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MOTIVATION-AND-TARGET CHARACTERISTICS OF A UNIVERSITY LEC-

TURER’S SUCCESSFULNESS 

 

Abstract: The article contains the analysis of scientific approaches to motivation-and-

target sphere’s characteristics in the aspect of success in university teachers’ professional 

activities. In the work there are supplied the research data concerning life and professional 

goals, the leading sources of professional motivation, motivation directedness, at attaining 

success in lecturers’ groups with different success level. It is determined that for lecturers 

with a high success level compared with those of mediate level, of greater priority are: the 

value of enjoying professional activity, a greater aspiring to being recognized by society, the 

trait of taking a greater responsibility, a more coordinated with the mentioned traits hierar-

chy of life goals. 

Key words: success in university lecturers’ professional activity, a personality’s moti-

vation-and-target sphere, hierarchy of life goals, motivation directedness at achievements, 

leading sources of professional motivation. 

 

Александр Романовский, Галина Попова, Ирина Штученко 

 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: Проанализированы научные подходы относительно ха-

рактеристик мотивационно-целевой сферы в аспекте успешности в профессиональной 

деятельности преподавателей высшей школы. Приведены результаты исследования 

жизненных и профессиональных целей, ведущих источников профессиональной моти-

вации, направленности мотивации на достижение в группах преподавателей с разной 

степенью успешности. Доказано, что для преподавателей с высокой степенью успеш-

ности по сравнению с преподавателями со средней степенью успешности более важ-

ны: ценность получения удовольствия от профессиональной деятельности, более зна-

чимым является стремление к признанию обществом, склонность брать на себя высо-

кие обязательства; более согласованная с этим иерархия жизненных целей. 

Ключевые слова: успешность в профессиональной деятельности преподавате-

лей высшей школы, мотивационно-целевая сфера личности, иерархия жизненных целей, 

направленность мотивации на достижение, ведущие источники профессиональной 

мотивации. 
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An extended abstract of a paper on the subject: 

“Motivation-and-target characteristics of a university lecturer’s successfulness” 

 

Problem setting. Studying psycho-

logic characteristics and conditions of pro-

fessional and personal successfulness is a 

topical psychology-pedagogic task in the as-

pect of passing success on to students. 

Recent research and publications 

analysis. Nowadays there are many works 

dedicated to the study of the problem of a 

university lecturer’s professional success. 

Authors analyze specifics of a university 

teacher’s profession-and-pedagogic activi-

ties, consider its structure, functions, con-

tent; they study professional traits as pre-

conditions of efficient professional activity 

and the experience of professional success 

stimulation. At the same time, there is no uni-

form concept as to the factors enabling to 

forecast a university lecturer’s professional 

success level. 

Paper objective. To conduct theo-

retical and empiric analysis of motivation-

and-target sphere’s characteristics in the as-

pect of successfulness in university lecturers’ 

professional activities. Paper main body. 

Under the term of a university lecturer’s pro-

fessional success we mean the sum total of 

objective and subjective characteristics de-

scribing a personality’s activities and self-

perception. As objective criteria of profes-

sional success, the following are considered: 

the fruitfulness of professional activity itself; 

methods and techniques of teaching; 

knowledge, success, and competitiveness of 

the lecturer’s students; the status attained at 

socio-professional environment; income as a 

certain quality of life. Among subjective cri-

teria as meaningful characteristics of profes-

sional success one can distinguish: profes-

sional motivation of success attainment, 

goals development; professional directed-

ness; professional self-evaluation and the 

claims level; striving for creativity, self-

development and self-perfection, self-regula-

tion and stress resistance; social and commu-

nicative competence; presence of certain per-

sonality traits. 

An analysis of professional goals hi-

erarchy by means of questionnaire detected 

statistically significant differences between 

the studied groups by such goals as “profes-

sional activity”, “family”, “material well-

being”, “favorite pass-time”, spiritual de-

velopment”. 

The obtained data demonstrates the 

desire of participants with high success level 

to be professionals in their work, to realize 

their abilities in precisely professional activi-

ty, and through it to satisfy their need in be-

ing recognized and in material well-being. 

The studied group with medium success level 

demonstrates first of all the desire to be en-

gaged in an interesting creative work. 

