефективних форм, методів і засобів морального 

виховання студентської молоді. Вирішення цих  

завдань безпосередньо стосується майбутнього фа-

хівця спеціальності «Соціальна робота», професійним 

обов’язком якого є здійснення соціальної роботи з 

різними вразливими категоріями населення. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових 

робіт засвідчує, що в літературі останніх років 

з’явилися праці щодо виховання морально-гуманіс-

тичних цінностей (Г. О. Балл, М. М. Букач, В. Г. Бу-

тенко, З. Гіптерс І. А. Зязюн, В. Г. Кузнецова, 

Л. Б. Кулікова, Л. С. Нечипоренко, О. В. Столяренко 

та ін.), теорії та практики соціальної роботи (Т. Д. Ва-

силенко, Л. В. Віннікова, І. М. Грига, І. Д. Звєрева, 

Н. П. Калушина, Г. М. Лактіонова Н. Б. Ларіонова, 

Г. П. Медведева, В. Б. Никишина, О. П. Пічкар, 

Т. Семигіна,), методології навчання та виховання 

у вищій школі (І. Д. Бех, О. О. Біла, І. М. Богда-

нова, О. Витвар, С. С. Вітвицька, М. А. Галагузова, 

А. Й. Капська, Т. Ю. Осипова, І. П. Підласий, 

О. М. Пєхота та ін.) 

Мета статті – дослідити основні компоненти 

моральної свідомості в процесі формування світо-

бачення майбутнього соціального працівника. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна робота 

як суспільне явище властива людському суспільству 

з моменту його існування: у різні періоди свого 

розвитку суспільство допомагає своїм членам у 

різній формі допомагати виживати. Дана модель 

допомоги визначається рівнем розвитку суспільства, 

його культурою в конкретно-історичний період. 

Витоки історії соціальної роботи в Україні слід 

шукати в найдавніший період слов’янської історії. 

Адже нашим пращурам завжди була властива 

лагідна вдача, тобто добросердечність, співчутливість, 

гостинність. Стародавні слов’яни жили родовими 

громадами. З давніх часів в українській громаді та 

сім’ї культивувалися працьовитість, чесність, непід-

купність, надійність, гостинність, взаємовиручка, 

милосердя, справедливість, волелюбність, витримка 

і мужність [3]. 

Практика надання захисту в системі роду та 

громади знайшла своє відображення в конкретних 

формах підтримки та взаємодопомоги. Серед 

общинно-родових форм допомоги надавалась 

індивідуальна (підтримка людей похилого віку, вдів, 

сиріт) та колективна (допомога родині, громаді, 

роду). Таким чином, у найдавніший період слов’ян-

ської історії складаються основні проформи допо-

моги та взаємодопомоги. Відбувається розширення 

моделі взаємодопомоги за межі одного роду, 

виробляються засади «сусідської» взаємовиручки 

(спільні святкування, збирання врожаю тощо). На 

думку сучасного дослідника А. Г. Горілого, можливо, 

саме в цей період оформлюється закон «еквівалента» 

за формулою «я – тобі, ти – мені», який надалі 

матиме різну інтерпретацію [3]. 

Соціальна робота більш інших професій роз-

ташовується у межах етичного вибору і етичної 

поведінки. Тому такі чинники регуляції людської 

поведінки як суспільна мораль, індивідуальний 

етичний контроль, є етичними регуляторами самої 

соціальної роботи. Стратегія соціальної роботи 

полягає у вивченні людини, в її цілісності, її світу, 

її індивідуальності і універсальності. На практиці 

ж більшість моделей соціальної роботи зосереджено 

на технологічних аспектах надання допомоги. 

Ефективність соціальної роботи залежить від осмис-

лення суті життєдіяльності людини, її змін під впли-

вом економічних, соціально-психологічних чинників. 

Активна, творча природа людини по-різному 

інтерпретується і враховується в різних моделях 

теорії і практичної організації соціальної роботи. 
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Особливо важливим для розуміння людини як 

цілісної особи став розвиток гуманістичної психології 

(Д. Роджерс, А. Маслоу та ін.). 

Для теорії і практики соціальної роботи прин-

ципове значення має цілісне осмислення проблеми 

людини, як органічна єдність біогенних, психогенних 

і соціогенних елементів. Соціальна робота не може 

ефективно вирішувати свої задачі без звернення до 

природи і суті світогляду людини. Ця робота потребує 

не тільки певних професійних знань, уміння вико-

ристовувати найпродуктивніші для кожної конкретної 

ситуації технології соціальної роботи, а й відповід-

них особистісних якостей. З цього погляду особливо 

важливими є такі індивідуальні якості соціального 

працівника, як гуманістична спрямованість, особиста 

і соціальна відповідальність, готовність зрозуміти 

клієнта і прийти йому на допомогу тощо. 

Тому, істотне місце в світобаченні соціального 

працівника займає його моральна свідомість. 

Мораль – як форма суспільної свідомості в 

процесі свого історичного розвитку набула різного 

характеру. Поняття «мораль» – прийшло із Франції 

(morale – моральність), а до Франції – з Давнього 

Риму (moral is – моральний). У словнику В. Даля 

визначається як «правила для волі та совісті». 

Моральне виховання – це цілеспрямований процес 

організації та стимулювання різнобічної діяльності 

людей, їх спілкування, спрямований на оволодіння 

моральною культурою, яка визначає ставлення до 

навколишнього світу. Моральна культура – це най-

головніший компонент духовного життя людини, 

який характеризує її досягнення в оволодіванні 

основами моралі як сукупності принципів, вимог, 

норм, правил, які регулюють поведінку в усіх сферах 

її життя. Моральні норми – це система вимог, які 

визначають обов’язки людини по відношенню до 

оточуючого світу, зразки, які не тільки орієнтують 

поведінку особистості, але й дають можливість 

оцінювати й контролювати її [2]. 

Представники різних теоретичних напрямів, шкіл 

у філософії свого часу по-різному пояснювали суть 

моралі, моральної поведінки і свідомості людини, 

виокремлювали та обґрунтовували критерії мораль-

ного і аморального буття, пропонували різноманітні 

концепції загальнолюдських норм поведінки, най-

помітнішими серед яких є: 

– аристотелівська традиція (орієнтація на 

чесноти людей, визнання правомірності володіння 

благами відповідно до заслуг людини); 

– моральні імперативи Канта (доброчесна 

людина творить добро, оскільки це правильно, а не 

тому, що це приносить задоволення); 

– утилітаризм (найкраща та дія, наслідком якої 

є якнайбільше благ для якнайбільшої кількості 

людей); 

– релятивізм (добро і зло є відносними, що 

залежить від суспільного устрою і потреб особи) [4]. 

У реальному житті люди, дотримуючись певних 

моральних настанов, по різному інтерпретують одну 

й ту саму ситуацію морального вибору, а тому 

неоднаково діють. Вважають, що соціальний пра-

цівник, який є послідовником Канта, буде концеп-

туалізувати ситуацію в термінах норм, що існують 

у даному суспільстві. Якщо випадок неординарний, 

то він зможе поставити себе на місце клієнта й 

запитати себе, якому рішенню соціального працівника 

він би надав перевагу. Утилітарист у критичній 

ситуації буде схильний міркувати в термінах 

соціальних наслідків. Прибічник Аристотеля буде 

керуватися тими уявленнями про професійні та гро-

мадянські цінності, які сприйняв від своїх учителів. 

При цьому він буде вимагати від себе розсудливості, 

мужності, справедливості та співчуття до клієнта. 

Загалом знання етичних теорій дає змогу соціальним 

працівникам приймати більш обґрунтовані рішення, 

знаходити вихід із складних ситуацій. Однак у 

певній ситуації вони можуть керуватися різними 

етичними концепціями, наслідком чого будуть їхні 

різні дії [4]. 

Моральна свідомість – це відображення у 

свідомості людини принципів і норм поведінки, 

що регулюють взаємини людей, їх ставлення до 

суспільної справи, до суспільства. Психологи виді-

ляють у розвитку моральної свідомості три головні 

етапи: доморальний рівень, коли виконуються  

встановлені правила, виходячи із егоїстичних уявлень; 

конвенціональну мораль, що орієнтується на зовнішні 

норми поведінки; автономну мораль, тобто орієнтацію 

на внутрішню, автономну систему принципів. Однак 

перехід від однієї стадії до іншої складний і 

суперечливий. Сила моральної свідомості – в кате-

горичності і універсальності основних постулатів. 

Адже моральність не зводиться до системи заборон і 

вказівок. Які б не були джерела моральних норм і 

правил, моральне рішення та пов’язаний з ним ризик 

і відповідальність можуть бути тільки індивідуаль-

ними. Морально зріла людина ніколи не може 

відповісти однозначно на запитання дитини: «добре 

це чи погано?», тому що одна і та ж дія по-різному 

оцінюється залежно від її контексту, наслідків, 

мотивів тощо. З цим пов’язаний моральний вибір, 

оцінки, самооцінки. При відсутності розвинутої 

моральної рефлексії жорстока система моральних 

принципів легко переходить в примітивне моралі-

зування, звернення з мораллю до інших, але не до 

себе [2]. 

Великий внесок у вирішення проблеми впливу 

моральної свідомості на поведінку зробили А. Ма-

каренко і В. Сухомлинський. 

А. Макаренко виняткового значення надавав 

вихованню єдності моральних знань і поведінки. 

Розкриваючи протиріччя «між усвідомленням, як 

треба поводитись, та звичною поведінкою», він 

озброює вихователів практичними рекомендаціями, 

як перевіряти результати морального виховання [5]. 

В. Сухомлинський, продовжуючи розвивати й 

поглиблювати ідеї А. Макаренка, підкреслював, 

що шлях від морального поняття до морального 

переконання «проходить через єдність моральної 

звички і моральної свідомості. Далі йде тривалий, 

складний процес формування особистих моральних 

переконань» [9]. 
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У педагогічній енциклопедії моральна свідомість 

визначається як відображення у свідомості людини 

принципів моральності, тобто норм поведінки, що 

регулюють ставлення людей один до одного й до 

суспільства [8]. 

Моральна свідомість, як складне психологічне 

утворення, повинна мати певну структуру. Слід 

зазначити, що серед філософів, психологів, педагогів 

не існує загальноприйнятої точки зору щодо  

структури моральної свідомості особистості. Щоб 

визначитись у цьому, розглянемо деякі підходи в 

цій галузі [6]. 

Досліджуючи проблему виховання моральної 

свідомості, І. Мар’єнко виділяє такі її структурні 

елементи: моральні уявлення; моральні поняття; 

моральні знання; моральні переконання; ціннісні 

орієнтації; інтерес до моральних проблем; моральні 

мотиви; моральні стосунки [7]. 

Педагог В. І. Фольварковa, вказуючи на глибоку 

взаємопов’язаність і взаємозалежність багатьох пе-

дагогічних дефініцій і неможливість їхнього вивчення 

без взаємозв’язку, намагається чітко відокремити 

моральну свідомість, яка є самостійним ступеневим 

інтегративним психолого-педагогічним утворенням, 

що формується внаслідок ідеального відображення 

і впорядковування людиною власне моральної 

реальності в процесі як суспільного виховання, так 

і самовиховання. Дослідження феномена формування 

моральної свідомості – це дослідження процесу 

формування її основ, структурних одиниць: мораль-

них почуттів, знань, суджень, мотивів, моральної 

поведінки [10]. 

Визначаючи основні компоненти професійної 

моральної свідомості соціального працівника, віт-

чизняні практики й теоретики соціальної роботи 

акцентують увагу на таких як: знання, переконання 

та поведінка (діяльність). 

Знання як елемент свідомості утворюють систему 

наукових істин, які засвоєні в результаті вивчення 

індивідом нагромадженого людством соціального 

досвіду [2]. 

Моральні знання є початковою ланкою у процесі 

опанування учнями моральних цінностей. Під 

моральними знаннями слід розуміти «відомості 

про моральні вимоги, оцінки, ідеали та про наслідки 

порушень норм моралі». У процесі засвоєння  

моральних знань здійснюється взаємодія компонентів 

моральної свідомості особистості. Так, моральні 

знання являють собою передумову орієнтації у  

моральних цінностях та у виборі певної лінії пове-

дінки [7]. 

Моральні знання отримуються у процесі навчання 

через ознайомлення із суттю моральності, її змістом, 

функціонуванням у суспільстві, системою її вимог 

та санкцій за відхилення від встановлених норм. 

Моральні знання дозволяють соціальному працівнику 

порівнювати власні моральні нормативи з профе-

сійними, соціально значущими та відповідно корек-

тувати свою моральну позицію [1]. 

Моральні переконання – важливий структурний 

елемент особистості, що входить у її світогляд. 

Перетворення моральних знань, понять у пере-

конання потребує їх закріплення в системі мотивів 

поведінки і відповідних їм моральних звичок. Мо-

ральні переконання – це внутрішні переконання 

людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, 

якими вона керується в житті, в різних сферах 

діяльності [2]. 

«...Моральні переконання, – підкреслює В. Сухо-

млинський, – це діяльнісні сили особистості, палке 

прагнення відстояти правильність, довести істинність 

свого погляду, готовність піти в ім’я цього на 

будь-які втрати. Переконання – це не тільки те, що 

людина знає, а й, перш за все те, як вона це знання 

втілює у своїй діяльності» [9]. 

Структуру моральних переконань складають 

два нерозривно пов’язаних між собою компоненти – 

когнітивний і емоційний. Якщо емоційний компонент 

виступає в переконаннях як знання етичних норм, 

принципів, як усвідомлення моральних цінностей і 

засобів їх досягнення, то емоційний компонент є 

виразом здатності особистості до глибоких пози-

тивних або негативних переживань у зв’язку із 

виконанням або порушенням норм моралі. Емоцій-

ний компонент несе на собі основне навантаження 

в структурі морального переконання, оскільки в 

ньому виражена суть суб’єктивного, внутрішнього 

ставлення особистості до етичних норм і принципів. 

Волю відносно моральних переконань слід розглядати 

як засіб їх реалізації в конкретній поведінці людини і 

перш за все у вчинках, коли необхідно прийняти 

рішення в складних умовах морального вибору [2]. 

Моральні переконання фахівця – це кінцевий 

результат морального виховання особистості, голов-

ний показник, який характеризує духовне обличчя 

людини, єдність думки і вчинку, слова і діла в її 

поведінці [6]. 

Поведінка особистості залежить не тільки від 

того, як вона розуміє проблему, але й від її психо-

логічної готовності до тієї чи іншої дії. Як пове-

дінковий компонент моральної свідомості, моральні 

стосунки характеризують ставлення особистості до 

оточуючих. Під моральними стосунками розуміється 

ставлення людини, яке формується в результаті її 

взаємодії з оточуючими людьми та предметами на 

основі додержання норм моралі. Цей процес має 

двосторонній зв’язок: поведінка залежить від рівня 

моральних знань, а дієвість моральних знань пере-

віряється поведінкою людини. Моральні знання  

впливають на формування позитивного або нега-

тивного ставлення до суспільних явищ. Відповідне 

ставлення до людей, їх вчинків, їх взаємин впливає 

на формування моральних знань [6]. 

Підсумовуючи аналіз компонентів моральної 

свідомості скористаємося логікою виявлення основ-

них показників сформованості моральної свідомості 

особистості запропонованої В. І. Фільварковою: 

− моральна свідомість як форма суспільної 

свідомості має всі її ознаки та показники, але в 

межах відображення і впорядкування власне мо-

ральної реальності; 

− важливий показник сформованості моральної 

свідомості особистості – моральні знання, джерельна 

база моральної свідомості людини; 
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− моральні знання можуть існувати в свідомості 

у вигляді моральних уявлень, понять, переконань; 

− знання на рівні моральних уявлень, ознак та 

понять не можуть бути показниками сформованої 

моральної свідомості. Вони визначають лише стан 

формування моральної свідомості на одному із 

рівнів; 

− моральні переконання як вищий рівень мо-

ральних знань є фундаментом сформованої моральної 

самосвідомості, на основі якого виробляється навичка 

правильної поведінки, що переростає у звичку за 

будь-яких умов поводитися гідно, тобто моральні 

переконання стають основою моральних вчинків, 

совістю людини; 

− процес засвоєння і застосування моральних 

знань тісно пов’язаний з такою вищою психічною 

функцією, як почуття; 

− стан переживання людиною моральних почут-

тів (сором, страх, радість, провина, сумнів, гідність 

тощо) є показником моральної свідомості; 

− свідомість і діяльність людини тісно взаємо-

пов’язані (за теорією О. Леонтьєва, діяльність є 

показником рівня сформованості свідомості); 

− зміст вчинкової діяльності може бути показ-

ником сформованості моральної свідомості [10]. 

Крім єдиних вимог суспільної моралі, соціальна 

робота регулюється також принципами професійної 

етики. Засновуючись на гуманізмі і етичному настрої, 

соціальна робота орієнтується на ключові елементи 

комплексу цінностей, що зберігаються з незначними 

змінами в ході всієї її історії – благополуччя 

людей, соціальна справедливість, гідність. Повсяк-

денні ж етичні проблеми соціальних працівників 

схильні до великих трансформацій. 

Проблеми ціннісної бази соціальної роботи 

безпосередньо пов’язані з її гуманістичною суттю, 

оскільки незалежно від конкретних завдань тієї 

або іншої моделі соціальної допомоги ключовою 

цінністю соціальної роботи виступає будь-яка особа. 

Це означає, що підхід до життя кожного індивіда 

як вищому ціннісному вимірюванню доповнюється 

розумінням тієї обставини, що сама це життя повинне 

бути гідне людини. Правом на допомогу з боку 

суб’єктів соціальної роботи володіє кожен, хто 

звертається до них, без дискримінації на будь-яких 

підставах. Гуманістичні орієнтири спонукають суб’єк-

тів соціальної роботи до взаємодії з клієнтами, 

заохочуючи їх до співпраці. 

Етичні кодекси, в яких соціальні працівники праг-

нуть знайти відповіді, не завжди здатні задовольнити 

їх запити, оскільки, по-перше, складені в загальних 

термінах і з досить високим ступенем абстракції, а 

по-друге, містять принципи, які у ряді випадків 

суперечливі і самі представляють етичну дилему. 

Таким чином, в основі професійних принципів 

соціальної роботи лежить все той же морально-

гуманістичний фундамент, який взагалі є підставою 

для всієї цієї професійної діяльності, галузі наукового 

дослідження, суспільного явища «соціальна робота». 
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РИСУНОК ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

 

Статтю присвячено рисунку як результату художньої діяльності, його значенню 
в розвитку форм культурного існування людини. Культурологічний підхід до 
такого явища, як рисунок, розкриває його специфіку як основи образотворчого 
мистецтва, засобу передачі інформації. У статті подається стислий огляд 
розвитку рисунка у контексті формування художньої культури людства. 

Ключові слова: культурологія, культура, мистецтво, рисунок, духовні цінності, 
культурна еволюція, художній образ, канони зображення, правила перспективи, 
ортогональна проекція, виразність образа, композиційна побудова. 

 
Статья посвящена рисунку как результату художественной деятельности, его 

значению в развитии форм культурного существования человека. Культурологи-
ческий подход к такому явлению, как рисунок, раскрывает его специфику как 
основы изобразительного искусства, средства передачи информации. В статье 
предлагается сжатый обзор развития рисунка в контексте формирования 
художественной культуры человечества. 

Ключевые слова: культурология, культура, искусство, рисунок, духовные 
ценности, культурная эволюция, художественный образ, канон изображения, правила 
перспективы, ортогональная проекция, выразительность образа, композиционное 
построение. 

 
The article is devoted to drawing as a result of artistic activity, its importance in the 

development of cultural existence. Culturology’s approach to such phenomena as the figure 
reveals its specificity as a basis for the fine arts, communication tools. The article offers a 
concise overview of the figure in context of the artistic culture of humanity. 

Key words: culturology, culture, art, drawing, spiritual values, cultural evolution, artistic 
image, canon of drawing, the rights of perspective, orthogonal projection, expressiveness 
of the image, compositional structure. 

 

 

Рисунок у світі людини – надзвичайно важливе 

культурологічне явище. Поміж інших феноменів 

культури рисунок посідає значне місце. Його пред-

метом є цінність людського буття, те, що розвиває 

в людині її сутність. Як мистецька цінність він 

неповторний, як явище культури – універсальний і 

багатозначний. Дослідження культурології як спе-

цифічної сфери гуманітарного знання пов’язані з 

філософськими концепціями Д. Віко, І. Гердера, 

Г. Гегеля, Е. Канта, Л. Моргана, Е. Тейлора, Г. Спен-

сера, М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, 

Б. Малиновського, К. Леві-Строса, А. Кребера, 

М. Хайдеггера, З. Фрейда, К. Юнга, М. Бердяєва, 

Е. Тоффлера та багатьох інших. 

Культурологія – система знань про сутність, 

закономірності існування й розвитку, значення і 

способи пізнання культури. Вперше слово «Kul-

turologie» використав німецький учений В. Оствальд 

в 1913 р., а термін вперше зазначив антрополог 

Леслі Уайт в 1949 р. [8, с. 6]. 