An analysis of primary sources of 

professional motivation in the studied groups 

(by means of the test “Motivation sources 

determination” by J. Barbuto and R. Scoll) 

showed that the subjects with a high success 

level can be characterized as possessing per-

sonality wholesomeness, a well-pronounced 

need in professional development that attests 

to the desire being a specialist in their pro-

fession, realizing their abilities in profes-

sional activity, as well as to improve their 

knowledge and skills. It is important for them 

that their achievements be recognized by so-

ciety. The desire to ensure financial inde-

pendence and considerable certainty of the 

future is more important for this subjects 

group compared to that with medium success 

level. 

An analysis of motivation directed-

ness at achievement (by means of A.A.Rean’s 

“Success motivation and fear of failure” test) 

has shown that the subjects with a high pro-

fessional success level have a tendency to 

plan their future for long periods of time, 
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they put forward realistically achievable 

goals, and display insistency in achieving 

them. The subjects with medium professional 

success level are characteristic to plan their 

future for less distant future. They inade-

quately evaluate their abilities in goals set-

ting and are less insistent in achieving them. 

Conclusions of the research. The hi-

erarchy of life and professional goals in 

more successful lecturers relatively to those 

with medium success level is characterized 

by the desire of precisely professional devel-

opment, by realization of their possibilities 

and abilities in this direction. The need in 

financial well-being and popularity is signifi-

cant for them. The lecturers with medium 

success level consider as more important 

such goals as creativity and spiritual devel-

opment. For lecturers with a high success 

level compared with those with medium suc-

cess level, the values of getting satisfaction 

from professional activity and the desire to 

perform professional activity for the sake of 

interest in itself, a greater desire for being 

recognized by society are of more im-

portance. In their actions the motivation di-

rectedness at success is more pronounced. 

 

Постановка проблеми в загаль-

ному виді та її зв'язок із важливими нау-

ковими чи практичними завданнями.  Од-

не з головних завдань сучасної освіти – 

дати можливість майбутньому професіо-

налові стати успішним в діяльності. Укра-

їнський вчений І. Д. Бех стверджує, що 

надзвичайно важливим на ранніх етапах 

становлення й осмислення студентом сво-

го ціннісного простору є вміння бачити 

його зв'язок з цілями і завданнями обраної 

професії. Допомогти йому в цьому може 

тільки максимально успішний викладач 

[3, с.110].  

Як зазначає академік І.А. Зязюн, 

для досягнення ефективного формування 

особистості спеціаліста в ЗВО необхідно 

таке навчання, яке може забезпечувати 

зміну потреб, мотивів, цілей, способів їх-

нього досягнення [8, с.74]. 

Розвиток конкурентоспроможності, 

професійної успішності майбутнього фа-

хівця можливий лише при взаємодії з осо-

бистостями, які самі транслюють цінності 

успішної поведінки. Бути успішним ви-

кладачем ЗВО – це не тільки володіти 

професійними компетенціями, знаннями 

педагогіки і психології, а також і осно-

вами управління, умінням організовувати 

і проводити наукові дослідження, викори-

стовуючи традиційні і інноваційні педаго-

гічні технології. Це вміння вибудовувати 

власну ефективну стратегію життя, адек-

ватну цілям суспільства.  

Отже, вивчення психологічних ха-

рактеристик та умов розвитку професійної 

та особистої успішності викладача вищої 

школи є актуальним психолого-педагогіч-

ним завданням в аспекті трансляції успіш-

ності студентам. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор. В даний час існує багато ро-

біт, які присвячені вивченню проблеми 

професійної успішності. Розглядається її 

структура, функції, зміст; вивчається дос-

від стимулювання професійного успіху 

(О.С. Бєлкін, У. Глассер, О.Г. Романовсь-

кий, С. Л. Соловейчик та ін.) [2; 14; 15].  

Аналізу специфіки професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої 

школи присвячені дослідження 

В. Н.Абросимова, З. Ф. Єсарєвої, І. О. Зи-

мної, В. Г. Іванова, Т. І. Рудневої, 

Г. І. Санжар, Н. М. Таланчука та ін. [1; 7] 

Проблема професійної підготовки викла-

дачів вищої школи в системі безперервної 

освіти відображена в дослідженнях 

Г. У. Матушанського, Г.О. Бокарьової, Л. 

Н. Макарової, С. С. Мойсеєнко [4]. Про-

фесійні якості як передумова ефективної 

професійної діяльності відзначаються в 

роботах І. Ф. Ісаєва, Г. Б. Скок, 

Ю. Г. Фокіна [17; 19; 21].  