Культурологія прагне до вивчення культури у 

повноті її проявів та її сутності. Вона узагальнює 

досягнення філософії, історії, мовознавства, архео-

логії, етнографії, релігієзнавства, історії науки, 

соціології, мистецтвознавства та інших дисциплін, 

що вивчають всі аспекти буття людини і суспільства. 

У найзагальнішому розумінні культура – це 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, які 

відображують активну творчу діяльність людей в 

освоєнні світу в ході історичного розвитку сус-

пільства. Сутність культури можна визначити таким 

чином: культура є специфічним змістом суспільства, 

не культура – все, що поза суспільством. Інформа-

ційно-семіотичне визначення культури: це соціальна 

інформація, яка зберігається і накопичується у 

суспільстві за допомогою створюваних людьми 

знакових засобів. Специфіка культури і її зміст 

визначаються сутністю людини, її характерними 

рисами, її можливостями в динаміці їх здійснення. 

Тому культура розглядається як змістовний аспект 

буття людини [1]. 

Явищами культури слід вважати результати 

людської діяльності, тобто все, що виникло внаслідок 

діяльності. Це знання, вірування, право, мистецтво, 

звичаї, характерні риси і звички, це мова, ідеї, сим-

воли, коди, знаряддя, технології, ритуали, громадські 

організації тощо. Для кожного соціуму всі ці 

складові в їх конкретно-історичній формі утворюють 

його соціокультурний комплекс, або культуру даного 

суспільства. Розглядаючи семіотику культури, варто 

зупинитися на культурі як знаковій системі і 

розібратися у культурних явищах як текстах, що 



Наукові праці. Випуск 141. Том 153 

66 

мають інформацію та зміст. Теоретики культури 

визначили п’ять типів знаків та знакових систем: 

природні, функціональні, конвенціональні (умовні), 

вербальні (природні мови), знакові системи запису [3]. 

Рисунок – один із видів образотворчого мистецтва. 

Мистецтво як форма культури – це сфера духовно-

практичної діяльності людини, спрямована на 

художньо-образне осягнення і освоєння світу. Це 

унікальний механізм культурної еволюції, найдос-

тупніша форма засвоєння знань, формування цін-

ностей та ідеалів [18, с. 67]. 

Рисунок як вид мистецтва і засіб мистецтва 

народився в далекому минулому, має свою історію 

розвитку. Він, як і усе живе, виникає, розвивається 

і вдосконалюється. Рисунок – це засіб передачі 

інформації. Деякі вчені вважають, що рисунок виник 

водночас зі словом, мовою. Ділянка головного мозку, 

яка керує графічними діями, виникла водночас з 

ділянкою, яка відповідає за мовну функцію у людини. 

Під час роботи над рисунком художник, незалежно 

від бажання, вкладає інформацію в те, що його 

схвилювало і спонукало до творчості. Вдивляючись 

у твір художника, глядач сприймає інформацію, 

яка і через століття хвилюватиме нащадків [5]. 

Рисунок – основа багатьох стилів та напрямів у 

образотворчому мистецтві. Без рисунку не розвива-

лося і не вдосконалювалося б цивілізоване сус-

пільство, тому що для передачі зорової інформації 

і спілкування людей необхідна писемність – це 

рисунок літер, чисел. Без лінії не було б геометрії 

та креслення, за допомогою яких будуються споруди, 

кораблі, машини. Рисунок справедливо вважають 

основою образотворчого мистецтва. Великий геній 

Мікеланджело висловився: «Рисунок, що інакше 

називають мистецтвом начерку, є вища точка і  

живопису, і скульптури, і архітектури; рисунок – 

джерело і корінь усякої науки» [16, c. 3]. Культу-

рологи відносять рисунок до конвенціональних 

або умовних знаків. Розрізняють чотири типи 

конвенціональних знаків: сигнали, індекси, образи, 

символи. Поняття «образ» неоднозначне. У широкому 

розумінні – це чуттєво-конкретне відтворення 

реальних предметів і явищ. Філософи вживають 

поняття «образ» для визначення не тільки чуттєвого, 

але й інтелектуального відображення предметного 

світу психікою людини чи тварини. Існує така спе-

цифічна форма відображення дійсності як художній 

образ, що являє собою в той же час вираження думок 

і почуттів художника, конструювання особливих 

матеріально-духовних предметів, що мають форму, 

створену мовою того чи іншого мистецтва. Образ 

народжується в уяві художника, втілюється у творі 

мистецтва, завдяки цьому переноситься в уяву 

глядача. Він має тривимірну структуру, яка чітко 

спостерігається. У творчій діяльності художника 

поєднані пізнання, ціннісне осмислення і проекту-

вання удаваної реальності. В художньому образі – 

пізнавальне відображення певної об’єктивної реаль-

ності, емоційна оцінка свого твору художником, 

створення нового ідеального об’єкта, який перетворює 

дійсність. А завдяки діалогічному зверненню худож-

ника до глядача, спонукання його художником до 

співтворчості з метою передачі художньої інфор-

мації, тривимірна структура художнього образу 

стає чотиривимірною [7]. 

Зміст художнього образу народжує художню 

форму, необхідну для його втілення. Форма має 

бути конструктивно-матеріальною і знаково-мовною, 

інакше діалог з глядачем буде неможливим [12, 

c. 256258]. Важливо підкреслити таку особливість 

художньої образності, як глибока духовність, але 

функціонує вона як матеріальний предмет, що має 

конкретну форму свого існування і призначений 

для переживання людини. Таким чином, образ у 

процесі художнього відтворення дійсності є ланкою 

духовного змісту і матеріальної зовнішньої форми 

культури. Йому властиві водночас конструктивні і 

семіотичні (тобто знакові) якості, завдяки яким 

люди розуміють і сприймають його. В процесі 

історичного розвитку рисунок став носієм художнього 

образу. 

У стислому історичному огляді формування 

художньої культури людства можна простежити 

етапи розвитку рисунка від примітивних наскальних 

зображень до творчих робіт найвидатніших майстрів 

образотворчого мистецтва. Для цього варто звер-

нутися до твердження Карла Ясперса про період 

появи людини сучасного типу: «…слід віднести, 

скоріш за все, до часу приблизно 500 р. до н. е., до 

того духовного процессу, що йшов між 800 та 200 рр. 

до н. е. Тоді відбувся найрізкіший поворот в історії. 

Зявилася людина такого типу, яка сбереглася і до 

сьогодення» [24, c. 32]. 

Перші кроки художнього розвитку людства від-

бувалися в епоху суспільно-первісного ладу, коли 

закладалися основи матеріального і духовного життя 

суспільства. І перші малюнки на скелях, статуетки 

з каменю і кістки, орнаментальні візерунки на 

рогах оленя і кам’яних плитах народилися значно 

раніше свідомого уявлення про художню творчість. 

Етапи розвитку первісної художньої культури від-

повідали етапам розвитку цивілізації: палеоліт (35-

10 тис. до н. е.), мезоліт (10-6 тис. до н. е.), неоліт 

(6-2 тис. до н. е.), епоха бронзи (близько 2-го тис. 

до н. е.). 

Епоха палеоліту (давньокам’яного віку) – період 

формування основних видів образотворчого мис-

тецтва. В Європі, Південній Азії, Північній Африці 

археологи знайшли пам’ятки скульптури, живопису, 

прикладного мистецтва. Знайдено малюнки на стінах 

і стелях печер, у глибинах підземних галерей та 

гротів. Вони примітивні: це контурні зображення 

голів тварин на вапнякових плитах у печері Ла-

Ферраси у Франції, відбитки людської руки, хвилясті 

сліди на глині від пальців руки. Пізніше первісні 

люди зображали табуни диких коней, оленів, ланей, 

зубрів, ведмедів, бізонів, мамонтів та ін. Контури 

монументальних фігур тварин були вирізьблені 

кременевим різцем по каменю або органічною 

фарбою наносились на шар сирої глини на стінах 

печер. Надалі тварин малювали в русі, в печері 

Фон де Гом у Франції та Альтамирській печері в 
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Іспанії знайшли кольоровий розпис, моделювання 

об’ємних форм, складні композиції з людськими 

зображеннями в дії. Завдяки стародавнім малюнкам, 

знайденим під час археологічних досліджень, людство 

отримало відомості про тваринний світ певної епохи, 

зовнішній вигляд і заняття первісних людей, уявлення 

про єдність родового колективу [21]. 

У середньокам’яному віці (мезоліт) характер 

художніх образів змінився. Рисунок схематичний, 

розписи на скелях виконані силуетно, чорною або 

червоною фарбами. В горах Східної Іспанії і Пів-

денної Африки вперше видно діяльність людини, 

центральна тема рисунків – зображення полювання, 

з’являються багатофігурні композиції на площині. 

Серед таких композицій зустрічаються рисунки на 

скелях мису Доброї Надії, на яких зображений 

танок у стрімкому ритмі, що поєднує всі фігури. 

Мистецтво неоліту містить регіональні особли-

вості. В Норвегії це зображення лижника і ведмедя. 

Кам’яні рельєфи – петрогліфи – знайдено в Криму, 

на Кавказі, Уралі, Сибіру, Середній Азії, Далекому 

Сході, на берегах Білого моря і Онезького озера. 

Саме тоді виникають «кам’яні баби» Північного 

Причорномор’я, велетенські ідоли, дрібна пластика, 

трипільський посуд. 

Надалі в епоху бронзи наші предки зводили 

монументальні споруди, пов’язані з релігійними 

уявленнями, культом предків і природи. Це менгіри, 

дольмени, кромлехи. А в епоху заліза будували 

фортеці, захисні споруди з велетенських кам’яних 

брил. Таким чином, в пізньому періоді розвитку 

мистецтво первісного суспільства народило ком-

позицію і твори монументальної архітектури та 

скульптури, які були б неможливі без розвитку 

рисунка. 

На початку І тисячоліття до н. е. склався останній 

період розвитку первісного суспільства, пов’язаний з 

появою заліза. Науці відома так звана Гальштатська 

культура (м. Гальштат, Австрія), поширена в Цент-

ральній і Південній Європі приблизно у Х-V столітті 

до н. е. Керамічний посуд того часу вкривався 

розрізаним на лощеній поверхні суцільним геомет-

ричним орнаментом, що складався переважно з 

ромбів. Найбільш розвиненою культурою залізного 

віку є так звана скіфська. Це культура кочових, 

напівкочових і землеробних племен, що жили в І 

тисячолітті до н. е. в Північному Причорномор’ї, 

на Кубані, Алтаї, в Південному Сибіру. Основний 

предмет зображень – тварини: олень, лось, ведмідь, 

очеретяна кішка, кінь, кабан, птахи, риби. Скіфські 

майстри трактували образ тварини узагальненими 

формами, перебільшуючи і стилізуючи окремі її 

частини, перетворювали нерідко їх на орнамент. 

Наприклад, у золотій прикрасі у вигляді оленя 

(станиця Костромська, Кубань) рельєфне зображення 

тварини гарно поєднується з декоративним тракту-

ванням рогів. Згодом скіфські митці відходять від 

реального зображення тварин, рисунок стає сухим, 

схематичним. Тим не менш, художні скіфські вироби 

демонструють високу композиційну майстерність, 

декоративну виразність [9]. 

Отже, розвиток рисунку на цьому етапі, який 

умовно називають первісним, йде від менш 

реалістичного зображення до більшої досконалості, 

більшого реалізму. 

У мистецтві Стародавнього Єгипту був вироб-

лений своєрідний тип зображення людини, канону 

в рельєфі і розписах. Людська фігура ніби сплющена, 

митці відмовляються від перспективи і створюють 

множинність кутів зору на зображення. Ці особ-

ливості «єгипетського стилю» живуть протягом 

усього періоду розвитку єгипетського мистецтва. 

Рисунок, стінний розпис, рельєф були для глядача 

своєрідною книгою, яка розповідала про діяльність 

фараонів, знаменні події у країні. Поряд на стіні 

виводилися ієрогліфи. Згідно з вимогою площинного 

вирішення композиції і канону, художники добре 

знали закони фронтального розвороту, тобто ті прин-

ципи побудови зображень предметів, які зберігають 

площину стіни. Цим пояснюється відсутність три-

мірності зображення, перспективи, всі рисунки 

єгипетських майстрів мають лінійний характер. На 

рельєфах і розписах стін гробниць і храмів пере-

важали сюжети сільських робіт, риболовлі і полю-

вання, побуту вельмож. Художники чітко, графічно 

зображали, не застосовуючи лінійної та повітряної 

перспектив, фігури селян, слуг, ремісників. Рисунок 

був лінійним, без прокладки тіней. На папірус 

наносили рисунок спочатку вугіллям, потім обводили 

фарбами. Саме в Стародавньому Єгипті виникла 

спеціальна художня школа, у процесі навчання 

правилам малювання вчителі користувалися мето-

дичними таблицями, які наочно розкривали процес 

побудови зображення. Період Середнього Царства 

(2100  початок 1800 рр. до н. е.) характерний 

стилістичними ознаками рельєфів і розписів з витон-

ченими лініями і формами, вишуканістю і декора-

тивністю, природністю і реалізмом [14]. 

Художники Греції, на відміну від митців Ста-

родавнього Єгипту, які були зв’язані жорсткими 

канонами, бачили красу образу людини у навколиш-

ньому світі. Рисунок силуету жіночих і чоловічих 

фігур був втіленням ідеалу гармонії досконалої 

людини. Найбільшим майстром другої чверті V ст. 

до н. е. був Полігнот, уродженець острова Тасос, 

автор великих багатофігурних композицій, рисунки 

яких були стриманими і урочисто величними. 

Художник передавав стан душі не тільки через 

загальний пластичний рисунок, але вдавався для 

пожвавлення зображень до передачі міміки. Справжня 

революція в галузі рисунку і методів навчання 

приписується Аполлодору Афінському (V ст. до н. е.). 

Він вперше ввів світлотінь і став моделювати тоном 

об’єм форми в рисунку. Нові принципи і методи 

навчання продовжив у Ефеській школі учень Апол-

лодора – Зевксіс (420380 рр. до н. е.). Натура 

була джерелом знань, тому в основу викладання 

рисунку було покладено малювання з натури. В той 

самий час жив і творив Паррасій, який розвивав 

принципи реалістичного мистецтва. Це про нього 

писав великий історик Пліній, як про художника, 

який перший додав живопису симетрії, перший 
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зобразив гру особистості, пишність волосся, красу 

обличчя, був першим у контурах [16, с. 31]. Він не 

тільки художник, але й учений-теоретик, який 

розробив канон пропорцій людського тіла, написав 

спеціальний трактат про рисунок, в якому особливе 

місце приділив лінії. Грецькі художники володіли 

перспективою, в процесі малювання з натури вивчали 

анатомію. Образотворче мистецтво античного світу, 

порівняно з єгипетським, збагатилося новими прин-

ципами і методами побудови зображення, новими 

методами навчання. Вони вперше використали 

світлотінь і розробили концепцію перспективної 

побудови зображення на площині, заклали основи 

реалістичного малювання з натури. 

Мистецтво Стародавнього Риму формувалося 

під значним впливом мистецтва етрусків й греків. 

Широко відомі імена художників і скульпторів того 

часу Фабія, Пакувія, Майя, Саполіса, Діонідіса. Із 

туфу, вапняку, мармуру будуються величні споруди, 

наприклад, три круглих храми богині Вести (ІІІ ст. 

до н. е.). Широкого розвитку набув римський портрет 

як зразок реалістичного, інколи натуралістичного 

зображення. Портретне мистецтво того часу вико-

нувало певне соціальне замовлення. Образи імпе-

раторів були ідеалізовані, композиційно статичні, 

більш вільними були римські митці в роботі над 

портретами приватних осіб, де спостерігається 

різноманітність характерів. Художня культура Риму 

мала величезний вплив на розвиток мистецтва за 

часів європейського Ренесансу. Слід зауважити, що 

римські споруди та твори образотворчого мистецтва 

протягом середньовіччя були перед очима не тільки 

мешканців Італії, а і всієї Західної Європи. Завдяки 

римським копіям творів кращих грецьких майстрів 

Європа більше дізналася про еллінську образотворчу 

культуру. 

Давнє китайське мистецтво виробило канони 

зображення для портрету, пейзажу тощо. Іконогра-

фія – типи зображення, узаконені давніми уявленнями 

правил дотримання певної композиції, трактування 

ліній. Протягом розвитку китайського середньо-

вічного мистецтва були написані трактати, в яких 

викладалися філософсько-естетичні проблеми 

пізнання світу. Водночас це було керівництво в 

художній практиці з викладенням творчого методу 

мистецтва живопису і рисунку. Основні положення 

теорії китайського мистецтва сформульовані у творах 

художника і теоретика Се Хе (V ст.), Го Сі (1020-

1090), Ван Вея (VII ст.), Ші Тао (1630-1717). Суворі 

правила дотримання портретної композиції не знімали 

необхідності вивчення натури. Китайські митці ввели 

в практику фізіомантику – вчення про зв’язок 

обличчя людини з її духовною суттю, характером і 

долею; встановили канони пропорцій від тієї чи 

іншої одиниці виміру; канони портретування і типи 

портретів [17]. 

Варто згадати своєрідну школу рисунку в Японії, 

особливо школи Укійое, Тоса і Кано. У творах школи 

Тоса багато умовностей: це площинність зображення, 

спрощене відтворення людського обличчя, декора-

тивність, перспектива, при якій рівень ока глядача 

немов би знаходиться вгорі, з будівлі немов би 

знято дах, сцена розгорнута по діагоналі. А школа 

Кано, що зародилася у V ст., еклектично поєднала 

особливості багатьох китайських стилів, художня 

цінність творів – в особливій декоративності і 

віртуозності пензля. Відоміші митці того часу – 

Харунобу (1797-1858), Утамаро (1750-1806), автор 

трактату про живопис Сукенобу (1671-1751). 

З часів Стародавнього Риму і до епохи Відро-

дження рисунок існував без мудрої наставниці – 

науки. Разом із статуями і картинами загинули 

сувої і записи, креслення і правила, які навчали 

витонченого мистецтва. За короткий час були забуті і 

загублені традиції реалістичного мистецтва, рисунок 

став умовним і схематичним. Митці відійшли від 

реального світу, їхня творчість стала абстрактною 

і містичною, розвиток рисунку як навчальної дисци-

пліни був припинений. Лише у кінці Х ст. почалося 

формування першого великого стилю середньовічного 

мистецтва, який умовно називають «романським». 

Він існував до середини ХII ст. в країні класичного 

феодалізму – Франції, а в Німеччині ще одне сто-

ліття. Мистецтво романського стилю складалося, 

головним чином, в монастирях, які мали величезну 

економічну, політичну і культурну силу, претен-

дували не тільки на духовне, але й на світське 

керівництво. Найкращі споруди того часу зводилися 

на замовлення монастирів, ченці були будівель-

никами, скульпторами, майстрами монументального 

розпису церковних стін, мініатюристами книг. Згодом, 

з ХII ст. ці заняття переходять до рук міських 

майстрів, це призвело до народження іншого вели-

кого стилю – готики. В період її розквіту, коли 

будувалися собори Реймса і Ам’єна, перебудовувався 

Ланський собор, були споруджені собори в Шартрі 

і Парижі, виникла неповторна книжка архітектора 

Віллара де Оннекура з рисунками і короткими 

записами. Її мета – допомогти побратимам по 

професії в їх самостійній роботі. 

Незвичайна доля середньовічного живопису. У 

романському мистецтві фресками вкривали внутрішні 

стіни і склепіння храмів, а мініатюрами сторінки 

рукописних книг. З настанням готики фрески зникли, 

заміною стінного розпису стали вітражі – картини 

з різнокольорового скла. Мініатюра в руках міських 

ремісників уперше стала самостійним жанром.  

Прямою спадкоємицею античної культури стала 

Візантія, яка широко використала таку прекрасну 

спадщину, але підпорядкувала її завданням цент-

ралізованої теократичної держави. Візантійський 

іконопис дає своєрідні портрети прототипів Христа, 

Марії, святих, подвижників, мучеників. Середньовічні 

митці працювали не з натури, а за зразками – 

контурними замальовками композицій з різними 

сюжетами, мотивів драпування, окремих фігур тощо. 

Інтер’єри храмів оформляли мозаїками, живопис 

став провідним видом образотворчого мистецтва. 

В іконі мав бути ідеал духовної краси. До наших 

днів дійшли ікони того часу: «Сергій і Вакх» та 

«Богоматір з дитиною» з VI ст. н. е. Прикладом 

візантійської мініатюри може слугувати рукопис 
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початку VI ст. н. е. з текстами медичного трактату 

давньогрецького лікаря Діоскорида. Майже кожна 

сторінка має зображення рослини, про яку йдеться 

в тексті. В Константинополі побудували храм 

Святої Софії. Мистецтво Візантії було зразковим 

для художників всієї Європи [13]. 