Разом з тим, немає однозначного 

уявлення щодо факторів, які дозволяють 
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прогнозувати рівень професійної успіш-

ності викладача вищої школи. 

Успіх в загальному сенсі визна-

чається як позитивний результат діяль-

ності суб'єкта по досягненню значущих 

для нього цілей, що узгоджуються з со-

ціальними орієнтирами суспільства. Успіх 

виступає своєрідною формою само-

реалізації суб'єкта, забезпечує його са-

морозвиток і передбачає схвалення або 

визнання з боку суспільства [6]. Незва-

жаючи на форму висловлювання успіху, 

він, в будь-якому випадку, пов'язаний з 

подоланням труднощів, з умінням пок-

ладатися на свій досвід, здатність брати на 

себе відповідальність, з умінням долати 

опір інших людей [10]. 

Р. Стернберг визначає успіх як зда-

тність людини досягати в житті рівня за-

даних суспільних та особистісних станда-

ртів. Він зазначає, що здатність досягати 

успіху залежить від уміння людини аку-

мулювати свої сильні якості і коригувати 

або компенсувати свої слабкості за допо-

могою рівноваги практичних, творчих 

здібностей, щоб можна було формувати 

або змінювати навколишнє середовище 

[18]. 

Щодо успіху в професійній дія-

льності, Н. В. Самоукіна визначає його як 

досягнення працівником вагомої мети і 

подолання або перетворення умов, що пе-

решкоджають її досягненню [16]. 

На думку С. О. Дружілова, про-

фесійна успішність є інтегральною ха-

рактеристикою людини, проявляється в 

діяльності та в спілкуванні. Професійна 

успішність є оціночним критерієм (як з 

боку самого суб'єкта діяльності, так і з бо-

ку оточуючих і колег); пов'язана з ефекти-

вністю і кінцевими результатами діяльно-

сті; виражається в задоволеності своєю 

працею; є умовою професійної самореалі-

зації [5]. 

Під професійною успішністю, ми 

розуміємо передусім сукупність зовнішніх 

і внутрішніх критеріїв оцінки трудової 

діяльності, які відображають якість робо-

ти, результативність і відповідність між 

цілями, бажаннями і отриманим результа-

том. Також, важливо враховувати зусилля 

особистості: яку «плату» вона здійснює 

для професійних досягнень, чи є вона аде-

кватною в аспекті різних сфер життя про-

фесіонала (здоров’я, особисті стосунки, 

інші інтереси та ін.). 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим при-

свячується дана стаття. Успіх включає в 

себе як об'єктивні характеристики у ви-

гляді результатів діяльності, які відпові-

дають певним професійним і громадським 

критеріям, так і суб'єктивні характеристи-

ки особистості, які включають ставлення 

до усіх сфер життєдіяльності людини та 

визначають якісну характеристику життя 

в цілому. Проте залишається відкритим 

питання щодо факторів, від яких залежить 

рівень успішності саме викладача вищої 

школи.  

Формулювання цілей статті (пос-

тановка завдання). Визначити у теоретич-

ній та емпіричній площині основні  харак-

теристик і мотиваційно-цільові сфери, які у 

контексті успішності в професійній діяль-

ності викладачів вищої школи є значу-

щими, провідними факторами. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Конкре-

тизація умов професійної діяльності ви-

кладачів зумовила необхідність уточнення 

їхньої моделі, зокрема компонентів, що 

впливають на успішність. 

У роботах Е. В. Забеліної, 

Ю. В. Яковлєвої, М. О. Климової пред-

ставлена система різноманітних критеріїв 

успішності особистості у науково-

педагогічній діяльності [9]. В якості об'єк-

тивних критеріїв професійної успішності 

розглядають: результативність самої про-

фесійної діяльності (професійні знання, 

вміння і навички); професійну компетент-

ність; методи і технології навчання; знан-

ня, успішність і конкурентоспроможність 

студентів, що навчаються у викладача 

вищої школи; досягнутий статус в соціа-

льно-професійному середовищі; прибуток, 
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як певну якість життя. Серед суб'єктивних 

критеріїв, як значущих ознак професійної 

успішності, автори виділяють: професійну 

мотивацію досягнення успіху, розробку 

цілей; професійну спрямованість (інтерес 

до професії, прийняття професії, як ба-

жання виконувати її певним чином, пози-

тивне ставлення до професії); професійну 

самооцінку і рівень домагань; можливості 

творчості, саморозвитку та самовдоскона-

лення, саморегуляції і стресостійкість; со-

ціальну і комунікативну компетентність; 

стилі спілкування і взаємодії зі студента-

ми; наявність певних особистісних якос-

тей (впевненість, емоційна стабільність, 

соціальна активність, відповідальність, 

схильність до співпраці, відкритість дос-

віду) [9]. 