За часів Відродження мистецтво рисунку в 

Європі подарувало людству імена найталановитіших 

митців. Це Філіппо Брунеллескі (1377-1446), видатний 

архітектор і засновник перспективи. Це Леон-Баттіста 

Альберті (1404-1472), чиє ім’я пов’язане з розвитком 

нової класичної архітектури, а також живописець і 

скульптор. Це Пьєро Делла Франческа (1415/20-

1492), великий художник, учений і математик, автор 

трактату про перспективу. Окрему увагу слід при-

ділити Леонардо да Вінчі (1452-1519), людині 

унікальної обдарованості в багатьох галузях знань. 

Це скульптор, архітектор, музикант, анатом, мате-

матик, фізик, пристрасний дослідник, інженер і вина-

хідник. Не збереглися скульптурні твори Леонардо 

да Вінчі, але є його рисунки, що знайомлять нас із 

задуманими роботами. Живописні роботи митця: 

фігура лівого ангела в картині «Хрещення» Вероккьо 

(близько 1475 р., Флоренція, галерея Уффіци),  

«Мадонна з квіткою» (близько 1478 р., С.-Петербург, 

Ермітаж), «Поклоніння волхвів» (1481-1482 рр., 

Флоренція, галерея Уффіци), «Святий Ієронім» (Рим, 

Ватиканська пінакотека). До всіх картин автор зробив 

численну кількість рисунків, визначив свій творчий 

метод: ретельна підготовка як до композиції загалом, 

так і до кожної деталі. Всім фахівцям добре відомий 

його «Трактат про живопис», він вважав живопис 

не ремеслом, а надзвичайно важливою і всеосяжною 

наукою. Головною роботою великого майстра стала 

«Таємна вечеря» в трапезній монастиря Санта Марія 

делла Грація, завдяки якій Леонардо визнали  

найбільшим художником свого часу. Підготовчі 

рисунки показують, як довго і наполегливо шукав 

митець потрібну йому зовнішність, жести і міміку 

для втілення характерів і темпераментів кожного з 

апостолів. Перспективна побудова картини розрахо-

вана так, щоб розширити реальний простір трапезної. 

Фігура Христа займає геометричну середину 

картини, на його обличчі сходяться всі перспективні 

лінії. Дванадцять апостолів розташовані по троє в 

чотирьох групах, крайні фігури праворуч і ліворуч 

намальовані в профіль, інші – в різних рухах. У 

цьому розписі Леонардо да Вінчі досяг невідомої 

раніше гармонійної завершеності композиції і неба-

ченої раніше глибини драматичного і психологічного 

змісту [2]. Портрет майстра «Джоконда» (1503 р., 

Париж, Лувр) – найвидатніший у світі. Тут усе було 

нове: поколінна композиція замість традиційної 

погрудної, поза сидячої жінки із зображенням 

внутрішнього руху (корпус на три чверті, обличчя 

майже в фас), просвіт у пейзаж, побудований за 

законами повітряної перспективи з надзвичайною 

глибиною простору. Але головне – обличчя, очі 

якого дивляться на глядача, а рот пожвавлений ледве 

помітною посмішкою. Такої внутрішньої одухо-

твореності, глибокого спокою, інтересу до навко-

лишнього світу не знало портретне мистецтво до 

Леонардо. Джорджо Вазарі писав: «Леонардо взявся 

зробити для Франческо дель Джокондо портрет 

його дружини Мони Лізи… Тут передано все до 

найдрібнішого, що тільки можна передати тонко-

щами живопису; тому очі мають блиск і вогкість, 

як у живої людини, а навколо них – легенька 

червоність і волосинки, які тільки може намалювати 

найдосконаліший пензель. Вії зроблені так, як вони 

ростуть на шкірі: де рясніше, де рідше, з відповідним 

розташуванням у порах шкіри… Ніс, із своїми 

чудовими рожевими ніжними ніздрями, здається 

живим. Розріз рота з кутами губ, червоність яких 

переходить на тілесний колір обличчя, здається 

справді тілом, а не живописом. І справді, можна 

сказати, що цей твір намальований так, що він 

змушує трепетати і досвідченого художника, і кожну 

звичайну людину» [10, с. 138]. Картин великого 

майстра збереглося дуже мало, а рисунків – безліч, 

з них складалися альбоми, найбільший «Атлантичний 

кодекс» (зберігається в Мілані). Творча універсаль-

ність Мікеланджело Буонаротті (1475-1564) увійшла 

в світові легенди. Єдиною темою його творів є 

людська фігура та її пластична виразність, він 

відкидав портрет і пейзаж. Але його зображення 

геніальні, світ Мікеланджело – це світ титанів, що 

стверджували своїм буттям безмежні творчі можли-

вості людини, героїчний пафос її боротьби і трагічну 

безодню її страждань. Великий майстер писав про 

мистецтво в листах, ділових посланнях, записках. 

Про малюнок він висловився: «Тому, хто так багато 

досяг, що оволодів рисунком, я скажу, що він 

володіє цінним скарбом, тому що він може створити 

образи вищі, ніж будь-яка вежа, рівно як пензлем, 

так і розумом…» [16, с. 103]. Твори Мікеланджело 

підтверджують цю думку. Найвеличніші з них: 

скульптурна група «П’єта» (1499, базиліка св. Петра 

в Римі), «Давид» (1501-1504, перед входом в Палаццо 

Синьйорії, Рим), «Мадонна» (1501, Рим), перед-

смертна «П’єта Ронданіні» (1564, Мілан, Кастелло 

Сфорцеско). 

Перелік імен видатних італійських художників 

епохи Відродження досить значний: Рафаель Санті 

(1483-1520), Тіциано Вечелліо (1487-1576), Якопо 

Тінторетто (1518-1594), Паоло Веронезе (1528-1588). 

В Німеччині народжується геній Альбрехта Дюрера, 

якому належить значна роль у вирішенні проблем 

навчання рисунку. Його шедеври – серія гравюр у 

дереві «Апокаліпсис», гравюри на міді «Лицар, 

смерть і диявол» (1513 р.), «Св. Ієронім у келії» 

(1514 р.), «Меланхолія» (1514 р.) та інші. Дюрер – 

автор трактатів «Порадник до вимірювання» (1525 р.), 

«Чотири книги про пропорції» (1528 р.). В наукових 

роботах А. Дюрер викладає ряд правил перспективи, 

вперше пропонує користуватися методом ортого-

нальної проекції, навчає лінії, присвячує частини 

робіт площині, зображенню тіла, додає безліч 

рисунків, схем, креслень. В основу своїх розробок 

автор поклав правила побудови людської фігури за 

допомогою геометрії і математичних розрахунків. 

Митці великої епохи Відродження провели 

колосальну роботу в галузі науково-теоретичного 

обґрунтування мистецтва рисунку. В їх працях у 
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галузі перспективи передані знання наступним 

поколінням художників щодо побудови тривимірної 

форми предметів на площині. Вони приділяли багато 

уваги вивченню пластичної анатомії. Всі вони в 

підготовчих рисунках ретельно вивчали фігури, 

торси, деталі людської статури, ступні ніг, руки, 

поклавши в основу образотворчого мистецтва наукові 

дані. Геніальні твори представників цього історичного 

періоду демонструють нам довершене втілення  

задумів, найвищу майстерність, величний дух митців 

і велетенську натхненну працю. Найважливішим 

періодом в історії європейської культури стало 

ХVII століття, коли народились нові національні 

художні школи (французька, голландська, фламанд-

ська, іспанська), виникли головні художні стилі – 

бароко, класицизм. Відкрилися перші професійні 

художні навчальні заклади в країнах Західної Європи, 

в яких поруч з викладанням рисунку і живопису 

вивчали анатомію тіла людини, історію, міфологію, 

літературу. Фландрія подарувала світу могутню 

постать великого Рубенса, в картинах якого рисунок 

грав величезну роль. У Голландії народилися  

шедеври Рембрандта, Гальса, Вермеєра. Рембрандт 

залишив величезну спадщину у галузі станкового 

рисунку. Його рисунки розроблені в деталях, складні 

за композицією, наповнені психологізмом та філо-

софським змістом. Центральною фігурою іспанського 

мистецтва став Дієго Веласкес, який володів усіма 

секретами композиції і рисунка. Франція висунула 

великих майстрів Жака Калло, Симона Вуе, Ніколу 

Пуссена, Клода Лоррена та ін. Пуссен – блискучій 

рисувальник в історії світового мистецтва. Численні 

композиційні рисунки до картин свідчать про 

ретельне ставлення художника до реальної натури, 

класичних пропорцій, розробки власних норм. Твор-

чість англійського живописця та графіка Вільяма 

Хогарта відрізнялися витонченою майстерністю, 

драматичністю сюжетів та характерним для того 

часу моралізмом. У теоретичному трактаті «Аналіз 

краси» він розробляє основні положення в розділах 

«Про відповідність», «Про лінії», «Про величину» 

та ін. До видатних представників французького 

революційного класицизму належить Жак-Луї Давид, 

який звертається до принципів і традицій класичного 

мистецтва. 

У ХVIII – першій половині ХIХ століття малю-

вання починає завойовувати своє місце в загально-

освітніх школах, початок цьому поклав швейцарський 

педагог Іоганн Генріх Песталоцці. На його думку, 

малюванням треба займатися раніше, ніж письмом, – 

не лише тому, що воно полегшує процес оволодіння 

зображенням літер, але і тому, що воно легше 

засвоюється. Викладання академічного рисунка під-

носиться в академіях мистецтв Франції, Англії, 

Німеччини на гідний рівень. Але з другої половини 

ХIХ ст. академічний рисунок втрачає свою суворість 

і чіткість. Це пояснюється новими естетичними 

поглядами, новими напрямами в мистецтві [20]. 

Жан-Огюст Домінік Енгр – блискучий фран-

цузький рисувальник, визнаний майстер живопису. 

Під час роботи в майстерні Давида він засвоїв 

доктрину класицизму з її спокійною шляхетністю 

поз та рухів, наближенням усіх норм до античного 

ідеалу прекрасного, підпорядкуванням колористичних 

завдань рисунка. В картині «Купальниця» (1807) 

художник вперше пробує винайти єдину лінію, яка 

б об’єднала всю композицію і водночас передала 

єдиний зміст полотна. Вплив мистецтва Енгра 

відчувається в творчості французьких імпресіо-

ністів – Едгара Дега, Едуарда Мане, Поля Гогена, 

Поля Сезанна, Анрі Матіса. 

Пабло Пікассо, найвидатніший художник ХХ сто-

ліття, був причетний до кожної з живописних течій, 

важко визначити напрям у мистецтві ХХ століття, 

до якого б він належав. Йому був властивий кубіс-

тичний період – це «Авіньонські дівчата» (1907 р., 

Нью-Йорк, Музей сучасного мистецтва). В картині 

форма предметів спрощується, поступово зникає 

ілюзорний простір. Інтерес митця зосереджується 

на комбінаціях площин та ліній, на експериментах 

з фактурою. В «рожевий період» художник створює 

навіяні античністю рисунки: «Метаморфози» Овідія 

(1930 р.), «Лісистрат» Арістофана (1934 р.) та ін. 

Всесвітньо відомими стали його гострополітичні 

твори: «Голуб миру» (1949 р.), рисунки про бій биків 

1957-1959 рр. Не останнє місце займала в твор-

чості Пікассо графіка, він користується контурною 

лінією. Пікассо керувався в своїх роботах такими 

естетичними категоріями: організація елементів 

рисунка на площині аркуша, виявлення скелету 

рисунка, його напрямів і основних плям, єдність 

рисунка завдяки однорідності штрихів, пластична 

ідея рисунка, пластичні метафори, пластичні ритми і 

резонанси, враження від драматичної боротьби 

елементів, напружені і несподівані ефекти з їх  

впливом на око глядача тощо. Пікассо виявив себе 

у різноманітній графіці: малюнки, зарисовки з на-

тури або по пам’яті, вправи ока і руки; самостійні 

рисунки, здатні за силою впливу сперечатися зі 

станковими картинами; цикли рисунків як опові-

дання без слів; серії аркушів, присвячених картині 

«Сніданок на траві» Е. Мане, яка викликала поштовх 

для створення численних варіацій на тему [19]. 

В українському мистецтві однією з найяскравіших 

особистостей ХХ століття був Георгій Нарбут 

(1886-1920), який звертався до своєї класичної спад-

щини, що оспівувала героїчні часи зародження і 

утвердження національної самосвідомості. Він 

видатний український графік, засновник сучасної 

української книжкової графіки. Художник стає одним 

із засновників Української Академії мистецтв тоді, 

коли Україна виборювала свою незалежність на 

початку ХХ ст. У 1916 р. вийшла в світ «Українська 

абетка», в рисунки якої він вклав талант великого 

майстра, любов до рідної Вітчизни, велике знання 

рисунка. В ілюстраціях до книги можна побачити 

пам’ятки української середньовічної оборонної 

архітектури, народні інструменти, ліричні краєвиди, 

виконані рисунком витонченим, винахідливим, різно-

манітним. У 1919 р. в ілюстраціях до безсмертної 

поеми І. П. Котляревського «Енеїда» Нарбут разом 

з патріотичною ідеєю уславлення українського  
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козацтва здійснює неабияке колористичне рішення, 

що викликало захоплення митців від цієї роботи як 

шедевру українського живопису. За допомогою  

лінійно-колірних ритмів митець додав динаміки 

групам козаків і створив гармонійну композицію 

на зразок італійських творів доби Відродження. 

Образи його останніх графічних творів – козаки-

бандуристи, селяни в поєднанні з українським  

орнаментом. Великий майстер українського рисунку 

прагнув до простоти та ясності композиції, рисунка 

і кольору. Мінімум ліній, мінімум плям і повна, 

найвища виразність цілого – його графічний ідеал. 

З його майстерні починався шлях М. Пожарського, 

Л. Хижинського, М. Алексєєва, М. Кирнарського. 

Творчість Нарбута мала великий вплив на художників 

А. Середу, О. Маренкова, А. Страхова, що плідно 

працювали в Україні у 1920-1930-х роках. Г. Нарбута 

вважають не лише класиком українського мистецтва, 

а й засновником графічної української школи 

ХХ ст. [11]. 

Життєвий і творчий шлях Василя Касіяна (1896-

1976) становлять для нащадків великий інтерес 

завдяки творам за мотивами святкових обрядів та 

пісень, рисункам за уявою на теми народного  

буденного життя. Властиві їм простосердність,  

наївність художнього бачення – від змалку засво-

єного ним суто природного естетичного сприйняття 

дійсності. Цей наївний реалізм залишився однією з 

найцінніших рис творчості та індивідуальності май-

стра. Це «Селянська родина» (1924 р.), «Селянка з 

Покуття» (1925 р.), «Гуцул» (1925 р.). З 1934 р. 

важливою віхою на творчому шляху митця стало 

ілюстрування та оформлення ювілейного видання 

«Кобзаря» до 120 роковин з дня народження 

Т. Г. Шевченка. 

Відомий представник київської рисувальної 

школи – Єлева Костянтин Миколайович (1697-

1950). Крім жанрової картини і портретів на теми 

життя його сучасників, Єлева постійно розкриває 

тематику повсякденної праці простої людини. Під 

час війни в Середній Азії він створює чудовий 

рисунок «Стара узбечка» (1943 р.), з надзвичайною 

виразністю образа, майже скульптурними формами, 

проникненням автора у внутрішній світ моделі. За 

воєнну добу митець створив олівцеву серію «Пар-

тизани України», твори кольоровим олівцем і 

вугіллям серії «Загорськ» та ін. Після війни світ 

побачили серія графічних робіт «Київ – Канів», 

твір «Дніпро біля заповідника Т. Г. Шевченка», серія 

літографій «Портрети діячів мистецтв України». 

Свій досвід художник передав студентам Київського 

художнього інституту під час викладання рисунку. 

У м. Вознесенську Миколаївської області давно 

діє унікальний музей Євгена Адольфовича Кібрика 

(1906-1978), видатного українського графіка. Його 

ілюстрації до «Кола Брюньона» Р. Ролана, «Легенди 

про Уленшпігеля» Шарля де Костера – це цілісність 

особистостей героїв, активна міміка, широкий 

сценічний жест. У звичній техніці двоколірної 

літографії майстер ілюстрував «Тараса Бульбу», де 

романтизм молодого Гоголя дістав пластичного 

втілення, передусім, в узагальнених монументальних 

образах головних героїв. Книжкові роботи Кібрика 

красиві і монументальні. Широкий формат давав 

простір широкому жесту і природній свободі рухів, 

органічно властивим його героям. Сміливий штрих 

його літографій, стриманих за кольором, вміло 

розташований на площині розвороту, співвідноситься 

з білими полями і сріблястим виблиском набірної 

смуги. 

Зі становленням українського мистецтва другої 

половини ХХ ст. пов’язане ім’я відомого живо-

писця і графіка Сергія Павловича Подерв’янського 

(1916-2006). Він ілюстрував твори Купріна і Коро-

ленка, «Спартак» Джованьолі та «Овод» Войнич, 

працював над портретами сучасників, писав історичні 

портрети народних героїв Закарпаття – Лук’яна 

Кобилиці та Олекси Довбуша, створив роботу 

«Покинута. (Катерина)» за мотивами поеми Т. Г. Шев-

ченка. Працював над портретами живописними і 

графічними. До найбільш відомих графічних творів 

належать портрет художника Д. А. Налбандяна і 

профільний портрет художника М. Г. Дерегуса. 

Майстер звертався до живописних і графічних  

пейзажів, в яких образи української природи сповнені 

новими засобами образного мислення, поезії. Серед 

них – серія зимових пейзажів Седнева 1978 р., 

живописна серія кримських краєвидів 1977 р. Ви-

кладач Київського художнього інституту (нині – 

Національна Академія образотворчого мистецтва і 

архітектури), теоретик, талановитий художник зали-

шив вітчизняному мистецтву значну спадщину. 

Данченко Олександр Григорович (1926-1993) – 

видатний український графік, яскравий представник 

київської школи рисунка, працював у галузі стан-

кової та книжкової графіки. Про високу майстерність 

рисувальника і бездоганну техніку гравера-офор-

тиста свідчать його серії «Щорсівці», «Київське 

метро», «Новобудови семирічки», ілюстрації до поеми 

Шевченка «Сон», ювілейного видання «Кобзаря», 

«Народні герої України», ілюстрації до роману 

П. Панча «Гомоніла Україна», ілюстрації до книги 

С. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або 

Козак Мамай і чужа молодиця». Серед образів графіка 

безліч знахідок і яскравих композицій. Хрестома-

тійними творами української сучасної графіки швидко 

стали ілюстрації до «Декамерона» Бокаччо. Поєд-

навши античні мотиви з українським фольклором, 

О. Данченко створив справжній шедевр сучасного 

мистецтва – ілюстрації до «Енеїди» І. Котляревського. 

Тут художник зумів органічно поєднати статику з 

динамікою, старовинну та сучасні форми, лінію та 

пляму. Ця робота віднесена до класики книжкової 

ілюстрації ХХ ст. Спадщина О. Г. Данченка увійшла 

в золотий фонд української національної художньої 

культури. 

Відомий сучасний український графік Георгій 

В’ячеславович Якутович (1930-2000) теж представник 

київської рисувальної школи, педагог Київського 

художнього інституту. Його ілюстраціям книги 

М. Коцюбинського «Фата моргана» притаманне 

звернення до різких контрастів чорного і білого 
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кольорів, завдяки чому були розкриті характери 

героїв, конфлікти сюжету. Він створив ілюстрації 

до книги М. Білого та В. Грабовецького «Як Довбуш 

панів карав», декілька станкових аркушів, серед 

них славетний «Аркан». Робота з кінорежисером 

С. Параджановим над фільмом «Тіні забутих предків» 

за повістю М. Коцюбинського дала поштовх до 

графічних серій, які присвячені творам М. Коцю-

бинського «Тіні забутих предків» і І. Франка «Захар 

Беркут». Пошуки нових засобів виразності призвели 

до ілюстрацій драми І. Кочерги «Ярослав Мудрий», 

«Свіччіне весілля», збірника М. Пригари «Козак 

Голота», «Слова про Ігорів похід». Ілюстраціям 

митця притаманні монументальність, через усі твори 

проходить образ сонця – чорного, коли йде лихо, 

білого, якщо воно несе надію. Зображення доповнені 

складним рухом у глибині твору, складною компо-

зицією і великою увагою до деталей. Автор багато 

працював з натури, «відкрив» для себе закони 

пропорційних скорочень, композиційної побудови, 

єдність між зображенням і природою. До вдалих 

робіт творчого дослідження рідного Києва належать 

«Весняне сонце», «Київські кручі», «Бадмінтон». 

За допомогою засобів образотворчого мистецтва, 

Якутович достовірно і послідовно створює величезні 

історичні картини боїв з ворогом за рідну землю у 

ілюстраціях слов’янського літопису «Повісті минулих 

літ» у перекладі для дітей (1982 р.). Сучасні художні 

критики вважають майстерню Якутовича явищем 

в українському образотворчому мистецтві. Ім’я 

Андрія Володимировича Чебикіна широко відомо 

в Україні та за її межами. В наш час він, академік, 

професор, Народний художник України, лауреат 

багатьох премій, очолює Академію мистецтв України 

і є ректором Національної Академії образотворчого 

мистецтва та архітектури. Це видатний сучасний 

український художник – графік, в творчому доробку 

якого графічні серії «Солдатські будні» (1972-

1973 рр.), «Космічні офорти» (1976 р.), «Всесвіт» 

(1979-1980 рр.), «Космос – Земля» (1986 р.), «Аме-

риканські каньйони» (19891990 рр.), ілюстрації 

до творів Олійника, Франка, Грабовського, Чубача, 

численні рисунки, офорти, гобелени (у т. ч. гобелени 

для Донецького театру опери і балету). Характе-

ристику майстру лінії красномовно дає відомий 

український графік В. Шостя: «Пружна, спокійна, 

раптом невиховано розкута, непіддатлива, наївно-

пустотлива, чуттєво м’яка і ніжна, впевнена в своїй 

винятковості серед подібних…» [16, с. 232]. Офорти 

Чебикіна вражають розкутістю, легкістю виконання, 

ясністю творчого задуму, образністю героїв. Резуль-

татом зусиль митця з вдосконалення офорту як 

старовинної художньої техніки став навчальний 

посібник для студентів художніх вузів «Техніка 

офорта» у співавторстві з М. Богомольним. Прагнення 

працювати серіями продиктоване, здебільшого,  

бажанням створити максимально досконалі твори. 

Індивідуальність кожної роботи вражає неповторними 

за вирішенням композиціями, тісно пов’язаними між 

собою. Безмежні можливості рисунка художник 

використовує легко, грайливо, на підтвердження 

славетної теорії гри щодо походження мистецтва. 

Керівництво майстернею станкової графіки в сла-

ветному українському художньому навчальному 

закладі дало можливість А. В. Чебикіну підготувати 

багатьох тепер уже досвідчених і відомих художників, 

тому можна говорити про явище «школи Чебикіна» 

у вітчизняній сучасній графіці. Навіть стислий 

огляд розвитку рисунка в основних культурних 

регіонах світу дає можливість стверджувати про 

особливості і специфіку його як універсального 

культурологічного явища, в якому зашифрована 

соціальна інформація, тобто зміст, започаткований 

у ньому людьми. У просторі й часі рисунок змі-

нюється за схожими законами, але в кожному 

регіоні існують свої особливості, і це допомагає 

зрозуміти головні риси і характеристики художньої 

культури будь-якої країни. Аналіз динаміки в роз-

витку рисунка дає можливість стверджувати його 

поступовий хід від меншої до більшої реалісти-

ності. На певному етапі еволюції трапляється перехід 

від однієї якості до іншої. Майже скрізь, в різних 

куточках земної кулі протягом тисячоліть триває 

безперервний розвиток образотворчого мистецтва, 

підґрунтям якого слугує графічний рисунок. В 

ньому, як і в інших артефактах культури, людина 

втілила народжені нею думки, винайдені та вико-

ристані нею засоби та способи дій. У рисунка як 

культурологічного явища є об’єктивна визначеність, 

тому що він – реальність, яка існує сама по собі, 

окремо від людини. Але цьому феномена культури 

властива суб’єктивна визначеність, оскільки в ньому 

втілений смисл, значення людської духовно-творчої 

активності [6]. Людина втілює в рисунку світ 

уявлення, цілі, бажання, художній смак, ідеали 

тощо. І в той же час людина олюднює рисунок як 

продукт своєї діяльності. Культурологи вважають, 

що найбільша здатність людини наділяти свої 

творіння смислом проявлена в мові. Рисунок – 

своєрідна мова образотворчого мистецтва, яка несе 

сенс і зміст людської суті від первісного життя до 

сучасності. 
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СТАНОВЛЕННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ 

ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ 

 

 

У статті розкривається загальна характеристика арт-терапії як засобу 
впливу на психолого-педагогічний розвиток особистості. Основний акцент 
зроблений на особливостях становлення арт-терапії як засобу впливу на людину. 

Ключові слова: арт-терапія; становлення; особистість. 
 
В статье рассматривается общая характеристика арт-терапии как 

средства влияния на психолого-педагогическое развитие личности. Основной 
акцент сделан на особенностях становления арт-терапии как средства влияния 
на человека. 

Ключевые слова: арт-терапия; становление; личность. 
 
The general characteristic of art-therapy as a means of the influence on personality 

psychological and pedagogical development are discussed in the article. On specific 
theoretical works of native and foreign scientists, devoted to this problem is done the mail 
emphasis. 

Key words: art-therapy; formation; personality. 
 

 

У сучасному суспільстві все більше зростає 

інтерес до арт-терапії як методу зцілення за 

допомогою творчості. Арт-терапія сьогодні – це 

напрям сучасної психотерапії, що стрімко 

розвивається та стає все популярнішим у 

професійному середовищі як за кордоном, так і в 

нашій країні. Цей метод використовується з метою 

терапевтичного впливу та при вирішенні 

діагностичних, корекційних, психопрофілактичних 

завдань. Трансформація соціально-політичної, 

економічної, культурно-інформаційної сфер, 

суспільства в цілому стимулює розвиток арт-

терапевтичних технологій педагогічного та 

соціально-психологічного спрямування. Важливо 

відзначити значний профілактичний, 

психокорекційний та виховний ефект занять арт-

терапією. Все частіше засоби та методи арт-терапії 

використовуються в освітньому процесі на різних 

ступенях навчання. 

Розвинуте осмислення мистецтва в якості 

духовно-практичного явища культури відкриває 

нові перспективи для з’ясування світоглядної 

направленості мистецтва, для уточнення 

конкретних зв’язків художньої творчості з 

емпіричними формами людського буття, 

практичним свідомим. «Мистецтво творчо 

відображає динамічні зміни буття і тим самим 

здатне поглибитись у процес безпосередніх 

взаємовідносин людини зі світом, оперативно 

виявити нерозкриті тенденції і симптоми. Цей 

момент дуже важливий в художньому, духовно-

практичному освоєнні світу, хоча в даному 

випадку велику роль грає характер художнього 

узагальнення, здатність мистецтва долати 

обмеженість емпіричного досвіду, його 

неусвідомленість і невиборність» [13, с. 6–7]. 

Уже на зорі людської цивілізації жерці, а потім 

лікарі, філософи, педагоги, психологи 

використовували різні види мистецтва з метою 

лікування душі та тіла людини. Вони 

замислювалися над таємним впливом живопису, 

театру, рухів, музики, намагаючись визначити їх 

роль як у відновленні функцій організму, так і у 

формуванні духовного світу особистості. 

«Найстародавніша притча, яка пов’язана з 

використанням мистецтва як лікувального засобу, 

представлена в Старому Завіті. В ній говориться, 

що Давид, граючи на арфі, вилікував Саула від 

нервової депресії. А в міфології стародавніх греків 

образи Аполлона, покровителя мистецтв, і його 

сина Асклепія, покровителя лікування, були 

символами взаємозв’язку мистецтва і медицини. 

Використання різних видів мистецтва з метою 

лікування спостерігалося в Стародавній Греції, 

Стародавньому Римі, Китаї та Індії» [1, с. 6]. 

Щодо музичного мистецтва, то воно в 

класичній Греції сприймалося як триєдність 

«мусичних мистецтв» – поезії, танцю і власне 

музики. Найвідоміші старогрецькі філософи 

Піфагор, Аристотель, Платон, указували на 

профілактичну і лікувальну силу впливу музики. 

Вони вважали, що музика встановлює порядок у 

Всесвіті, і зокрема, порушену гармонію в 

людському тілі. Було відмічено, що музика, перш 

за все її основні компоненти — мелодія і ритм, 

змінюють настрій людини, перебудовують її 

емоційний стан. Наприклад, «піфагорійці вбачали 

в музиці сутність буття – «музику сфер» розлиту 
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по всьому Всесвіту. Музика сфер представляла 

собою спосіб упорядкування світу» [2, c. 58]. 

Відомий сучасний мистецтвознавець В. І. 

Петрушин стверджує, що «одним із 

найважливіших понять в етиці Піфагора була 

«евритмія» – здатність людини знаходити вірний 

ритм у всіх проявах життєдіяльності – співі, грі, 

танцях, мові, жестах, думках, вчинках, в 

народженні та смерті. Через знаходження цього 

вірного ритму людина, яка розглядалась, начебто 

певний мікрокосмос, могла гармонійно увійти 

спочатку в ритм полісної гармонії, а потім і 

підключитись до космічного ритму світового 

цілого. Від Піфагора пішла традиція порівнювати 

суспільне життя як з музичним інструментом, так і 

з мистецтвом загалом» [6, с. 10]. 

Якщо «Платон брав за основу диференціації 

публіки вікові ознаки, то Аристотель, його 

послідовник та учень, – соціально-культурні, 

розрізняючи «людей вільнонароджених і 

культурних» та «публіку грубу, яка складається з 

ремісників, найманців тощо». Аристотель 

запропонував ідею диференціації мистецтва 

залежно від аудиторії, сформулював проблему 

його доступності і демократизації та зворотного 

впливу публіки на творчість і мистецтво» [2, с. 67]. 

Аристотель ідеї про вплив мистецтва на 

людину розвивав також у вчені про катарсис – 

концепції очищення душі і тіла людини під 

впливом мистецтва. Він вказував, що таке 

очищення, тобто катарсис, подібно оновленню 

моральних критеріїв, а саме: відділився в своїх 

стражданнях від життя індивід піднімається від 

своєї часткової ідентичності до всезагальної, 

остання ідентифікується з життям і прагненнями 

суспільства. 

Давньогрецький «лікар Асклепій музикою 

втихомирював тих, що сваряться, а за допомогою 

звуків труби покращував слух слабкочуючим. 

Гомер в «Одіссеї» розповідає про лікування ран 

воїна звуками музики і співу, а також про те, як 

Ахілл знімав емоційну напругу своїм співом і 

грою на лірі. На думку стародавніх греків і 

римлян, музика, що виконується на цитрі, сприяла 

процесу травлення» [1, с. 7]. 

У трактаті римського державного діяча і 

філософа Боеція «Повчання до музики» йдеться 

мова про те, що музиканти «Терпандр і Аріон з 

Метімни за допомогою співу позбавили жителів 

Лесбосу й іонян від важких хвороб. А Ісменій 

Фіванський... позбавив від страждань багато 

беотійців, яких мучили сильні головні болі» [3, с. 

157]. 

У зв’язку з поширенням уваги до мистецтва 

саме в цей час ми починаємо у літературних 

джерелах стародавності знаходити чимало 

прикладів спрямованого використання мистецтва 

задля впливу на психічний та фізичний стан 

людей. Наприклад, італійський музичний теоретик 

Середньовіччя Дж. Царліно описує, як 

давньогрецький філософ та поет Сенократ звуками 

труби повернув здоров’я божевільним, а Талет 

звучанням стародавнього музичного інструменту 

кіфари вилікував чуму. Також пророк Давид грою 

на кіфарі і співом допоміг біблейському цареві 

Саулу позбавитися від депресії. 

У Давньому Китаї, як і в Греції, мистецтво 

використовувалось широко і відповідно до правил 

традиційної китайської медицини. В основі 

давньокитайських підходів до діагностики та 

лікування, в тому числі з використанням засобів 

мистецтва, особливо музикотерапії, 

застосовувався вплив на активні біологічні точки, 

або, як їх називали в Стародавньому Китаї, «точки 

акупунктури» [7, с. 8]. 

Вітчизняний музикотерапевт, 

мистецтвознавець, лікар і музикант С. В. 

Шушарджан, розкриваючи історичний аспект 

використання музикотерапії, відзначав, що музика 

була невід’ємною складовою частиною всього 

життя, частиною філософської, космологічної і 

релігійної картини світу китайців протягом 

декількох тисячоліть, однаково – поривом душі та 

продуктом розуму. 

Особливістю китайської медицини є 

соматопсихічний підхід, згідно з яким кожному 

органу відповідає своя психічна функція. Так, 

«печінці відповідає емоція – гнів. При 

гіперфункції виявляються упертість, агресія, гнів, 

при гіпофункції – боязливість, страх, депресія. 

Принцип п’яти тонів узгоджується з п’ятьма 

типами семантичної інтонації в китайській мові, із 

загадковими законами природи, з частинами світу 

і континентами, з тим, що у людини п’ять щільних 

органів і вона володіє п’ятьма відчуттями» [1, с. 

9]. 

На думку стародавніх китайців, музика, як 

вони її називали – пентатоніка, завдяки дії цих 

законів, знаходиться в гармонії з природою і має 

величезну силу дії на людину. Звуки музики 

розглядалися по відношенню до тіла людини, які 

повідомляли йому ті або інші властивості. 

Особливе місце в системі китайської музикотерапії 

займали музичні інструменти, за допомогою яких 

встановлювався зв’язок між їх звучанням, 

вібраціями різних органів тіла і коливаннями 

космосу. Музика, впливаючи таким чином на 

людину, приводила її в стан гармонії з природою. 

Музикотерапія широко використовувалася і в 

Стародавній Індії. Вона ґрунтувалася на ідеї 

єдності Всесвіту і закону ритму, що впливають на 

духовну суть людини. Видатний індійський 

філософ і музикант Хазрат Інайят Хан, 

розкриваючи механізм взаємодії ритму і Всесвіту, 

відзначає: «Дерева радісно махають гілками в 

ритм з вітром; шум моря, мимрення бризу, свист 

вітру в скелях, серед горбів і гір, спалах блискавки 

і удар грому, гармонія сонця і місяця, рухи зірок і 

планет, цвітіння рослин, падіння листа, регулярна 

зміна ранку і вечора, дня і ночі – все це 

відкривається для того, хто бачить музику 

природи» [12, с. 131]. 
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Музикознавці вважають, що «спочатку людина 

виражала свої думки і почуття високими і 

низькими, короткими чи довгими звуками. 

Глибинна її тембру говорить про силу і міць, а 

висота тону проявляє любов і мудрість. Людина 

передає різноманітні емоційні стани за допомогою 

різноманіття музичних звуків. Це з часом 

перетворило музику в особливу мову, за 

допомогою якої виражаються різноманітні людські 

стани. Індійська філософія вважає, що навіть 

найпростіша мова, слово не можуть існувати без 

музики, що вплив музики залежить не лише від 

майстерності виконання. Її ефект на слухача 

визначається і рівнем духовного розвитку 

музиканта, тому значення музики є різним для 

кожної людини окремо» [1, с. 10]. 

У Стародавній Індії вважалося, що «в голосі 

виражає себе душа. Спочатку викликається 

активність у думці. Розум за допомогою думки 

проектує тонкі вібрації в ментальному плані. При 

цьому вібрації у вигляді дихання через внутрішні 

органи, такі як ділянка живота, легені, носоглотка, 

утворюють голос. Голос виражає позицію розуму, 

помилкову чи істинну. Він також володіє силою 

магнетизму як ідеальний природний інструмент. 

Індійська філософія стверджує, що віддзеркалення 

спокою душі і світу може бути здійснене за 

допомогою музики. Не один вид мистецтва не 

здатен так надихати особу, як музика. Будь-яка 

людина, спілкуючись з мистецтвом, досягає в тій 

або іншій області високого ступеня піднесеного 

«поля думки»« [10, с. 10]. 

У Середні віки практика музикотерапії 

пов’язана з теорією афектів, яка вивчала вплив 

різних ритмів, гармонії, краси на емоційний стан 

людини. Встановлювались різноманітні відносини 

між темпераментом пацієнта і характером 

мистецтва, яке йому найбільше подобається. На 

думку німецького ученого і музиканта Атаназіуса 

Кирхера, «психотерапевтичні можливості музики 

полягали в її посередництві між музикою сфер 

(musica mundana) і тією, яка поміщена в русі 

фізіологічних процесів в тілі (musica humana). 

Приводячи у відповідність останню з першою, 

музика надає оздоровчий вплив» [8, с. 510]. 

Важливе місце при вивченні питання 

становлення арт-терапії посідає проблема логіки 

взаємодії двох форм суспільної свідомості: релігії 

та мистецтва. В цей історичний період особливого 

статусу набула «інституція церкви, що фактично 

виконувала функцію соціального замовника і 

безпосередньо вплинула на розвиток 

основоположних видів мистецтва Середньовіччя: 

архітектури, іконопису, віражного живопису, 

органної музики тощо» [5, с. 61]. 

Уже Авіценна в своїй «Книзі зцілення» цілий 

розділ присвятив взаємозв’язку між пульсом і 

музикою. І коли ця книга, перекладена з 

арабського на латинську мову в XII столітті, стала 

основним медичним підручником середньовічного 

Заходу, музично-вимірювальне вчення про пульс 

Герофіла міцніше утвердилось у медичній науці. А 

Р. Бекон у своїй книзі «Opus tertium», вперше 

опублікованій в 1267 році, вказував на те, що 

биття пульсу через рівні інтервали подібно до 

музики, тому вчення про пульс він прагнув 

підпорядкувати музиці. На його думку, лікар 

обов’язково повинен знати музичні пропорції. Уже 

в XIII столітті музика вважалася найважливішим 

медичним засобом, завдяки якому можна було 

уповільнити процес старіння людини. На це 

«відстрочення симптомів старіння» за допомогою 

музики першим вказав Р. Бекон. У «Gerontocomia» 

Г. Зербі – в першій опублікованій праці по 

геронтології – цей вплив, що продовжує життя 

людини, пояснюється тим, що музика, завдяки 

своєму числовому ладу, споріднена гармонії, 

властивій людині. 

Тому недивно, що вже в Х столітті 

передумовою для вивчення медицини вважалося 

оволодіння мистецтвом. Ця вимога в XIII столітті 

стала обов’язковою для університетського плану 

навчання. Так, «на медичному факультеті в 

Парижі з 1426 року було обов’язково наказано, що 

студенти-медики, отримуючи звання доктора, 

повинні пройти атестацію по різним видам 

мистецтва. Але оскільки для претендентів на 

звання магістра мистецтва необхідно було читати 

лекції з музики, можна припустити, що в кінці XIV 

століття кожен майбутній лікар під час свого 

навчання повинен був пройти курс теорії музики» 

[8, с. 349]. 

Характерною особливістю мистецтва 

Відродження є пріоритет спадковості та 

новаторства як закономірностей художнього 

процесу. З одного боку, доба Відродження була 

безпосередньо пов’язана з традиціями античного 

мистецтва, його естетичними принципами. З 

іншого – це період яскравих художніх пошуків у 

мистецтві, логічним наслідком якого стали 

досягнення у галузі живопису – розробка законів 

композиції, пропорцій, перспективи, світлотіні; 

винахід станкового живопису тощо. 

Відпрацювання нових та удосконалення існуючих 

засобів і прийомів у мистецтві Відродження було 

зумовлено його завданням – абсолютизацією 

людської особистості, розкриттям її психології, 

внутрішнього світу, відтворенням емоційно-

чуттєвого стану суб’єкта. 

Процеси, що відбулися в період Нового часу 

передусім пов’язані з виникненням художніх 

напрямків: маньєризму, бароко, рококо, 

класицизму, романтизму, реалізму. Отже, 

мистецтво Нового часу дає поштовх до об’єднання 

у межах конкретно-історичного періоду художньо-

мистецьких течій принципово різних світоглядних 

орієнтацій. Після того, як на початку XVII століття 

музика перестала бути науково обґрунтованою 

дисципліною в медичних університетах і вже не 

було раніше обов’язкового для лікаря предмету – 

музики, в XVIII столітті поступово зникала давня 

традиція «Musica humana», лише у наш час вона 
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знову переживає своє відродження. Період 

мистецтва другої половини ХІХ-ХХ століття 

позначений інтеграцією філософсько-естетичних 

пошуків у художньо-мистецьку площину. Значний 

вплив на творчість провідних митців мали ідеї А. 

Бергсона, З. Фрейда, О. Шпенглера тощо. 

Характерною ознакою цього етапу став діалог між 

теорією і художньою практикою. 

Відомо, що на початку XIX столітття 

французький лікар-психіатр Жан Етьєї Домінік 

Еськироль почав вводити музикотерапію до 

психіатричних установ. Застосування музики в 

медицині носило переважно емпіричний характер. 

Перші спроби наукового усвідомлення механізму 

дії музики на організм людини відносяться до 

XVII століття, а експериментальні дослідження – 

до кінця XIX-початку XX століття. Вчені робили 

спроби підвести фізіологічний базис під емпіричні 

факти [4, с. 11]. 