Можливо констатувати, що ус-

пішність викладача ЗВО – це гармонійне 

поєднання багатьох об'єктивних і суб'єк-

тивних характеристик, що стосуються не 

тільки його професійної діяльності, але в 

цілому благополуччя особистості. 

Успішний викладач вищої школи – 

той, хто здатний цінити себе сам, ви-

знаний у суспільстві - колегами і вищим 

керівництвом, навчально-методичним і 

науковим співтовариством, студентами, 

їхніми батьками [13]. Саме орієнтація на 

професійну успішність забезпечує форму-

вання позитивного мотиваційно-

смислового ставлення до професійно-

педагогічної діяльності, потреби в отри-

манні, поглибленні і розширенні педагогі-

чних знань, умінь і навичок; визначає 

зміст його ціннісних орієнтацій. 

Серед комплексу чинників, що пе-

решкоджають успішній діяльності викла-

дачів, на перше місце висувається про-

блема мотивації. Активна професійна нау-

кова діяльність часто визначається не адмі-

ністративними рішеннями, а безпосередні-

ми мотивами діяльності викладачів.  

Визначальними в нашому дослі-

дженні є положення про професійну мо-

тивацію як детермінанту успішності про-

фесіонала (М. М. Демиденко, А. К. Мар-

кова), про мотивацію досягнення успіху 

(Т. О. Гордєєва, А. А. Реан), про структу-

ру мотиваційної сфери (Б. І. Дадонов), про 

роль змістотворчих мотивів 

(О. М. Леонтьєв), вплив мотивації на ефе-

ктивність професійної діяльності (І. Арен-

дачук, В. Г. Асєєв, Т. О. Гордєєва, 

Б. І. Дадонов, Л. А. Коростильова, Н. В. 

Кузьміна, О. М. Леонтьєв, А. К. Маркова, 

А. А. Реан, С. Ю. Трапіцин, Х. Хекхаузен 

та ін.) [10; 11; 12;20] 

Використання даних підходів до-

зволяє виявити мотиваційно-цільові ха-

рактеристики успішності професійної дія-

льності науково-педагогічних пра-

цівників. 

Автори  визначають мотивацію як 

інтегральну систему стійких мотивів, що 

спонукають викладача до педагогічної ді-

яльності, і вважають її основою мотива-

ційно-цільової спрямованості, що є базою 

для кар’єрних орієнтацій особистості фа-

хівця. 

Важливою частиною розвитку осо-

бистості в цілому, зокрема в профе-

сійному розвитку, є формування цінніс-

них орієнтацій. Система ціннісних оріє-

нтацій визначає життєву перспективу, 

«напрям» розвитку особистості. Їхня уз-

годженість є найважливішою переду-

мовою самореалізації людини як у сус-

пільній, так і у професійній діяльності. 

Таким чином, потреби, мотиви і 

цінності визначають різні сторони мо-

тиваційно-цільової спрямованості осо-

бистості, яка виступає в якості детермі-

нанти її діяльності. Серед основних змі-

стовних мотиваційно-цільових орієнтацій 

успішного викладача, на наш погляд,  мо-

жна виділити наступні: 

-  на творчу самореалізацію і по-

стійний професійний та особистий роз-

виток; 

-  на роботу з людьми і взаємодію в 

групі; на постійний розвиток навичок з 

управління груповими процесами; 

-  на раціональне осмислення на-

вколишньої дійсності та спрямованість на 

професійну компетентність. 
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Для визначення рівня успішності 

викладачів, а також характеристик мо-

тиваційно-цільової сфері професійної їх-

ньої діяльності нами було проведено ем-

піричне дослідження. 

У дослідженні брали участь 52 ви-

кладача, які працюють в НТУ «ХПІ». Ви-

бірка досліджуваних була поділена на 

групи за рівнем успішності. На жаль, не-

відомі конкретні часові проміжки прове-

дення дослідження, метою якого стало 

порівняння мотиваційно-цільових харак-

теристик викладачів з різним ступенем 

успішності. 