Перша масштабна дискусія з приводу 

визначення спеціальності в Американській арт-

терапевтичній асоціації відбулася на конференції 

1882 року, яка мала назву «Зціляюче мистецтво 

або арт-психотерапія». Внаслідок цієї конференції 

Американська арт-терапевтична асоціація провела 

ряд ініціатив по ліцензуванню арт-терапії і 

визнанню арт-терапевтів як незалежних фахівців, 

що ліцензіюються, а також ухваленню арт-

терапевтичних сертифікатів державними 

ліцензійними комісіями. 

На початкових етапах методи арт-терапії 

відображали уявлення психоаналізу, згідно з яким 

кінцевий продукт творчості пацієнта, чи то щось 

намальоване олівцем, написане фарбами, 

виліплене або сконструйоване, розцінюється як 

вираз неусвідомлюваних процесів, що 

відбуваються в його психіці. У 20-ті роки ХХ 

століття Прінцхорн провів класичне дослідження 

творчості пацієнтів з психічними відхиленнями і 

прийшов до висновку, що їх художня творчість 

відображає найбільш інтенсивні конфлікти. У 

США однієї з перших почала займатися терапією 

мистецтвом М. Наумбург. Вона обстежувала дітей, 

що мали поведінкові проблеми, в психіатричному 

інституті штату Нью-Йорк і пізніше розробила 

декілька повчальних програм з терапії мистецтвом 

психодинамічної орієнтації. У своїй роботі М. 

Наумбург спиралася на ідею З. Фрейда про те, що 

первинні думки і переживання, що виникають у 

підсвідомості, найчастіше виражаються у формі 

образів і символів, а не вербально [18]. Методи 

арт-терапії є посередником при спілкуванні 

пацієнта і терапевта на символічному рівні. 

Образи художньої творчості відображають всі 

види підсвідомих процесів, включаючи страхи, 

конфлікти, спогади дитинства, мрії, тобто ті 

феномени, які досліджують терапевти 

фрейдівської орієнтації під час психоаналізу. «Ми 

переживаємо її (мрію) в основному в зорових 

образах; при цьому можливі і відчуття, можуть 

вплітатися і думки, а також виникати відчуття в 

інших модальностях, але проте вона є перш за все 

саме образи. Труднощі усвідомлення мрії якраз і 

полягають у необхідності перекладу мови образів 

у слова. Я можу намалювати її, – часто говорить 

людина про свою мрію, – але я не знаю, як її 

висловити» [11, с. 90]. 

Методи арт-терапії ґрунтуються на тому 

припущенні, що внутрішнє «Я» відбивається у 

візуальних формах з тієї миті, як тільки людина 

починає спонтанно писати фарбами, малювати або 

ліпити. Хоча З. Фрейд стверджував, що несвідоме 

проявляє себе в символічних образах, сам він не 

використав терапію мистецтвом у роботі з 

пацієнтами і прямо не заохочував пацієнтів до 

створення малюнків. З іншого боку, найближчий 

учень З. Фрейда К. Юнг наполегливо пропонував 

пацієнтам виражати свої мрії і фантазії у 

малюнках, розглядаючи їх як один із засобів 

вивчення несвідомого. Думки К. Юнга про 

персональні і універсальні символи і активну уяву 

пацієнтів зробили великий вплив на тих, хто 

займається терапією мистецтвом [14]. 

На сьогодні за психотерапевтами, що 

застосовують методи арт-терапії, визнаний статус 

самостійних практиків, які можуть внести свій 

вклад у вивчення особистості і в процес лікування. 

Слід зазначити, що в рамках даного підходу 

розвиваються два напрями. Прихильники одного 

напряму, який заснувала Е. Крамер, розглядають 

мистецтво як самодостатній лікувальний засіб. Ці 

терапевти підкреслюють значення мистецтва на 

противагу власне терапії і виключають з 

лікувальної практики ті прийоми, в яких творчий 

процес не є провідною метою. Вони не 

розглядають терапію мистецтвом як замінник 

психотерапії. Прихильники іншого напряму, 

представником якого є М. Наумбург, зменшують 

чисто художні цілі на користь терапевтичних. 

Вони мають ґрунтовну клінічну підготовку і 

проголошують, що з часом методи арт-терапії 

можуть стати як незалежним терапевтичним 

прийомом, так і допоміжним засобом для 

традиційних підходів. Проте, незважаючи на 

існуючі відмінності, обидва напрями розглядають 

образотворче мистецтво як засіб, який допомагає 

інтеграції і реінтеграції функціонуючої особи. 

Відмінності в розумінні суті арт-терапії, 

позначені двома її засновницями, добре 

виявляються в наступних їх заявах. М. Наумбург 

вважала, що «за допомогою образотворчих 

проекцій арт-терапія забезпечує символічну 

комунікацію пацієнта і психотерапевта» [18, с. 1]. 

Е. Крамер же відзначала, що «головна мета арт-

терапевта – допомогти хворій людині пережити 

радість і задоволення від творчості» [17, с. 5]. 

Аналізуючи в своїй книзі «Історія арт-терапії у 

Сполучених Штатах» розвиток професії на 

прикладі робіт М. Наумбург і Е. Крамер, М. Янг 

відзначає: «Проблеми у визначенні арт-терапії 

були характерні для неї з моменту її появи на світ 

аж до теперішнього часу. Вони є каменем 
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спотикання в Американській арт-терапевтичній 

асоціації. Два основні теоретики – М. Наумбург і 

Е. Крамер – по-різному визначають суть арт-

терапії і, тим самим, багато в чому зумовили 

дискусії, що продовжуються до цього дня. 

Відстоюючи ту або іншу позицію сучасні арт-

терапевти висловлюються або за вузьке, або за 

широке розуміння професії, яке в останньому 

випадку включає обидва підходи. Хоча 

поляризація в арт-терапії багатьма сприймається 

як чисто політична спочатку вона була зв’язана 

спробами визначити основний механізм 

лікувальної дії арт-терапії» [16, с. 129]. 

Поява ранніх аналогів арт-терапії в кінці ХІХ – 

першої половини ХХ століття було викликано 

тими змінами, які протікали в соціальному і 

політичному житті та культурі суспільства, а 

також в свідомості і потребах людей того часу. 

Багато піонерів арт-терапевтичного напрямку 

працювали в умовах студій, проводячи в них 

заняття з дітьми чи дорослими. Найбільш активне 

розповсюдження даного підходу характерне для 

40-50-х років ХХ століття і було пов’язане з 

прагненнями його ініціаторів залучити в процес 

творчого самовираження представників широких 

верств населення і створити для них сітку 

загальнодоступних послуг, які могли б бути 

включеними в діяльність медичних, освітніх і 

соціальних закладів. Найактивніше даний рух 

підтримали засновники арт-терапії такі, як А. Хілл 

і М. Петрі. 

Як самостійний напрям в лікувально-

реабілітаційній, педагогічній і соціальній роботі 

арт-терапія налічує всього декілька десятиліть 

своєї історії. Як емпіричний метод арт-терапія 

почала формуватися з середини XX століття, коли 

здобула широку популярність і розповсюдження 

досвід роботи деяких художників і арт-педагогів, 

наприклад, А. Хілла у Великобританії, що 

намагалися залучити пацієнтів різних лікувальних 

установ до занятть образотворчим мистецтвом. 

Приблизно в той же час ряд психотерапевтів з 

психоаналітичною підготовкою почали 

застосовувати принципово нові форми інтеракцій, 

що здійснювалися через роботу з образотворчою 

продукцією клієнтів, наприклад, М. Наумбурх в 

США. У той період піонери арт-терапевтического 

напряму часом поєднували в собі різні професійні 

ролі, виявляючи приклад дивного гібриду 

художника і психотерапевта. Їх статус і функції в 

лікувальних і освітніх установах були недостатньо 

ясні не тільки оточуючим, але і їм самим. 

Друга половина ХХ століття характеризується 

створенням перших професійних об’єднань арт-

терапевтів: у 1963 році з’явилась Британська 

асоціація арт-терапевтів та Американська арт-

терапевтична асоціація. Цілями і задачами 

діяльності цих об’єднань було сприяння 

збереження психічного та фізичного здоров’я 

громадян за допомогою образотворчого мистецтва 

та інших видів мистецтва в якості 

психотерапевтичного інструменту. 

1960-1980-ті роки виявилися вирішальними в 

становленні арт-терапевтического напряму. Саме 

тоді було створено перші професійні об’єднання, 

що сприяли впровадженню і чіткішому 

визначенню ролі арт-терапевтических методів у 

різних областях практичної роботи. Почали діяти 

перші центри арт-терапевтического освіти, в 

деяких країнах відбулася державна реєстрація арт-

терапії як самостійної спеціальності. 

У 1980-1990-х роках в багатьох країнах світу 

відбулася помітна зміна культурного клімату, 

викликана активізацією інтеграційних процесів, 

притоком іммігрантів, переміщенням значних груп 

біженців, трансформацією тендерних ролей та 

іншими чинниками. В умовах, що склалися, арт-

терапевти зіткнулися з новими проблемами, 

пов’язаними з існуванням людини в культурно 

різнорідному середовищі, в безпосередньому 

контакті з представниками різних етнічних і 

расових співтовариств. Випробовуючи на собі 

вплив різних культур, арт-терапевти асимілюють 

їх досвід і художню мову і, природно, стоять перед 

необхідністю рівної пошани установок, цінностей і 

вірувань їх представників [9]. 

Арт-терапія на сьогодні використовується не 

тільки в лікарнях і психіатричних клініках, але і в 

інших умовах – як самостійна форма терапії і як 

додаток до інших видів групової терапії. Велика 

частина тих, що займаються терапією мистецтвом 

в Північній Америці продовжує працювати, 

виходячи з фрейдівських або юнгівських 

концепцій. Проте багато фахівців у цій області 

випробовують великий вплив з боку гуманістичної 

психології і приходять до висновку, що 

гуманістичні теорії надають більш відповідну 

основу для їх роботи, ніж психоаналітичні теорії 

[15]. 

За останні роки значно зросли вимоги по 

доказу ефективності арт-терапії за допомогою 

наукових досліджень, для того, щоб переконати 

організаторів охорони здоров’я в значущості арт-

терапії. Програми арт-терапевтической підготовки 

змінилися так, щоб випускники могли отримувати 

ліцензію зо психологічного консультування. У 

багатьох випадках це означає включення 

додаткових годин підготовки з клінічних 

дисциплін. 

Частково через акцентування уваги, що 

відбувається, на ліцензуванні і зростання вимог до 

клінічної підготовки арт-терапевтів, в суспільстві 

позначилася група, яка заявляє, що арт-терапія 

втрачає свій зв’язок з образотворчим мистецтвом. 

Так, М. Янг пише, що «коли освітні арт-

терапевтичні програми в Каліфорнії стали все 

більше підкорятися вимогам державного 

ліцензування, для того, щоб арт-терапевти могли 

зміцнитися на ринку праці, все голосніше почали 

лунати голоси про те, що каліфорнійські арт-

терапевтичні програми «зрадили» образотворчому 
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мистецтву, хоча це було явним перебільшенням» 

[16, с. 281]. 

Вітчизняна школа використання мистецтва у 

лікуванні і корекції в останні роки досягла великих 

успіхів і показує, що різні засоби мистецтва, 

особливо музика, здійснюють лікувальний і 

корекційний вплив як на фізіологічні процеси 

організму, так і на психоемоційний стан людини. 

Виявлено, що окремі елементи музики викликають 

адекватні характеру подразника психологічні 

стани, а при сприйнятті музики різноманітних 

напрямків і стилей змінюються частотні 

характеристики електроенцифалограми (А. Л. 

Готендінер, В. Н. Мясищев). 

Позитивний вплив мистецтва на центральну 

нервову систему відмічали психіатри А. Л. 

Гройсман і В. Райков. Останній указував на 

психокорекційний вплив живопису на людину, 

особливо при її активній участі в образотворчій 

діяльності в створенні живописного твору. 

Спостереження психотерапевта С. Мамулова 

показали, що нормалізації діяльності серцево-

судинної системи допомагає музика, яка 

виконується на кларнеті та скрипці. 

На сучасному етапі розвитку арт-терапії можна 

виділити декілька напрямків використання 

мистецтва в корекційній роботі: 

психофізіологічне, яке пов’язане з корекцією 

психосоматичних порушень; психотерапевтичне, 

пов’язане з впливом на когнітивну і емоційну 

сфери; психологічне, яке виконує катарсистичну, 

регулятивну, комунікативну функції; соціально-

педагогічне, пов’язане з розвитком естетичних 

потреб, розширенням загального і художньо-

естетичного кругозору, з активізацією 

потенційних можливостей дитини в практичній 

художній діяльності і творчості. Реалізація даних 

напрямків у роботі з дітьми з проблемами 

здійснюється через певні психокорекційні, 

корекційно-розвиваючі методики, які 

використовуються в межах арт-педагогіки та арт-

терапії. 

Отже, в цілому арт-терапія – це зцілення за 

допомогою будь-якої художньої творчості. У 

сучасній арт-терапії можна виділити два основні 

напрямки. Представники першого використовують 

вже готові твори (картини, музику тощо) 

професійних митців. Позитивним моментам, 

безумовно, є найвищий рівень творів і, відповідно, 

високий рівень переживань, закодованих у них. 

Крім того, знімається страх робити щось самому 

без спеціального навчання. Представники другого 

напрямку використовують самостійну творчість 

клієнтів або учасників груп. Позитивним 

моментом є саме власна творчість. Не менше уваги 

привертають арт-терапевтичні форми виховного 

впливу в освітньому середовищі. Відомо, що сама 

можливість художнього самовираження для дітей 

та молоді завжди пов’язана з покращенням їхнього 

психічного здоров’я та розвитком особистості. 

«Педагогічний» напрямок арт-терапії у ряді робіт 

названий «емоційним вихованням», «емоційною 

освітою» або «арт-педагогікою». Практика 

застосування арт-терапії в освітніх установах 

широко обговорюється в ряді робіт вітчизняних 

авторів, показана доцільність її використання. К. 

Уелсбі продемонструвала можливості 

використання арт-терапії у системі загальної 

освіти як ефективного засобу допомоги дітям із 

відставанням у навчанні, дітям із неблагополучних 

сімей. Широке застосування арт-технологій як 

засіб розвитку творчого мислення знаходять і в 

підготовці психологів та педагогів. Таким чином, 

можна стверджувати, що арт-терапія є активно 

еволюціонуючим напрямом, що змінюється, в 

лікувальній, соціальній і педагогічній роботі. 
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РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

У статті розкрито сутність та значення розвитку ціннісних орієнтацій в 
житті кожної людини, зокрема для майбутньої професійної діяльності соціальних 
працівників; охарактеризовано основні особистісні та професійні цінності 
майбутніх фахівців соціальної роботи. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціальний працівник, професійна 
діяльність, професійна самореалізація. 

 
В статье раскрыта сущность и значение развития ценностных ориентаций 

в жизни каждого человека, особенно для будущей профессиональной 
деятельности социальных работников. Охарактеризированы основные 
личностные ценности будущих специалистов социальной работы, а также их 
профессиональные ценности. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, социальный работник, 
профессиональная деятельность, профессиональная самореализация. 

 
In article the essence and value of development of valuable orientations in life of each 

person, and especially for the future professional work of social workers is opened. The 
basic personal values of the future experts of social work and their professional values 
are defined. 

Key words: Valuable orientations, social worker, professional activities, professional 
self-realization. 

 

 

Постановка проблеми. Проблема ціннісних 

орієнтацій є предметом вивчення ряду наук про 

людину і суспільство, в тому числі філософії, 

аксіології, психології, педагогіки. Питаннями 

ціннісних орієнтацій на сучасному етапі розвитку 

та динамічних змін зовнішнього середовища має 

займати основне місце, адже, саме цінності здатні 

об’єднати інтереси різних наук, що стосуються 

людської поведінки. 

Значної популяризації набуває професія 

соціального працівника, основа діяльності якого 

полягає в доброзичливій, толерантній, емпатійній 

та позитивно налаштованій роботі з людьми, які 

звертаються за соціальною допомогою. У зв’язку з 

розвитком трансформаційних процесів, 

суспільство втрачає здатність доброзичливих 

відносин між людьми, з оточуючим середовищем, 

а в деяких випадках є негативно налаштованим та 

неприємним. Оскільки соціальні працівники у 

своїй професійній діяльності прямо пов’язані з 

людським фактором і основна робота спрямована 

на спілкування з людьми, то перед ними постає 

важливе завдання: сформувати та розвивати 

ціннісні орієнтації, що допоможуть їм у 

саморозвитку та професійному становленнюю. 

Аналіз останніх досліджень, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. В 

останні роки значно активізувалось дослідження 

індивідуальних ціннісних орієнтацій особистості. 

У зарубіжній психолого-педагогічній літературі 

питання ціннісних орієнтацій розглядають такі 

вчені, як: А. Здравомислов, В. Сусленко, В. Ядов, 

Б. Ананьєв, Д. Узнадзе, Л. Пробст та інші. 

Вітчизняні науковці акцентують увагу на впливі та 

значущості розвитку ціннісних орієнтацій 

особистості в сучасному суспільстві, зокрема на 

розвитку цінностей у майбутній професійній 

діяльності соціальних працівників. Деякі аспекти 

проблеми професійної підготовки соціальних 

працівників висвітлюються в дослідженнях І. 

Мигович, Т. Семигіної, А. Бойко, І. Григи, Н. 

Кабаченко, Н. Бондаренко. Вимоги до 

професіоналізму соціального працівника та його 

особистісних якостей описані у працях Г. 

Медвєдєвої, Є. Холостової, В. Нікітіна та інших. 

Завдання статті полягає в розкритті сутності 

та процесу розвитку ціннісних орієнтацій, 

значенні та основних характеристиках для 

майбутнього професійного становлення 

соціальних працівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

більшості досліджень вітчизняних і зарубіжних 

учених під ціннісними орієнтаціями розуміють 

відображення в свідомості людини цінностей, що 

визнаються нею в якості стратегічних життєвих 

цілей та загальних світоглядних орієнтирів. 

Російський вчений В. Карандашов визначає 

ціннісні орієнтації як інтериорізовані особистістю 
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цінності соціальних груп [1, с. 5]. Цінності 

являються добрим індикатором для відстеження 

процесів соціальних та індивідуальних змін, що 

виникають у результаті історичних, соціальних і 

особистісних подій. Ціннісні орієнтації зазвичай 

розглядаються як індивідуальні форми 

репрезентації суспільних (культурних, групових і 

тощо) цінностей. Таким чином, ціннісні орієнтації 

являють собою основні форми функціонування 

цінностей на рівні особистості. 

Узагальнюючи визначення цінностей 

зарубіжних теоретиків, Шварц і Білскі у 

психологічних дослідженнях, виокремлюють 

наступні основні їхні характеристики: 

1. Цінності – переконання. 

2. Цінності – бажані 

людиною цілі та образ поведінки, що 

сприяє досягненню мети. 

3. Цінності не обмежені 

визначеними діями та ситуаціями 

(тобто трансцендентні). 

4. Цінності виступають як 

стандарти, що керують вибором чи 

оцінкою вчинків, людей, подій тощо. 

5. Цінності впорядковані за 

важливістю відносно один одного, 

впорядкований набір цінностей 

формує систему ціннісних пріоритетів 

[1, с. 10]. 

Одним із поширених підходів до вивчення 

ціннісних орієнтацій є концепція М. Рокича, в якій 

виокремлено два типи цінностей: термінальні та 

інструментальні, де термінальні цінності – це 

переконання в тому, що визначені кінцеві цілі 

індивідуального існування з особистою і 

суспільною точкою зору заслуговують того, щоб 

до них прагнути. Інструментальні цінності – це 

переконання в тому, що певний образ дій або 

якість поведінки є переважаючими в будь-якій 

ситуації [2]. 

На розвиток і формування ціннісних орієнтацій 

особистості впливає ряд зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Так, до зовнішніх факторів можна 

віднести елементи мікросередовища (групи 

членства, референтні групи і їх цінності) та 

макросередовища (традиційна система 

загальнолюдських цінностей, соціальних ролей, 

засобів мас-медіа, соціальні інститути). Також до 

цих факторів можна віднести вік, стать, 

особливості темпераменту, здібності, рівень 

розвитку самопізнання тощо. 

Сьогодні більш чітко окреслену специфіку 

соціальної роботи як виду соціальної діяльності, 

що прямо або опосередковано охоплює практично 

всі сторони суспільного буття, тому соціальна 

робота – є однією із суттєвих умов і одночасно 

засобів розвитку та вдосконалення людини й 

суспільства. 