Рівень успішності визначався як 

високий і середній за допомогою певних 

об'єктивних показників за допомогою ан-

кетування (наявність звання, наукового 

ступеня, кількості публікацій, підручників 

і навчальних посібників, монографій, уч-

асть у конференціях різного рівня, участь 

у фінансованих дослідженнях, кількість 

тих, хто захистився під керівництвом дос-

лідника, кандидатів наук та ін.). За ре-

зультатами експертних оцінок наукових і 

безпосередніх керівників розраховувався 

інтегральний рейтинговий показник успі-

шності педагога на основі чого були виді-

лені групи досліджуваних: (високий рі-

вень успішності – 27 викладачів та серед-

ній рівень успішності – 25 викладачів). 

Пріоритетними завданнями дос-

лідження було обрано наступні: 

1. Визначити життєві та професійні цілі 

викладачів, що мають різну успішність за 

об’єктивними критеріями (за допомогою 

анкетування та експертної оцінки); 

2. Дослідити характеристики мотивації у 

досліджуваних (за опитувальником «Ви-

значення джерел мотивації» Дж. Барбуто, 

Р. Сколл; та опитувальником «Мотивація 

успіху та уникнення невдач» А. А. Реана).  

Методи дослідження. Для вивчення 

життєвих та професійних цілей викладачів 

нами була розроблена анкета, що включала 

пункти, які характеризують основні життєві 

та професійні цілі викладача. 

Для вивчення мотиваційних ха-

рактеристик використовувались такі ме-

тодики:  

 опитувальник «Визначення дже-

рел мотивації» (Дж. Барбуто, Р. Сколл), 

який призначено для виявлення провідних 

чинників мотивації. Опитувальник вклю-

чає 5 джерел мотивації: внутрішні проце-

си (бажання мати задоволення від праці), 

інструментальна мотивація (бажання зов-

нішніх винагород за працю), зовнішня 

концепція Я (бажання прийняття та підт-

римки власних рис з боку інших), внутрі-

шня концепція Я (бажання професійного 

розвитку), інтерналізація цілей (збіг цілей 

власних та колективу). 

 опитувальник «Мотивація успіху 

і уникнення невдач» (Реан А. А.), який 

призначено для визначення пере-

важаючого мотиваційного полюсу: мо-

тивація на невдачу (уникнення невдачі) 

або мотивація на успіх (надія на успіх). 

При аналізі результатів дослі-

дження використовувався статистичний 

метод оцінки середніх даних та t – кри-

терій Стьюдента. 

Аналіз ієрархії життєвих цілей се-

ред кожної групи досліджуваних було 

здійснено за допомогою метода анкету-

вання. Отримані результати наведено в 

таблиці 1.  

 

 

Таблиця 1  Середній ранг життєвих цілей у викладачів з різнем рівнем 

успішності (Х±δ) 
 

Життєві цілі Викладачі з високим 

рівнем успішності 

(ВВРУ) 

Викладачі з середнім рівнем 

успішності (ВСРУ) 

T (ВВРУ- 

ВСРУ) 

Професійний 

розвиток 

2,114±0,289 2,91±0,389 2,485* 
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Продовження таблиці 1.  

Сім’я 3,938±0,632 4,543±0,897 2,164* 

Матеріальне 

благополуччя 

2,671±0,467 4,974±0,912 4,576** 

Улюблена 

справа 

3,172±0,576 2,017±0,467 2,784* 

Здоровий спосіб 

життя 

5,162±1,231 5,532±1,492 1,634 

Духовний розви-

ток 

5,984±1,367 3,983±0,792 4,247* 

Спортивні досяг-

нення 

6,892±2,138 6,451±1,292 1,783 

Політичне життя 6,512±1,897 6,996±1,423 1,536 
 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – міра достовірності відміннос-

тей за t – критерієм Стьюдента. 

У групі досліджуваних з високим 

рівнем успішності перше місце займає 

цінність «професійна діяльність», що го-

ворить про значущість потреби в реа-

лізації своїх можливостей та здібностей у 

напрямку професійного розвитку відносно 

групи із середнім рівнем успішності про-

фесійної діяльності, у якої дана потреба 

посіла друге місце. Цінність «матеріальне 

благополуччя» потрапила на друге місце, 

що свідчить про значущість бажання фі-

нансового благополуччя, яке забезпечує 

стабільність. Цінність «улюблена справа» 

займає третє місце у даної групи випробу-

ваних, що говорить про вагомість потреби 

займатися справою, яка надає задоволення 

та насолоду.  