Соціальний працівник, який усвідомлено обрав 

власний фах, осягнув його суспільну значущість, 

власну місію і моральну сутність, успіх своєї 

роботи, вбачає: в облагородженні світу людей, які 

з різних причин опинилися у складних життєвих 

обставинах; у сповненні цього світу, як би це не 

було складно, позитивними емоціями; у відчутті 

власної необхідності суспільству і конкретним 

людям. Така робота потребує не лише конкретних 

професійних знань, умінь використовувати 

продуктивні для кожної конкретної ситуації 

форми, методи, технології соціальної роботи, але й 

відповідних особистісних якостей, що формуються 

на основі ціннісних орієнтацій, без яких багатьом 

вона може здаватися рутинною, надто обтяжливою 

і замість користі приносити шкоду клієнтам і 

суспільству. З такої точки зору особливо 

важливими є такі індивідуальні якості соціального 

працівника як: гуманістична спрямованість; 

особистісна і соціальна відповідальність; 

загострене почуття справедливості; власна гідність 

і повага до гідності іншої людини; терпимість; 

ввічливість; порядність; емпатійність (здатність 

співпереживати, співчувати); готовність зрозуміти 

клієнта і прийти йому на допомогу; уважність; 

старанність; щирість; комунікабельність; 

соціальна адаптованість [2]. 

Теоретичну, практичну, орієнтаційну цінність 

має для соціальних працівників такий перелік 

їхніх особистісних якостей: емпатія – вміння 

бачити світ очима іншої людини; повага, 

реагування на проблему клієнта так, щоб вселити 

йому впевненість у здатності подолати її; 

конкретність і чіткість; знання себе і вміння 

допомагати іншим у самопізнанні; щирість, вміння 

природно поводитися у стосунках з клієнтом. 

Навести перелік таких якостей не достатньо для 

визначального чинника придатності людини до 

соціальної роботи, тому необхідно вносити 

додаткову систему цінностей, що визначають 

ефективність її практичної діяльності. 

Переконаність в абсолютній цінності кожної 

людини має бути базисною психологічною 

установкою, підґрунтям ціннісної орієнтації 

соціального працівника. Якщо людина, вирішивши 

стати фахівцем у сфері соціальної роботи, на 

якомусь етапі виявила відчутні розходження між 

власними установками і системою цінностей 

соціальної роботи як фаху, їй краще присвятити 

себе іншій діяльності [4]. 

Окрім особистих та професійних ціннісних 

орієнтацій, незмінним компонентом соціальної 

роботи також є цінності матеріальної культури 

суспільства як образне втілення менталітету нації 

та прагнення суспільства здійснити моральний, 

розумовий, екологічний, трудовий, економічний, 

естетичний та фізичний розвиток особистості; 

духовні цінності, що визначають соціальну 

активність і творчість у ставленні особистості до 

культури суспільства і до кожного її носія. Такими 

цінностями є свобода, братерство, праця, 

гуманність, солідарність, готовність особистості 

пожертвувати своїми благами заради 

благополуччя рідних, добробуту сім’ї, розквіту 



«Педагогіка» 

83 

нації, що вважається критерієм соціальної 

вихованості особистості. 

Варто зауважити, що цінності визначаються як 

позитивною, так і негативною значущістю об’єктів 

навколишнього світу для людини, класу, групи, 

суспільства в цілому, що характеризуються не 

властивостями самими по собі, а їхньою 

залученістю до сфери життєдіяльності суспільства, 

інтересів і потреб, соціальних відносин; критерії та 

способи оцінювання цієї значущості виражаються 

у моральних принципах, нормах, ідеалах, 

установках, цілях. 

Професійні цінності соціальної роботи можна 

знайти в документі «Етика соціальної роботи: 

принципи і стандарти», який прийнято у липні 

1994 р. в Коломбо (Шрі-Ланка) на загальних 

зборах Міжнародної федерації соціальних 

працівників. Документ складається з двох частин: 

«Міжнародна декларація етичних принципів 

соціальної роботи» і «Міжнародні етичні 

стандарти соціальних працівників», у яких 

проголошуються етичні принципи і стандарти 

соціальних працівників стосовно клієнтів і колег. 

У «Міжнародній декларації етичних принципів 

соціальної роботи» проголошується, що кожна 

людина унікальна, потребує підходу до себе з 

позицій моралі; має право на свободу в 

задоволенні своїх власних потреб, не зачіпаючи 

права інших, і зобов’язана вносити свій вклад у 

підвищення добробуту суспільства. Кожне 

суспільство, незалежно від форми правління, має 

прагнути до забезпечення максимальних благ для 

своїх членів. Соціальні працівники повинні бути 

прихильними до принципів соціальної 

справедливості [5]. Соціальний працівник 

зобов’язаний використовувати об’єктивну систему 

знань, уміння і навички для надання допомоги 

окремим людям, групам, громадам і суспільствам 

в їхньому розвитку, вирішенні індивідуально-

суспільних конфліктів і подоланні їх наслідків . 

Досліджуючи життєві ціннісні орієнтації 

майбутніх соціальних працівників першого та 

другого курсів у процесі їхньої професійної 

діяльності Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, ми порівняли їх 

з майбутніми спеціалістами економічної сфери. 

Дані (див. рис. 1) свідчать про значущість 

цінностей у відсотковому відношенні. Перелік 

ціннісних орієнтацій об’єднувався з 

термінальними та інструментальними цінностями 

за М. Рокичом. 

Проаналізувавши результати дослідження, 

можна побачити відсоткову різницю в більшості 

ціннісних орієнтацій вищезазначеного переліку. 

Так, емпатійність, самоконтроль, чесність, 

відповідальність, вихованість, творчість, щасливе 

сімейне життя, щастя інших та здоров’я – мають 

більше значення для майбутніх соціальних 

працівників, причому спостерігається значна 

різниця між соціальними працівниками та 

економістами в таких цінностях як емпатійність 

(різниця у 3 %,), толерантність (різниця у 8 %), 

чесність (різниця у 7 %). Натомість у економістів 

переважають такі ціннісні орієнтації як цікава 

робота, особистісний розвиток, суспільне 

визнання, освіта та матеріально забезпечене життя. 
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Рис 1. Значення ціннісних орієнтацій у відсотковому відношенні для майбутніх соціальних 

працівників та економістів 

 

Більшість вищезазначених ціннісних орієнтацій 

спрямовані на розкриття індивідуальних якостей 

особистості, що мають проявлятися в 

повсякденному житті. Кожен відсоток цінностей 

безпосередньо впливає на професійну діяльність 

людини, але розмежовуючи ціннісні орієнтації 

особистості на індивідуальному та професійному 

рівні можна звернутися до методики М. Конигіна 

та Є. Горлова. Вони налічують понад 20 ціннісних 

орієнтацій, розвиток яких прямо впливатиме на 

якість професійної діяльності майбутніх 

соціальних працівників. Варто зауважити, що 

деякі з таких цінностей переплітаються з 

індивідуально спрямованими цінностями, і це є 

абсолютно нормальним, адже в більшості 

професій необхідні не лише відокремлені 

професійні цінності людини, відповідно відібрані 

за особливістю діяльності, але й особистісні 

загальновизнані цінності, без яких важко чи не 

доречно бути в будь-якій сфері в будь-якому 

суспільстві. 

Аналізуючи результати опитування серед 

студентів початкових курсів визначаємо, що до 

професійних цінностей соціального працівника 

відносять: ввічливість, делікатність, 

врівноваженість, гнучкість, повага до людей, 

об’єктивність, витримка, самоконтроль, моральна 

відповідальність, тактовність, альтруїзм, 

справедливість, комунікабельність, адаптивність, 

самокритичність, професійна інтуїція тощо. 

Досліджуючи ціннісні орієнтації майбутніх 

соціальних працівників, нами було визначено, що 

більшість науковців відокремлюють індивідуальні 

цінності людини та професійні, але під час аналізу 

ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних 

працівників, ми дійшли висновку, що 

індивідуальні та професійні ціннісні орієнтації 

тісно переплітаються між собою і є можливість 

об’єднати їх у загальні цінності майбутніх 

соціальних працівників, де будуть чітко 

розкриватися як індивідуальні, так і професійні 

якості людини. 

Тому в подальших дослідженнях є перспектива 

підбору саме тих ціннісних орієнтацій майбутніх 

соціальних працівників, що повноцінно 

розкриватимуть їхній професіоналізм та моральну 

цілісність особистості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 

 

Статтю присвячено розгляду особливостей організації професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників за кордоном, а зокрема у США, 
Великобританії, Швеції. 

Ключові слова: підготовка, професія, практична підготовка, соціальний 
працівник, освіта. 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей организации 

профессиональной подготовки будущих социальных работников за рубежом, а 
именно в США, Великобритании, Швеции. 

Ключевые слова: подготовка, профессия, практическая подготовка, 
социальный работник, образование. 

 
This article examines the features of professional training of future social workers 

abroad, especially in the U.S., UK and Sweden. 
Key words: education, profession, practical training, social worker, education. 

 

 

Актуальність проблеми. Соціальна робота – 

це унікальна професія системи «людина-людина», 

яка вимагає від фахівця володіння ґрунтовними 

знаннями, вміннями та навичками, розвитком 

відповідних професійних та особистісних якостей, 

високим рівнем сформованості психологічної 

готовності до професійної діяльності. Соціальний 

працівник повинен розуміти не лише ознаки, але й 

причини виникнення проблеми та уміти віднайти 

шляхи її подолання. Важливе значення в розвитку 

таких умінь та навичок відіграє правильно 

організована та скоординована професійна 

підготовка. У зв’язку з цим особливу актуальність 

набуває питання дослідження закордонного досвід 

організації підготовки майбутніх соціальних 

працівників. 

Метою даної статті є огляд закордонного 

досвіду організації професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників. 

Звернення до питання підготовки соціальних 

працівників і виділення її в число актуальних 

напрямів сучасної педагогічної думки є 

результатом усвідомлення необхідності розвитку 

та поширення соціальної роботи як науки, 

дисципліни та професійної діяльності. У 

педагогічній науці та практиці йде пошук шляхів 

оптимізації та умов покращення системи 

підготовки соціальних працівників, звертається 

увага на аналіз і вивчення зарубіжного досвіду та 

можливостей його використання у створенні 

систем підготовки майбутніх спеціалістів. 

Важливу роль у підтриманні світових стандартів і 

підготовці соціальних працівників у зарубіжних 

країнах відіграє Міжнародна асоціація шкіл 

соціальної роботи, однією з найважливіших 

функцій якої є експертна оцінка національних 

програм навчання соціальних працівників. 

Асоціація тісно співпрацює з ООН та 

Міжнародною організацією праці. 

Підготовка соціальних працівників ведеться у 

більшості університетів Західної Європи та США. 

Існує два основних напрямки підготовки. Перший 

– пов’язаний з підготовкою соціальних 

працівників, які надають допомогу конкретним 

людям або групам населення, наприклад, сім’ям, 

важким підліткам, дітям, інвалідам, людям 

похилого віку, безробітним, девіантним 

особистостям. Інший напрямок призначено для 

підготовки організаторів та адміністраторів 

соціальної роботи. Фахівці такого профілю 

повинні оволодіти знаннями не тільки в області 

самої соціальної роботи (тобто роботи з людьми), 

але й пройти сильну економічну та менеджерську 

підготовку, оскільки їх подальша робота буде 

пов’язана з координацією і організацією 

соціальної роботи та розробки соціальної 

політики, на рівні держави, окремого регіону, 

території або соціальної установи [1]. 

У США, які вважають батьківщиною 

соціальної роботи як професійної діяльності до 

початку Першої Світової війни практично по всій 

країні коледжі та університети, почали 

пропонувати освітні програми із соціальної 

роботи. Серед перших навчальних закладів, які 

почали здійснювати підготовку соціальних 

працівників, були школа цивільного права та 
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філантропії у Чикаго, школа практичної 

підготовки працівників для благодійних 

організацій університету Сент-Луїс, школа 

соціальної роботи Колумбійського університету, 

Бостонська школа соціальних працівників тощо. 

До кінця Першої світової війни у США існувало 

вже 17 факультетів соціальної роботи, що входили 

до системи університетської освіти. З метою 

об’єднання викладачів і студентів, розробки 

стандартів підготовки та перспектив розвитку 

професійного навчання вони об’єдналися в 

Асоціацію підготовчих шкіл для практичної 

професійної соціальної роботи. У 1927 році ця 

організація була перейменована в Американську 

асоціацію шкіл соціальної роботи, що стала в 

США першим акредитаційним органом у системі 

освіти соціальних працівників. У результаті 

діяльності Асоціацією були розроблені програми 

для регулярних курсів навчання, що створювалися 

при університетах [2]. 

У 30-х рр. в США існувало вже 34 школи 

соціальної роботи, що діяли при університетах і 

пропонували однорічну програму підготовки, 

розроблену Асоціацією шкіл соціальної роботи. Ця 

програма підготовки, що згодом стала стандартом 

для акредитації, передбачала підбір певних 

навчальних курсів, які викладалися як в 

аудиторіях, так і на практиці. Практика відігравала 

особливо важливу роль, адже саме так студенти 

могли якісно засвоїти теоретичні знання. 

У 1942-43 рр. Асоціацією було затверджено 

новий вид діяльності в галузі соціальної роботи, 

дворічну програму підготовки соціальних 

працівників до соціальної роботи з 

військовослужбовцями та наслідками Другої 

світової війни серед населення, розроблену 

доктором Школи соціальної роботи 

Колумбійського університету Меріон Кенворті. 

Після закінчення Другої Світової війни у світі 

домінував американський підхід щодо концепції 

соціальної роботи. США допомагали новим 

демократіям і колишнім колоніям розвивати 

соціальні програми, створювати власні моделі 

підготовки професійних кадрів для соціальної 

сфери. Багато молоді з усього світу навчалися за 

спеціальними програмами в університетах США. 

В результаті цієї діяльності американська система 

підготовки соціальних працівників набула 

розповсюдження в усьому світі, яка до того ж 

базувалася на ґрунтовній теоретичній моделі 

розробки навчальних програм підготовки кадрів 

для соціальної сфери [3]. 

70-ті роки ХХ ст. характеризуються істотними 

змінами в галузі професійної підготовки 

соціальних працівників, зміни пов’язані із 

зростаючим занепокоєнням з приводу деяких 

аспектів багатокультурності американського 

суспільства та гендерних проблем. Це призвело до 

розробки нових навчальних курсів, залучення до 

навчальних закладів представників етнічних 

меншин, зростання кількості міждисциплінарних 

програм курсів, розширення спектру закладів, де 

студенти могли б проходити практику та 

можливостей самих студентів отримати вміння та 

навички спеціаліста соціальної роботи. Важливим 

етапом стало визнання бакалавра соціальної 

роботи як початкового професійного рівня. Крім 

того, з кінця 70-х рр. відбулося істотне зростання 

приватної практики соціальних працівників. 

Завдання всіх програм з соціальної роботи в США 

– готувати випускників до практичної роботи з 

різними групами населення та типами клієнтів. 

Мета підготовки соціальних працівників – це 

підготовка компетентних та ефективно діючих 

професіоналів, здатних займатися соціальною 

практикою. Кожний студент повинен пройти дві-

три практики під керівництвом досвідченого 

соціального працівника. Принаймні хоча б одна з 

практик повинна бути у закладі того типу, в якому 

студенту треба буде працювати після закінчення 

навчання [4]. 

На початок 90-х років у США було створено 

нові, з урахуванням вимог часу, програми 

підготовки соціальних працівників до роботи із 

етнічними, статевими, расовими меншостями, 

особлива увага була приділена программам 

практичної підготовки до роботи з людьми, які 

мають розумові вади. Такі організації як: Центр 

досліджень у сфері соціальної роботи, Товариство 

соціальної роботи і досліджень, школи соціальної 

роботи значно активізували дослідницьку роботу, 

особливо у сферах роботи з людьми із психічними 

вадами, людьми похилого віку, з насильством у 

сім’ях, на вулиці, захисту дітей тощо. Вказані 

заклади давали можливість повноцінного 

проходження практики майбутнім спеціалістам 

соціальної роботи. На кожного студента молодших 

курсів відводиться мінімум 400 годин польової 

практики під керівництвом кваліфікованих 

спеціалістів, на старшокурсника – 900 годин [4]. 

Усі навчальні заклади повинні встановлювати тісні 

двосторонні стосунки з практикуючими 

соціальними працівниками. 

Польова практика є однією з основних 

відмінних рис навчання соціальній роботі в США. 

Тут студенти усвідомлюють цінність соціальної 

роботи, навчаються розвивати професійні 

відносини з клієнтами в процесі надання 

допомоги, починають реалізовувати ідею 

відповідальності перед клієнтом, агентством, 

громадою, зустрічаються з етичними дилемами та 

намагаються вирішувати їх, застосовують на 

практиці знання поведінки та потреб людини, про 

ресурси місцевої общини, встановлюють зв’язок 

своєї практичної роботи з підходами до оцінки її 

результатів [2]. 

Теорія процесу практичного навчання 

соціальній роботі в США характеризується трьома 

підходами щодо його організації, а саме: 

наставницьким; академічним; поєднуючим. 

На сьогодні у США спостерігається посилення 

ролі держави у соціальній сфері, що пов’язано як з 
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характером, так і з масштабністю соціальних 

проблем, з якими зіткнулося американське 

суспільство. Цілком ймовірною є поява нових 

форм і сфер практичної діяльності соціальних 

працівників, що безумовно буде розвивати сферу 

професійної підготовки спеціалістів цієї галузі. 

Освіта у сфері соціальної роботи і підготовка 

соціальних працівників у Великій Британії 

характеризується тим, що диплом із соціальної 

роботи (DipSW) є визнаною кваліфікацією у 

Великій Британії для соціальних працівників і 

службовців у цій сфері. Зміст освіти і програм з 

підготовки, які ведуть до отримання DipSW в 

Англії, Шотландії, Уельсі і Північній Ірландії, є по 

суті однаковими, але беруться до уваги і 

відмінності в законодавстві і способи надання 

соціальних послуг у цих країнах. Підготовка 

соціальних працівників організовується та 

забезпечується університетами або коледжами, у 

співпраці з різними типами соціальних агентств. 

Вони беруть на себе спільну відповідальність за 

відбір студентів, їх навчання і оцінювання, а також 

підтримку їх підготовки на сучасному рівні. Для 

того, щоб отримати спеціальність соціального 

працівника, кандидати повинні довести, що вони 

підходять для цієї роботи. На додаток до 

академічної придатності, їм потрібне відчуття 

зрілості, співчуття і здорового глузду, які можна 

отримати лише з власного життєвого досвіду і від 

роботи з людьми, тому часто трапляється, що 

багато студентів вже мають попередній досвід 

роботи в соціальних агентствах, деякі, як 

добровольці, інші – в різних видах соціальної 

роботи. Студенти соціальної роботи навчаються 

два роки для отримання диплома практичного 

соціального працівника, частина часу відводиться 

навчанню в університеті або коледжі, а решта на 

робочому місці під наглядом компетентного 

кваліфікованого і досвідченого соціального 

працівника. Під кінець підготовки соціальних 

працівників починають готувати до роботи в 

специфічних конкретних закладах/установах, 

наприклад у напрямку: кримінального права; 

робота з дітьми і сім’ями в громаді; робота з 

дітьми та молоддю за місцем проживання; з 

людьми в лікарні; з людьми похилого віку, або 

людьми з розумовими вадами, фізичними вадами 

та проблемами у навчанні. Ця робота може 

проводитися як у денних центрах, так і за місцем 

проживання. У кінці підготовки студентів 

соціальної роботи оцінюють, щоб переконатися, 

що вони мають знання, вміння, цінності і 

компетентність, які потрібні для того, щоб 

допомогти людям, які зазнають труднощів у 

вирішенні своїх життєвих проблем [5]. 

Британські студенти вивчають ряд дисциплін 

для того, щоб зрозуміти ситуації, у яких люди 

живуть і працюють, а також щоб вміти надати 

відповідні до них послуги. Ці дисципліни 

включають наступну тематику: закони, які дають 

соціальним працівникам певні права і накладають 

відповідальність; організація суспільства; 

наскільки клас, раса, культура і релігія є 

важливими в розумінні людей і їх потреб; 

зростання і розвиток людей протягом їх життя; 

ознаки небезпеки, які вказують на те, що дитиною 

або дорослою людиною зловживають або 

нехтують; робота з клієнтами, які мають фізичні 

вади або проблеми з навчанням, чи поєднання 

таких проблем; симптоми проблем із здоров’ям, 

пов’язаних з розумовими відхиленнями та 

можливості їх вирішення; потреби людей, які 

мають алкогольну і наркотичну залежність; 

потреби ВІЛ-інфікованих; злочинність і 

антисоціальна поведінка, природа дискримінації 

на основі недієздатності, статі, раси, мови або 

релігії; їх вплив на надання послуг для дітей та 

дорослих; як можуть бути організовані служби 

опіки, як їх розвивати, управляти ними, оцінювати 

їх роботу тощо. 

У результаті практичної підготовки в 

університетах Великобританії, майбутнім 

соціальним працівникам необхідно набути вмінь 

поважати гідність кожної особи, сім’ї і групи, їх 

громадянські свободи і права на приватну 

власність, конфіденційність і захист. Вони мають 

усвідомити і поважати відмінності в расі, релігії, 

мові, культурі і національності. Їм потрібно знати, 

як вирішувати проблеми, пов’язані з 

дискримінацією, расизмом, несправедливістю 

тими способами, які визначає конкретна ситуація. 

Майбутнім соціальним працівникам у 

Великобританії необхідно вміти визначити власну 

позицію, своє ставлення до даної проблеми для 

того, щоб гарантувати, що вони не нав’язують їх 

іншим у їхній роботі з людьми. Їм потрібно 

пояснити клієнтам, що вони роблять і чому. Їм 

слід бути надійними, дотримуватися угод, які вони 

зробили, і завжди ставитися до людей з 

чутливістю, ввічливо. Соціальні працівники 

використовують свої знання, вміння, і цінності для 

того, щоб: оцінити потреби; спланувати і надати 

ряд послуг своїм клієнтам; переглянути результати 

їх роботи. Вони навчаються тому, як працювати з 

людьми, щоб вміти оцінити їх потреби: 

ідентифікувати ознаки, які говорять про те, що 

дитина або дорослий перебуває під ризиком 

зловживань, і оцінити ступінь такого ризику; 

оцінити можливості сім’ї і визначити ті послуги 

для підтримки, які є доступними для 

важковиховуваних дітей або дорослих у 

суспільстві/громаді; організувати оцінку інших 

спеціалістів, яка необхідна для роботи в 

конкретному випадку; оцінити потреби для 

надання практичної допомоги, як наприклад, 

забезпечення житлом, надання фінансової 

допомоги, допомоги з охорони здоров’я; оцінити 

особисті сили і потенціал клієнтів, які можуть 

бути підтримані і розвинені; оцінка потреб клієнта 

з метою його підтримки і надання йому послуг у 

співпраці (працівник і клієнт); у сфері 

кримінального права вміти оцінити рекомендації з 
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приводу засудження (винесеного вироку), які б 

найкраще відповідали потребам конкретного 

звинуваченого; оцінити в співпраці з іншими 

професіоналами, чи конкретна людина могла б 

перебувати в конкретній небезпеці або піддати їй 

інших, або, чи їх здоров’я є в ризиковому стані. 

Для того, щоб здійснити правильну оцінку 

ситуації, у якій люди могли б нашкодити іншим, 

соціальним працівникам необхідно знати закони, 

їх обов’язки, можливості і повноваження за 

законом, як їх правильно використовувати. На 

думку британських фахівців, соціальній роботі 

властиві неясність, складність і мінливість. 

Точніше, характеристика, що виражає саму 

сутність соціальної роботи, є практика. У межах 

підготовки майбутніх соціальних працівників 

використовуються такі підходи, а саме: 

1) навчання безпосередньо на робочому місці; 

2) використання відео- і аудіоматериалів; 

3) активне навчання; 

4) рефлективне навчання й рефлективна 

практика; 

5) впровадження case-study; 

6) взаємодія теоретиків і практиків [5]. 

Варто зазначити, що з найбільш важливих 

рішень в області соціальної роботи у 

Великобританії є рішення 1990 року, коли було 

висунуто вимогу ввести в трирічний курс 

навчання з одержанням диплома та один рік 

обов’язкової практики. Звичайно, це вимагає 

певної системи контролю й підтримки 

практичного навчання, однак це рішення 

узаконило практичний компонент вищого 

утворення в соціальній роботі й поставило його в 

один ряд з академічними елементами курсів. 

Наступним кроком було розмежування 

предметних областей соціальної роботи й 

дисциплін, що граничать із нею. Нарешті, зараз ми 

можемо говорити, що соціальна робота – це 

повноправна дисципліна із чітко обкресленою 

предметною областю. Відбулося це в 2000 році, 

коли вдалося відокремити соціальну політику й 

адміністрування в соціальній сфері від властиво 

соціальної роботи . 

На наступному етапі соціальна робота була 

визнана академічною дисципліною, безпосередньо 

зверненої до практики. Це дозволило нарешті 

визначити необхідні «знання й уміння», які треба 

передати студентам під час навчання. Таким 

чином, виділилася категорія знань і вмінь, які 

можна оцінити, а отже, прийшов час будувати 

кваліфікаційні відмінності. Особливість нових 

вимог у підготовці соціальних працівників – у 

істотній увазі до антирасистської й 

антидискримінаційної практики. 

Зміст підготовки майбутніх соціальних 

працівників у Швеції, як у США і Великобританії 

відбито у навчальному плані. На основі аналізу 

навчальних планів декількох шведських 

університетів – Люндського університету, 

Стокгольмського університету, Лінкьопінгського 

університету – можна виділити основні 

характеристики змісту підготовки соціальних 

працівників. 

Підготовка майбутніх соціальних працівників у 

Швеції відбувається поступенево, а саме: 

Перший ступінь – основний курс, розрахований 

на 4 семестри (2 роки), дає загальну теоретичну 

базу професії, включає вивчення теорії соціальної 

роботи, методів соціальної роботи, основ загальної 

психології та вікової психології, соціології, 

політології, соціальної політики юриспруденції та 

інших. Студент повинен успішно скласти іспити та 

120 ECTS, щоб бути допущеним до «польової 

роботи» (практичної роботи) – другого ступеня 

підготовки. 

Другий ступінь – практична робота, яку 

студенти проходять у п’ятому семестрі, триває 20 

тижнів та є безперервною. Метою практичної 

роботи, по-перше, є перетворення теоретичних 

знань у систему професійних умінь і навичок, 

практичне оволодіння професійними функціями. 

Практика проводиться в умовах, наближених до 

тих, у яких доведеться працювати випускнику. 

Також практична робота має на меті розділення 

базових теоретичних курсів з основ соціальної 

роботи та курсів поглибленого вивчення 

спеціалізації. 

Третій ступінь – поглиблені теоретичні курси з 

різних напрямків спеціалізації у 6-7 семестрах, які 

вимагають глибоких попередніх знань з основ 

соціальної роботи, педагогіки та психології, 

зокрема вікової, практичних навичок роботи, 

отриманих під час польової практики. Курс триває 

20 тижнів, під час яких студент отримує 20 

шведських балів, що дорівнює 30 ECTS [6]. 

Дослідники з напрямку вивчення особливостей 

підготовки соціальних працівників за кордоном 

зверають увагу, що є певні загальні тенденції, а 

саме: інтегративний характер і міждисциплінарні 

зв’язки при підготовці фахівців з соціальної 

роботи. Найбільший вплив у процесі підготовки 

мають філософія, соціологія, психологія, 

педагогіка, антропологія, етика, медична 

підготовка, право. Характерною рисою слід 

вважати також широке впровадження сучасних 

теоретичних концепцій, заснованих на цій 

інтегративності [7]. Інша спільна риса у підготовці 

соціальних працівників у зарубіжних країнах – це 

орієнтованість освіти на практичну діяльність. 

Практична складова відіграє важливу роль у 

підготовці майбутніх фахівців. Так, термін 

виробничої практики у Великій Британії, Швеції 

складає від 9 до 12 місяців, при цьому більшість 

країн сприяють роботі своїх студентів за 

кордоном. Важливим фактором оволодіння 

професією є також участь у суспільних 

організаціях, соціальних акціях, поєднання 

навчання і роботи у соціальних закладах [8]. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що підготовка 

майбутніх соціальних працівників у західних 

країнах здійснюється на високому рівні, важливе 
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значення в якій відіграє інтегративний і 

міждисциплінарний характер її організації та 

практична підготовка. Для України є позитивним 

вивчення такого досвіду, адже, в сфері освіти і 

підготовки соціальних працівників залишається 

ще чимало проблем, а раціональне використання 

закордонного досвіду дасть можливість вирішити 

хоча б частину з них. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ОСОБИСТОСТІ: 

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

У статті розкрито історико-теоретичний аналіз питання формування 
здорового способу життя. Проаналізовано сутність понять «здоров’я», «спосіб 
життя», «здоровий спосіб життя». Подано короткий історичний екскурс 
питання формування здорового способу життя у вітчизняній та зарубіжній науці. 

Ключові слова: здоров’я, спосіб життя, здоровий спосіб життя. 
 
В статье подается исторично-теоретический анализ вопроса формирования 

здорового образа жизни. Раскрывается содержание таких понятий как 
«здоровье»,»образ жизни», «здоровый образ жизни». Анализируется короткий 
исторический экскурс по вопросу формирования здорового образа жизни в 
отечественной и зарубежной науке. 

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни. 
 
This article considerate the historical and theoretical analysis of question of forming of 

healthy way of life. There are the essence of the concepts «health», «way of life», 
«healthy way of life». Short historical digression of question of forming of healthy way of 
life is given in domestic and foreign science. 

Key words: health, way of life, healthy way of life. 
 

 

Постановка проблеми. Життя та здоров’я 

людини в сучасному суспільстві є невід’ємною 

складовою загальнолюдських цінностей. Адже за 

всі часи саме здоров’я було необхідною 

передумовою повноцінного життя особистості в 

трудовій, навчальній та інших сферах діяльності. 

Ідеї формування здорового способу життя 

беруть свої коріння із стародавніх часів, коли 

суспільство потребувало фізично міцних та 

здорових людей і воїнів, що здатні забезпечити 

функціонування устрою та захищати суспільство 

від сторонніх нападників. Зі зміною епох 

змінювались вимоги та ставлення суспільства до 

ідеї виховання здорової людини. Нові підходи до 

осмислення здоров’я як найвищої життєвої 

цінності зумовили необхідність вивчення 

культурно-історичних передумов формування 

здорового способу життя в сучасних соціально-

економічних умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Загальні теоретичні питання формування 

здорового способу життя розглянуто в роботах 

Г. Анасенка, С. Бондаревського, О. Дубогай, 

С. Кириленко В. Новосельського, В. Платонова, 

В. Оржеховської. Соціально-медичні аспекти 

формування здорового способу життя висвітлені в 

публікаціях М. Амосова, І. Брехмана, 

Ю. Лисицина, В. Ліщука, Е. Мосткова. Основні 

підходи до визначення поняття «здоровий спосіб 

життя» висвітлені у роботах Є. Вайнера, А. Волик, 

А. Ізуткина, Ю. Лисицина, Л. Сущенко та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – на 

підставі аналізу психолого-педагогічної та 

валеологічної літератури розкрити теоретико-

історичну сутність формування здорового способу 

життя. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 

збереження здоров’я людини завжди була 

актуальною в історії людства, але в різні історичні 

формації людина ставилася до здоров’я по-

різному. Це визначалося здатністю до збереження 

життя, до виконання біологічного й соціального 

призначення, рівнем знань про анатомію і 

фізіологію людини, про фактори, що викликають 

порушення нормального функціонування 

організму, пріоритетними напрямами розвитку 

суспільства в певні історичні періоди, 

економічним становищем країни тощо. 

В історії розвитку ставлення суспільства до 

проблеми формування здорової особистості вчені і 

практики підходили по-різному. Проблеми 

здоров’я та здоров’язбереження людини цікавили 

видатних філософів, медиків і педагогів минулого: 

Аристотель, Авіценна, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода 

Я. Коменський, Я. Корчак, Дж. Локк, М. Пирогов, 

С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський та інші. Так, в епоху античності 

проблема здоров’я людини розв’язувалась через 

досягнення балансу духовних і фізичних сил. В 
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епоху Середньовіччя та Відродження здоров’я 

ототожнювали з гармонією душі і тіла людини. 

Ще у працях видатних учених античного світу 

Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита, 

Піфагора містяться думки про обов’язок держави 

піклуватися про здоров’я громадян, положення 

про гігієнічне і оздоровче обґрунтування виховних 

заходів. Відомі філософи V–IV ст. до н. е. 

наголошували на необхідності гармонійного 

поєднання фізичного і духовного компонентів 

виховання, спираючись на традиції, нові знання 

медицини, природничих наук. Проте на противагу 

минулій епосі фізична досконалість втрачала 

пріоритетність як критерій індивідуального 

розвитку, її місце зайняла духовна сторона 

розвитку особистості, яка до цього часу мала 

другорядне значення. 

З розвитком погляди на здоров’я почали 

поступово змінювались. Наприклад, 

основоположник теоретичної педагогіки 

Я. Коменський наголошував на необхідності 

формування міцного здоров’я дітей для реалізації 

навчальних цілей. У своїй відомій праці 

«Материнська школа» він писав: «… навчати дітей 

можна лише в тому випадку, якщо вони будуть 

живі та здорові (адже з хворими та хирлявими не 

досягнеш ніякого успіху), то перша турбота 

батьків оберігати здоров’я дітей» [9, с. 213]. 

У своїх роздумах про педагогічну культуру 

видатний вітчизняний педагог 

В. О. Сухомлинський наголошував на 

взаємозв’язку здоров’я і духовного життя дитини: 

«… треба пам’ятати, що від повноти цього 

останнього – гордості від успіху, радості 

виконаного обов’язку, життєрадісних 

інтелектуальних почуттів – від усього цього 

величезною мірою залежить здоров’я дитини. Не 

тільки здоров’я впливає на дух, а й навпаки» [13, 

с. 92]. 

Проте, незважаючи на посилену увагу з боку 

видатних педагогів питання формування здорового 

способу життя набуває практичної актуальності 

лише нещодавно. Глобальна актуальність 

проблеми виникнення нових загроз здоров’ю 

людства внаслідок зміни природних і соціальних 

умов життя населення за часів науково-технічної 

революції зумовила особливо активне розгортання 

досліджень за цією тематикою приблизно з другої 

половини ХХ ст. Але започаткування у найбільш 

економічно розвинених країнах нового системного 

підходу до розв’язання проблем громадського 

здоров’я прийнято пов’язувати з пізнішими 

дослідженнями, передусім, з опублікованим 1974 

р. у Канаді урядовим звітом (відомим як «Звіт 

Лалонда» [16, с. 34]). Цей звіт уперше на 

урядовому рівні аргументував тезу про те, що 

традиційна система охорони здоров’я, медицина 

взагалі відіграють не головну роль у комплексі 

чинників, які визначають здоров’я людини. Було 

показано, що головним чинником, котрий 

найбільше зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя, 

який ведуть люди; вперше було окреслено 

перспективу поліпшення громадського здоров’я 

шляхом формування здорового способу життя 

населення; доведено, що це може бути набагато 

ефекивнішою й економічно доцільнішою 

стратегією, ніж постійне збільшення витрат на 

лікування наслідків нездорового способу життя 

(чим змушена найбільше опікуватися традиційна 

система охорони здоров’я), яке не забезпечує 

бажаного результату. 

Одним із найбільш вагомих результатів у сфері 

охорони і збереження здоров’я того часу стала 

розробка концепції досягнення здоров’я для всіх 

людей світу, яка вперше була оприлюднена на 

Всесвітній асамблеї з охорони здоров’я 1977 р. З 

ініціативи ВООЗ розпочалася міжнародна 

кампанія під назвою «Здоров’я для всіх», у межах 

якої збиралася, досліджувалася, 

систематизувалася, узагальнювалася й 

оприлюднювалася інформація про існуючі загрози 

здоров’ю і шляхи їх подолання. 

Згодом було розроблено Всесвітню декларацію 

з охорони здоров’я, що прийнята на 51-й сесії 

ВООЗ у травні 1998 р., де зазначено, у числі 

іншого, що держави – члени ВООЗ звернулися до 

всіх народів та інституцій із закликом прийняти і 

реалізувати концепцію «Здоров’я для всіх у ХХІ 

столітті». 

Ця концепція була детально викладена у 

документі «Здоров’я-21» [8], і на цей час визначає 

основні напрями зусиль для урядів країн світу 

щодо проблем здоров’я населення. 

Урахування особливостей суспільно-

політичного, економічного та культурного 

розвитку України, взаємозв’язку державної 

освітньої політики та суспільно-педагогічного 

руху, розвитку педагогічної науки, підвищення 

вимог і розробки нових підходів до формування 

здорового способу життя особистості дозволило 

виділити три етапи становлення та розвитку 

проблеми формування здорового способу життя 

старшокласників у вітчизняній педагогіці другої 

половини ХХ століття, а саме: 

− перший етап (50-ті – 60-ті 

рр. ХХ ст.) – етап становлення 

питань формування здорового 

способу життя школярів як 

педагогічної проблеми; 

− другий етап (70-ті – 80-ті 

рр.) – етап інтенсивного 

розвитку теоретичних засад 

формування здорового способу 

життя старшокласників; 

− третій етап (90-ті рр. ХХ 

ст.) – етап розвитку проблеми 

формування здорового способу 

життя як системи на 

гуманістичних засадах [7, с. 29–

30]. 

Проаналізувавши історичний аспект проблеми 

формування здорового способу життя, виникає 
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потреба у детальному розгляді понятійно-

категоріального апарату обраної тематики. 

Зокрема, поняття «здоров’я» розглядається 

багатьма галузями науки. Але попри значну 

кількість у педагогічній літературі публікацій 

здоров’язберігаючого спрямування, автори все ж 

користуються визначенням цього явища, 

запропонованим ВООЗ (Всесвітня організація 

охорони здоров’я) ще у 1948 р. Зокрема, у 

Преамбулі Статуту ВООЗ зазначається, що 

«здоров’я» – це «стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не лише 

відсутність хвороб або фізичних вад» [12, с. 25]. 

Незважаючи на те, що це визначення було 

популярним півстоліття тому і відкрило науковцям 

шлях до подальших дій у збереженні здоров’я 

населення, сьогодні постала нагальна потреба 

подивитися на «здоров’я» по-новому. 

Так, необхідно насамперед підійти до розгляду 

здоров’я як філософської категорії, провести 

всебічний аналіз поняття «здоров’я» на різних 

методологічних рівнях (світоглядному, 

загальнотеоретичному, науковому) та за різними 

підходами (феноменологічним, онтологічним, 

гносеологічним, аксіологічним) [4, с. 134]. Це 

уможливлює використання в сучасному 

освітньому процесі сучасного визначення 

«здоров’я» як багатомірного і водночас цілісного 

феномена взаємоузгодженої життєдіяльності 

людини. Додатковий аналіз характеристик даного 

паняття дозволяє виокремити ряд ознак, через які 

феномен здоров’я розкривається як процес 

формування, збереження, зміцнення, споживання 

(використання), відновлення і передачі (ФЗЗСВП) 

фізичної, психічної, соціальної і духовної 

складових людини, групи людей, спільнот та 

суспільства загалом. 

Аби довести, що здоров’я є філософською 

категорією, слід звернутися до певних критеріїв, 

усталених у методологічних дослідженнях 

[1,с. 350–405]. Так, за онтологічним критерієм 

здоров’я є необхідною умовою буття людини, що 

виявляється в оздоровчій стратегії та оздоровчому 

імперативі функціонування організму людини. 

Про дотримання лінгвістичного критерію свідчить 

те, що слово «здоров’я» є в усіх мовах світу. 

Оскільки щоденне життя людини – це низка 

застережних дій на основі безумовних та умовних 

рефлексів, можна стверджувати про відповідність 

поняття «здоров’я» онтологічному критерію. 

Беззаперечне й твердження, що продукування 

людством знання про здоров’я у вигляді 

різнорівневих блоків інформації (ідей, гіпотез, 

концепцій, законів, закономірностей, принципів, 

теорій, методів, методик) відбувається здавна й 

щодня, його масив зростає, а отже, 

задовольняється й когнітивний критерій. Крім 

того, здоров’я є предметом вивчення таких галузей 

науки, як медицина, антропологія, соціологія, 

психологія, педагогіка і, насамперед, валеологія, 

тобто це поняття є філософською категорією і за 

епістемологічним критерієм [4, с. 6]. 

Отже, на відміну від уже відомого нам 

визначення «здоров’я» (стан повного фізичного, 

душевного та соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність хвороб і фізичних вад), його 

слід сприймати ще й як філософську категорію: не 

лише як стан, а й як процес та явище, 

взаємоузгодженість та взаємозумовленість 

фізичної, психічної, соціальної та духовної 

складових [3, с. 85]. Останнім часом зросла 

кількість вчених (В. Анан’єв, І. Бех, Ю. Бойчук, 

Е. Вакуленко та ін.), що вивчають здоров’я 

людини, як якість повноцінного людського життя. 

Вони розглядають його у чотирьох 

взаємопов’язаних між собою складових – фізична, 

духовна, психологічна та соціальна. 

Отже, фізичне здоров’я характеризується 

особливостями анатомічної будови тіла, рівнем 

фізичного розвитку органів і систем організму, 

тобто здатністю зберігати та використовувати своє 

тіло. Духовне здоров’я включає в себе рівень 

свідомості, особливості світогляду, життєвої 

самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, 

оцінку власних здібностей і можливостей [17, с. 

160]. Соціальне здоров’я будується на 

взаємовідносинах із соціумом залежно від 

цінностей та мотивів поведінки індивіда і 

зумовлене характером та рівнем економічної, 

політичної, соціальної та духовної сфер 

суспільного життя [14, с. 154]. Психічне здоров’я – 

суб’єктивна здатність людини адекватно реагувати 

на внутрішні та зовнішні подразники, уміння 

врівноважувати свої стосунки з навколишнім 

світом [5, с. 126]. Однак ці чотири складові 

здоров’я не дають повного та чіткого визначення 

цьому поняттю. Тому існує необхідність дати 

визначення поняттю з точки зору інших наук. 