У групі досліджуваних із середнім 

рівнем успішності в ієрархії життєвих ці-

лей переважає цінність «улюблена спра-

ва». Отримані дані свідчать, що вагомість 

займатися улюбленою справою для даної 

групи випробуваних має вагоміше зна-

чення, ніж бажання професійного розвит-

ку, яке потрапило на друге місце. На третє 

місце потрапила ціль «духовний розви-

ток», що свідчить про бажання у самороз-

витку та самовдосконаленні досліджуваних 

даної групи.  

Цілі «Спортивні досягнення» та 

«Політичне життя» потрапили на 7 та 8 

місце у двох групах досліджуваних, що 

свідчить про незначну актуальність даних 

потреб серед респондентів. 

Існують статистично значущі ві-

дмінності між групами досліджуваних за 

такими цілями як: «професійна дія-

льність», «сім’я», «матеріальне благо-

получчя», «улюблена справа», «духовний 

розвиток». Статистичний аналіз не виявив 

вірогідних розбіжностей між групами до-

сліджуваних за цілями «спортивні досяг-

нення», «участь у політичному житті», 

«здоровий спосіб життя» 

Аналіз ієрархії професійних цілей 

серед кожної групи досліджуваних було 

здійснено за допомогою анкетування. 

Отримані результати наведено в таблиці 2. 

 

 

Таблиця 2  Середній ранг професійних цілей у викладачів з різним рівнем 

успішності (Х±δ) 

 
Професійні цілі Викладачі з високим 

рівнем успішності 

(ВВРУ) 

Викладачі з середнім рів-

нем успішності (ВСРУ) 

t (ВВРУ- 

ВСРУ) 
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Продовження таблиці 2.  

Професійний 

розвиток 

2,124±0,487 2,975±0,318 2,524* 

Високий 

заробіток 

3,468±0,732 4,143±1,278 2,367* 

Цікава праця 4,254±0,956 2,21±0,389 4,974** 

Творчість 4,967±1,169 3,457±0,785 3,435** 

Популярність 2,856±0,443 4,867±1,349 5,212** 
 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – міра достовірності відміннос-

тей за t – критерієм Стьюдента. 

Отримані  за результатом аналізу 

відповідей респондентів дані свідчать про 

бажання досліджуваних з високим рівнем 

успішності бути майстром своєї справи, 

реалізовувати власні здібності в профе-

сійній діяльності, причому професійна 

діяльність повинна задовольняти потреби 

у визнанні та матеріальному благополуч-

чі, оскільки вони посідають друге та третє 

місця в ієрархії професійних цілей. Група 

досліджуваних із середнім рівнем успіш-

ності демонструє  

бажання займатися цікавою працею твор-

чої сфери, яка надає задоволення.  

Встановлено статистично значущі 

відмінності між групами досліджуваних за 

професійними цілями: «професійний роз-

виток», «високий заробіток», «цікава пра-

ця», «популярність», «творчість». 

Вимірювання факторів професійної 

мотивації у групах досліджуваних було 

здійснено за допомогою тесту «Визначен-

ня джерел мотивації» Дж. Барбуто та 

Р. Сколла. Отримані результати наведено 

в таблиці 3. 
 

Таблиця 3  Середні показники джерел професійної мотивації у викладачів з 

різним рівнем успішності (Х±δ) 
 

Джерела  

мотивації 

Викладачі з високим рів-

нем успішності (ВВРУ) 

Викладачі з середнім рів-

нем успішності (ВСРУ) 

 

t (ВВРУ- 

ВСРУ) 

Задоволення 

працею 

1.494±0.572 0.971±0.314 1,979* 

Матеріальна 

винагорода 

1.512±0.491 0.996±0.215 2,434* 

Професійний 

розвиток 

1.751±0.234 1.301±0.394 1,512  

Визнання з 

боку інших 

1.639±0.147 1.035±0.113 2,437* 

Збіг цілей 

внутрішніх 

та зовнішніх 

 

1.439±0.426 

 

0.812±0.046 

 

2,396* 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – міра достовірності відміннос-

тей за t – критерієм Стьюдента. 

Для досліджуваних с високим рівнем ус-

пішності характерна особистісна ціліс-

ність, вираженість потреби в про-

фесійному розвитку, що свідчить про ба-

жання бути майстром своєї справи, реалі-

зовувати свої здібності в професійній дія-

льності, а також удосконалювати свої 

знання та вміння. Для них більшою мірою 

важливі цінність отримання задоволення 

від професійної діяльності та бажання ви-

конувати професійну діяльність заради 
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інтересу до неї самої, на відміну від ви-

пробовуваних з середнім рівнем успішно-

сті. Їм важливо, щоб їхні досягнення були 

визнані суспільством. Бажання забезпечи-

ти фінансову незалежність та впевненість 

у майбутньому є важливішими для даної 

групи випробуваних відносно групи із се-

реднім рівнем успішності. 

Встановлено статистично значущі 

відмінності між групами досліджуваних за 

наступними фкторами професійної моти-

вації: «задоволення працею», «матеріаль-

на винагорода», «визнання з боку інших», 

«збіг цілей внутрішніх та зовнішніх» 

Аналіз спрямованості мотивації на 

досягнення у групах досліджуваних було 

визначено за допомогою тесту «Мотива-

ція успіху та уникнення невдачі» (Реан 

А. А.). 

Отримані результати наведено  в 

таблиці 4.  

 

Таблиця 4  Середні показники професійної мотивації у викладачів з різнем рів-

нем успішності (Х±δ) 
 

Спрямованість 

мотивації  

Викладачі з високим рів-

нем успішності (ВВРУ) 

Викладачі з середнім рів-

нем успішності (ВСРУ) 

t (ВВРУ- 

ВСРУ) 

Мотивація 

досягнення 

 

17,245±0.254 

 

 

9,957±0.147 

 

5,241* 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – міра достовірності відміннос-

тей за t – критерієм Стьюдента. 

Для досліджуваних з високим сту-

пенем професійної успішності характерна 

схильність планувати своє майбутнє на до-

вгі проміжки часу. Вони ставлять перед 

собою цілі, що реально досягнути, вияв-

ляють наполегливість в їхній реалізації. 

Вважають за краще брати на себе середні 

або злегка завищені зобов'язання; активні, 

ініціативні. 

Для досліджуваних із середнім рів-

нем професійної успішності характерна 

схильність планувати своє майбутнє на 

менш віддалені проміжки часу. Вони став-

лять перед собою невиправдано завищені 

цілі; неадекватно оцінюють свої можливо-

сті; не проявляють ініціативи та менш на-

полегливі в досягненні мети. Вони уника-

ють відповідальних завдань, вишукують 

причини відмови від них.  

Встановлено за даною шкалою ста-

тистично значущі відмінності між група-

ми досліджуваних із середнім та високим 

рівнем успішності. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Успішність викладача ЗВО – це 

стан гармонійного поєднання багатьох об'-

єктивних і суб'єктивних характеристик, що 

стосуються не тільки його професійної ді-

яльності, але в цілому благополуччя осо-

бистості. Успішний викладач вищої школи 

–  той, хто здатний цінити себе сам, також 

має певний авторитет.  

Для викладачів з високим ступенем 

успішності в порівнянні з викладачами з 

середнім ступенем успішності більш важ-

ливі цінності отримання задоволення від 

професійної діяльності та бажання викону-

вати її заради інтересу до неї самої, значу-

щим є прагнення до визнання суспільст-

вом. Більш успішні викладачі схильні бра-

ти на себе середні або завищені зобов'я-

зання; планувати своє майбутнє на великі 

проміжки часу, вони активні, ініціативні. В 

їхніх діях виражена спрямованість мотива-

ції на досягнення.  