З валеологічної точки зору, «здоров’я» – це 

«міра життєпрояву людини, гармонійна єдність 

фізичних, психічних, трудових функцій, що 

зумовлює повноцінну участь людини в різних 

сферах суспільної діяльності» [10, с. 23]. Під 

психологічним здоров’ям відомий психолог 

А. Маслоу виділяє спрямованість до 

самоактуалізації, тобто людина повинна розуміти 

саму себе та прагнути до гуманістичних цінностей 

[6, с. 45]. З педагогічної точки зору, здоров’я 

людини у зрілому віці в більшій мірі залежить від 

того, як сполучається повноцінне харчування з 

іншими факторами режиму в роки дитинства, 

отроцтво та ранньої юності. Тобто, сполучення 

здорового повноцінного харчування з трудом, 

відпочинком, повітрям, розумним та постійним 

загартовуванням організму [15, с. 30]. 

На підставі аналізу науково-педагогічної 

літератури з проблем здоров’я людини можна 

сказати, що здоров’я в значній мірі пов’язане зі 

способом життя. При цьому під поняттям «спосіб 

життя» у філософському розумінні слід розуміти 

синтетичну характеристику сукупності типових 
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видів життєдіяльності людей (індивідів та 

соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя 

суспільства. Спосіб життя охоплює всі сфери 

суспільства: працю і побут, суспільне життя і 

культуру, поведінку (стиль життя) людей та їх 

духовні цінності. Тобто, поведінка, або стиль 

життя, є одним із найважливіших елементів 

способу життя в цілому, який не може не впливати 

на здоров’я окремої особи або на здоров’я тих чи 

інших соціальних груп населення. 

Також нам необхідно провести науковий аналіз 

поняття «здоровий спосіб життя». На сьогодні, 

незважаючи на популярність використання даного 

терміну, єдиної точки зору щодо його трактування 

так і не існує. Дана ситуація підтверджується 

аналізом, проведеним В. Бобрицькою, яка 

використовували різні наукові підходи та 

порівняла одинадцять визначень здорового 

способу життя [1, с. 201-202]. У дев’яти, з 

розглянутих визначень, за основу було взято слово 

«діяльність», у двох інших – «цінність» і «стиль 

існування». Дослідниця наголошує, аби дати 

повноцінне визначення поняттю «здоровий спосіб 

життя» необхідно розкрити сутність складових 

даного поняття. Більшість науковців до основних 

складових способу життя відносять: збалансоване 

харчування, оптимальний рухомий режим, відмова 

від шкідливих звичок, сприятливий психологічний 

настрій у суспільстві, бажання опанувати 

мистецтво бути здоровим [11, с. 3–6]; дотримання 

режиму праці і відпочинку, раціональне 

харчування, самоконтроль за станом здоров’я, 

профілактика наркоманії, токсикоманії та 

алкоголізму, статеве виховання і сексуальна 

культура, профілактика ВІЛ, особиста гігієна [1, с. 

2]. Розкривши основні складові здорового способу 

життя, можна узагальнити, що під цим поняття 

слід розуміти спосіб життєдіяльності людини, 

метою якого є формування, збереження і 

зміцнення здоров’я. 

Відповідно процес формування здорового 

способу життя особистості являє собою 

цілеспрямований виховний процес, направлений 

саме на прищеплення людині навиків ведення 

здорового способу життя, що включає дотримання 

норм гігієни та санітарії у повсякденному житті, 

відсутність шкідливих звичок, заняття фізичною 

культурою, дотримання правил харчування, 

здорового відпочинку тощо. 

Висновки. Після проведеного теоретико-

історичного аналізу проблеми формування 

здорового способу життя особистості можна 

підсумувати, що обрана тематика була і 

залишається актуальною протягом усього періоду 

існування людства. Адже питання здоров’я 

активно розглядалось у працях відомих філософів 

(Аристотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковорода, 

Дж. Локк), педагогів (С. Русова, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Коменський) 

та інших сучасних дослідників. За результатами 

проведеного узагальнення вдалось дати 

визначення ключовим поняттям нашого 

дослідження: здоров’я, спосіб життя, здоровий 

спосіб життя. Отже, здоровий спосіб життя – 

спосіб життєдіяльності людини, метою якого є 

формування, збереження і зміцнення здоров’я. 
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СПЕЦИФІКА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

 

Статтю присвячено проблемі визначення суб’єктних якостей соціальних 
працівників, які працюють медіаторами та фасилітаторами у міжкультурних 
відносинах. Автор аналізує дослідження в галузі суб’єктних характеристик 
соціальних працівників і виділяє якості, необхідні їм для гармонізації міжкультурних 
взаємин. 

Ключові слова: особистісні якості, професійна міжкультурна взаємодія. 
 
Статья посвящена определению субъектных характеристик социальных 

работников, занимающихся фасилитаторско-медиаторской деятельностью в 
межкультурных отношениях. Автор анализирует исследования в области 
личностных качеств социальных работников и выделяет качества, необходимые 
им для гармонизации кросскультурных отношений. 

Ключевые слова: личностные характеристики, профессиональное 
межкультурное взаимодействие. 

 
The article deals with personal qualities of social workers who are involved in 

facilitation and mediation activities. The author analyzes research papers dealing with 
personal traits of character and states which of them are especially relevant for improving 
cross-cultural relations. 

Key words: personal qualities, professional inter-cultural relationshihs. 
 

 

Інтенсифікація процесів міжкультурної 

взаємодії та міжетнічного спілкування є 

невід’ємною характеристикою сучасного світу. 

Досвід демонструє, що ці процеси не завжди 

протікають безконфліктно і не завжди є джерелом 

культурного збагачення контактуючих етносів. 

Україна у своєму прагненні утвердитися як 

правова і демократична держава мусить шукати 

шляхів консолідації свого поліетнічного 

суспільства, налагодження спільної мови і 

співпраці з представниками всіх народностей. 

Місією Ради національних товариств Миколаївскої 

області є «збереження міжнаціонального миру та 

згоди в суспільстві через просвітительську 

діяльність, підтримку становлення і розвитку 

етнічних громад регіону, захист прав національних 

меншин» [20]. Питання міжкультурної взаємодії 

особливо актуальне для Миколаївщини, оскільки, 

за даними Державного комітету України у справах 

національностей та релігій, на її територіїї 

проживають представники 133 національностей, 

18,1 % населення області складають національні 

меншини, для задоволення культурних потреб 

яких функціонує 36 національно-культурних 

товариств та 17 центрів національних культур 

(месхетинських турків, азербайджанців, болгар, 

євреїв, німців, поляків, корейців, татар, караїмів, 

чехів, курдів та ін.) [6]. 

Важливою ланкою у налагодженні механізмів 

дотримання соціально-культурних прав 

національностей та забезпеченні міжкультурної 

взаємодії етносів можуть відігравати соціальні 

працівники за умов відповідної професійної 

підготовки. Створення нової генерації соціальних 

працівників, здатних до ефективної професійної 

діяльності в умовах поліетнічного середовища, є 

пріоритетним напрямком педагогічної діяльності у 

зв’язку з тим, що ця спеціальність і необхідність у 

таких фахівцях з’явилися в Україні тільки на 

початку 1990-х років. 

Успішність діяльності соціального працівника 

у сфері гармонізації стосунків між різними 

етносами великою мірою залежить як від його 

професійно-методичної компетентності, так і від 

особистісних якостей суб’єкта соціальної 

допомоги. Необхідність виявити професійно-

особистісні характеристики соціального 

працівника, необхідні для здійснення 

продуктивної кваліфікованої допомоги 

представникам різних культур, не ображаючи їх 

національних та культурних почуттів, зумовила 

звернення до теми нашої статті, мета якої – 
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визначити особисті якості професійних 

працівників, необхідні для здійснення професійної 

допомоги представникам інших культур. Для 

досягнення мети необхідно виконати такі 

завдання: 

− проаналізувати 

особистісні якості соціальних 

працівників, необхідні їм для 

здійснення професійної 

діяльності в дослідженнях 

виділяють вітчизняні та 

зарубіжні вчені; 

− встановити специфіку 

особистісних якостей у 

контексті міжкультурної 

взаємодії. 

Особистість соціального працівника 

досліджували такі вчені як Д. Годлевська, 

Н. Горішна, Н. Зобенько, А. Капська, О. Карпенко, 

А. Кунцевська, А. Ляшенко, Г. Медведева, 

І. Мигович, Г. Попович, Т. Сила, Е. Холостова та 

інші. Серед зарубіжних дослідників, предметом 

дослідження яких були особистісні якості 

соціальних працівників, слід назвати К. Беккета, 

Дж. Хегерті, S. Clarke, N. Newendorp, P. Riche, 

G. Rosenberg, K. Tanner та інших. Однак специфіка 

особистісних якостей професійних працівників у 

взаємодії з інокультурними клієнтами ще не стала 

предметом ґрунтовного наукового дослідження, 

бракує наукових розвідок у царині професійних 

міжкультурних відносин у соціальній сфері. 

Перш ніж охарактеризувати науковий доробок 

у цій сфері, варто звернути увагу власне на термін, 

що позначає специфічні особистісні властивості 

соціального працівника, які необхідні йому для 

здійснення успішної професійної діяльності. У 

науковій літературі вживається кілька термінів на 

позначення цього поняття: «професійно важливі 

якості» (В. Келасьев [10], А. Люта [12], Л. Мищик 

[15]) «професійно значущі особистісні якості» 

(Н. Бурая [3], М. Галагузова [4], П. Павленок [18], 

«професійні суб’єктивні властивості» (Н. Аминов 

[1], І. Зимняя [8]), «професійні якості» (О. Гура [5], 

О. Деркач [7], А. Капська, [22] Л. Романенкова 

[24]). На нашу думку, влучнішим та лаконічнішим 

буде термін особистісні якості, оскільки, на нашу 

думку, саме особистість соціального працівника 

відіграє першорядну роль для успішного 

здійснення професійної діяльності взагалі та 

компетентності у міжкультурних взаєминах 

зокрема. 

У науковому доробку В. Келасьєва особистісні 

якості соціальних працівників систематизуються у 

структуру з шести блоків: професійна обізнаність, 

ставлення до людини, органiзаторсько-

комунiкативнi здібності, морально-етичний рівень, 

нервово-психiчна витривалість та ставлення до 

себе [10]; М. Галагузова виділяє чотири групи 

професійно-важливих якостей: гуманістичні, 

психологічні, психоаналітичні та психолого-

педагогічні [4]; на переконання П. Павленка, 

сукупність професійних якостей соціального 

працівника являє собою систему з трьох базових 

складників – особливостей психічних процесів, 

особливостей «Я» – концепції та професійного 

спілкування [18]. 

А. Капська поділяє професійно зумовлені 

особистісні якості соціальних працівників на такі 

групи: 

− інтелектуальні якості, що 

охоплюють професійну 

компетентність, ерудицію, 

гнучкість, аналітичність, 

оперативність мислення і 

прийняття рішень, 

розміркованість, кмітливість, 

орієнтацію на навчання; 

− моральні якості, такі як 

гуманність, громадянськість, 

доброзичливість, тактовність, 

терпимість, принциповість, 

повага до людей, чесність, 

винахідливість, оптимістичність; 

− комунікативні, а саме: 

комунікабельність, адаптивність, 

контактність, емоційність, 

уміння слухати і чути, уміння 

переконувати, почуття гумору; 

− вольові: наполегливість, 

витримка, рішучість, 

організованність, 

врівноваженність, сміливість, 

вимогливість, 

дисциплінованність; 

− організаторські: 

активність, ініціативність, 

відповідальність, впевненість у 

собі, цілеспрямованність, 

підприємливість [24, с. 37]. 

Російська дослідниця теорії соціальної роботи 

Е. Холостова наводить дещо іншу класифікацію 

особистісних якостей соціальних працівників. Усі 

професійно важливі особистісні якості вона 

пропонує поділити на три групи: до першої слід 

віднести психофізіологічні характеристики, 

необхідні для здійснення соціальної роботи як 

виду діяльності; до другої – психологічні 

характеристики соціального працівника як 

особистості; до третьої – психолого-педагогічні 

характеристики, від яких залежить ефект 

особистої чарівності. Таким чином, до першої 

группи слід віднести сприйняття, память, уяву, 

мислення, увага, різноманітні емоційні прояви, 

вольові якості (терплячість, самовладання тощо). 

До другої групи належать такі психологічні якості 

як самоконтроль, самокритичність, самооцінка 

власних вчинків, фізична тренованість, вміння 

керувати власними емоціями. Третя група якостей 

включає комунікабельність, емпатію, 

атрактивність, красномовство тощо [25, с. 220–

221]. 
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Виокремлюючи основні професійні вимоги до 

особистості соціального працівника, 

Г. П. Медведєва групує їх в так звану 

професіограму, центром якої вона вважає 

гуманістичну спрямованість особистості 

соціального працівника. Така гуманістична 

спрямованість визначається: 

1) усвідомленою лояльністю до гуманістичних 

цінностей; 

2) визнанням людини найвищою цінністю 

сучасної цивілізації; 

3) організацією активної діяльності, 

спрямованої на реалізацію гуманістичних 

цінностей; 

4) мотивацією основної діяльності 

необхідністю реалізації гуманістичних цінностей. 

Серед інших професійно-важливо особистісних 

якостей соціальних працівників Г. П. Медведева 

виділяє об’єктивність, тактовність, толерантність, 

емпатію тощо [14, с. 190–200]. 

У дисертаційному дослідженні О. Пономаренко 

«Формування професійно-етичної культури 

соціального педагога» обґрунтовується 

необхідність впровадження розробленої авторкою 

морально-психологічної моделі соціального 

педагога, яка включає такі ціннісні характеристики 

як: творчий характер, можливість самореалізації, 

любов і прихильність до дітей, тактовність і 

толерантність, доброзичливість, справедливість, 

принциповість, здатність правильно оцінити 

внутрішній стан іншої людини, співчувати, 

співпереживати, бути прикладом для 

наслідування, стимулювати чи втішати людину, 

добирати необхідний стиль спілкування, 

самостійність і творчість у прийнятті рішень тощо 

[19]. 

Певний інтерес являють собою погляди 

К. Рамуля, який вважав, що для опанування 

певною професією непотрібні певні, чітко означені 

характеристики, а такі якості як спонтанна 

допитливість, здатність довгий час займатися 

вирішенням однієї проблеми, певний рівень 

наукової талановитості (куди входить пам’ять, 

творче мислення, фантазія, спостережливість), 

окремі риси особистості, такі як ентузіазм, 

старанність, здатність до критики та самокритики, 

дисциплінованості, неупередженість і вміння 

знаходити спільну мову з різними людьми – є 

характерними для особистості будь-якого вченого 

(теоретика, экспериментатора, експерта, 

психодіагноста тощо) [21]. Поряд із підходом 

К. Рамуля, існують погляди, згідно з якими 

практично можливим є визначення цілісної 

системи психологічних характеристик людини, 

необхідних задля опанування специфічною 

інформацією, вміннями та навичками, а також для 

ефективного здійснення професійної діяльності [9; 

13]. 

Для нашого дослідження мають значення і 

наукові праці, пов’язані з виділенням професійних 

якостей психологів, оскільки функції і діяльність 

соціальних працівників багато в чому збігаються з 

психологічною практикою. Серед таких праць – 

роботи Н. Амінова, Н. Бачманової, 

М. Молоканова, Н. Стафуріної та інших. Ці вчені 

виділяють головну вимогу до фахівця, що працює 

у сфері «людина-людина» – здатність практично 

вирішувати проблеми у спілкуванні. У свою чергу, 

ця здатність виявляється у сукупності таких 

базових складників: вміння повно і правильно 

сприймати людину, вміння розуміти внутрішні 

властивості та особливості людини, емпатія, 

рефлексія та самоконтроль [2]. 

У зарубіжній психолого-педагогічній науці 

погляди на ідеальну особистість соціального 

працівника мають багато чого спільного з 

уявленнями вітчизняних науковців. Зокрема, 

згідно з результатами дослідження Г. Розенберга 

та С. Кларк, типовими якостями гарного 

соціального працівника є майстерність у 

міжособистісному спілкуванні, здатність до 

емпатії, необмежена терплячість [29], P. Riche та 

К. Теннер виділяють рефлексію, відкритість до 

інновацій, гнучкість (здатність адаптуватися до 

мінливого оточення), вміння працювати в команді 

тощо [28], N. Newendorp зазначає, що соціальний 

працівник обов’язково повинен бути гарно 

освіченим, терплячим, люб’язним, здатним довгий 

час пояснювати [27, с. 170]. 

Усі зазначені характеристики відіграють свою 

роль для успішного виконання фасилітативної, 

тобто такої що сприяє та полегшує 

взаєморозуміння між різними групами та 

медіаторської (посередницької) функцій 

соціального працівника у міжкультурних 

взаєминах. Однак, на нашу думку, важливішого 

значення у цій сфері діяльності набувають такі 

характеристики як етнотолерантність, національна 

свідомість, культурна освіченість, відсутність 

етноцентризму та агресивності. За визначенням 

Національного Інституту стратегічних досліджень, 

толерантність етнічна – це терпимість до будь-

яких проявів іноетнічного менталітету (у 

поведінці, способі життя, характері, 

висловлюваннях тощо) [17]. За даними того ж 

інституту етнотолерантність українців з роками 

тільки зменшується, а відповідно зростає 

соціальна дистанція між представниками різних 

культур. Так, наприклад, відповідно до результатів 

моніторингу показників національної 

дистанційованості населення України за 7-

бальною шкалою Богардуса, індекс національної 

дистанційованості населення України від білорусів 

у 1994 році складав 2,7, а в 2006 році – вже 4,1, де 

показник, нижчий від 4 балів (готовність 

допустити представників вказаної національності 

як членів родини, близьких друзів, сусідів – сфера 

міжособистістного спілкування), свідчить про 

толерантне ставлення до національної меншини 

[17]. Зменшення етнотолератності, відповідно, не 

може не зумовлювати ускладнень у процесі 

міжетнічної взаємодії, а отже, соціальний 
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працівник, що має справу з носіями іншої 

культури, неодмінно повинен розвивати в собі 

толерантне сприйняття іншого світобачення. 

Національна свідомість має входити до 

переліку обов’язкових професійних якостей 

соціального працівника для успішного здійснення 

міжкультурної взаємодії, оскільки, на нашу думку, 

лише не втрачаючи власної культурної 

ідентичності та національної свідомості, можна 

досягти рівня міжкультурної компетентності. 

Чітке усвідомлення власної культурно-

національної свідомості видається також 

необхідною передумовою для досягнення рівня 

культурної освіченості, без якої, на переконання 

американського культуролога Е. Хірша, 

міжкультурна взаємодія неможлива. Дослідник 

визначає культурну освіченість як явище, що 

забезпечує створення так званого «духу 

комунальної кооперації», який імплікує 

оволодіння необхідними фоновими знаннями та 

специфікою дискурсу, що дозволяють носію 

культури відповідно реагувати та розуміти 

інокультурні смисли [26]. Не викликає сумніву той 

факт, що саме без такого «духу комунальної 

кооперації», тобто бажання та хисту до 

міжкультурної взаємодії, соціальний працівник не 

зможе виконати покладену на нього місію 

продуктивної професійної взаємодії з 

інокультурними клієнтами. 

Відсутність етноцентризму та агресивності не є 

власне характеристиками, оскільки позначають не 

явище, а радше його відсутність. Проте наявність 

цих особистих якостей зумовлюватиме найбільшу 

кількість перешкод у міжкультурній взаємодії. 

Етноцентризм як схильність інтерпретувати 

дійсність, давати суб’єктивні оцінки та виносити 

судження про інокультурні явища в рамках 

парадигми власної культури, не вдаючись до 

труднощів з’ясування смислового навантаження 

символів, подій та інших явищ іншої культури, 

принципово унеможливлює будь-яке порозуміння 

з носіями інших культур. Готовність до 

міжкультурної взаємодії великою мірою 

визначається вмінням спеціаліста чітко 

розмежовувати спостереження від інтерпретації. 

Інтерпретацію дій та висловлювань представників 

інших культур слід здійснювати лише в парадигмі 

їх власної етнокультури. Постійне усвідомлення 

культурних відмінностей допоможе уникнути і 

агресивності, головної причиною якої завжди є 

непорозуміння. 

Таким чином, завданням соціального 

працівника є сприяння налагодженню ефективної 

етнонаціональної політики та перетворенню 

етнічної багатоманітності на джерело позитивного 

взаємовпливу та прогресу, регенерація духовної 

співтворчості етносів, що проживають на території 

України. Таких цілей неможливо досягти без 

високваліфікованих кадрів соціальної роботи, 

серед суб’єктних якостей яких обов’язково мають 

бути етнотолерантність, емпатія, любов і повага до 

людей, національна свідомість, культурна 

освіченість, відсутність етноцентризму та 

агресивності. 
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