Ієрархія життєвих та професійних 

цілей більш успішних викладачів відносно 

викладачів із середнім рівнем успішності 

характеризується бажанням професійного 

розвитку, реалізацією своїх можливостей 

та здібностей у цьому напрямку. Фінансо-

ве благополуччя, яке забезпечує стабіль-
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ність, є актуальним для даної групи випро-

буваних. Важливого значення для них на-

буває потреба у популярності. У виклада-

чів із середнім рівнем успішності більш 

вагомі такі цілі, як творчість та духовний 

розвиток. 
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Анотація: В статті розглянуто педагогічні чинники формування професійної 

ідентичності медичного фахівця, що визначаються на трьох рівнях: організаційно-пе-

дагогічному, технолого-методичному, психолого-педагогічному. Зазначено, що органі-

заційно-педагогічні чинники охоплюють форми навчальної та позанавчальної підгото-

вки, технолого-методичні – технології та підходи до навчання, що дозволяють здійс-

нювати цілеспрямоване формування професійної ідентичності в умовах ЗВО, психолого-

педагогічні чинники визначаються особливостями суб’єктивних характеристик студен-

тів та викладачів, що впливають на процес і результат формування професійної ідентич-

ності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я. Окреслено умови ефективного форму-

вання професійної ідентичності у майбутніх медичних фахівців  медичного ЗВО.  

Ключові слова: професійна ідентичність майбутніх фахівців системи охорони 
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Annotation: The pedagogical factors of forming of professional identity of medical 

specialist are considered in the article, that determined on three levels: organizationally-ped-

agogical, technology-methodical, psychology-pedagogical. 

It is indicated that organizationally-pedagogical factors embrace the forms of educa-

tional and out of educational preparation, technology-methodical factors are technologies 

and approaches in educating, that allow to carry out the purposeful forming of professional 

identity in the conditions of institution of higher learning, psychology-pedagogical factors are 

determined by the features of subjective descriptions of students and teachers that influence 

on a process and result of forming of professional identity of future medical specialists. The 

account of the marked factors allows to outline the terms of the effective forming of profes-

sional identity for future medical specialists in medical institution of higher learning. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА В 

УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРРОВАНИЯ ВУЗА 

Аннотация: В статье рассмотрены педагогические факторы формирования 

профессиональной идентичности медицинского специалиста, что определяются на 

трех уровнях: организационно-педагогическом, технолого-методичном, психолого-

педагогическом. Указано, что организационно-педагогические факторы охватывают 

формы учебной и внеучебной подготовки, технолого-педагогические – технологии и 

подходы в обучении, которые позволяют осуществлять целенаправленное формирова-

ние профессиональной идентичности в условиях вуза, психолого-педагогические фак-

торы определяются особенностями субъективных характеристик студентов и пре-

подавателей, которые влияют на процесс и результат формирования профессиональ-

ной идентичности будущих медицинских специалистов. Очерчены условия эффектив-

ного формирования профессиональной идентичности у будущих медицинских специа-

листов в медицинском вузе. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность будущих специалистов си-

стемы здравоохранения; формирование профессиональной идентичности; педагогиче-

ские факторы формирования профессиональной идентичности будущих специалистов 

сферы здравоохранения. 

 

Alla Razumna 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

“Pedagogical Factors of the Formation of Professional Identity of a Future Medical Spe-

cialist in the Conditions of Higher Educational Institution” 

 

Problem setting. Professional identi-

ty is an inalienable condition and an im-

portant result of the process of profes-

sionalization of the individual. Modern High 

School trains future professionals on the 

principles of competence and personal ap-

proaches, which involves the formation of 

the basis of professional identity. Formation 

of professional identity in the conditions of 

medical higher education institution hasn’t 

yet become the subject of systematic peda-

gogical research, but mostly described at 

the level of psychological research. 

Recent research and publications 

analysis. The analysis of the state of de-

velopment of the problem of pedagogical 

factors in the formation of professional iden-

tity has allowed to highlight its following 

aspects: determination the nature, structure, 

types and statuses of identity; features of 

professional self-awareness; features of pro-

fessional development of a doctor; the theo-

ry of professional formation; the formation 

of the professional identity of medical stu-

dents; contextual approach and active 

methods of training students. 

In these studies professional identity 

is considered as a fundamental condition for 

development of specialist’s personality 

(O.Yermolaieva, S. Kosheleva, L. Mat-

vieieva, T. Myronova, V. Zlyvkov, 

L.Shneider), and the formation of profes-
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sional self-awareness of the doctor is in-

vestigated in the context of the profession-

alization (О. Denysova, V. Maliutina, M. 

Filonenko). At the same time pedagogical 

factors of the formation of professional iden-

tity of future doctors in the process of train-

ing in a High School remain unexplored. 

Emphasis of previously unsettled 

parts of the general problem. The formation 

of the professional identity of future 

healthcare professionals needs to create a 

model of the pedagogical conditions for its 

implementation in High School. 

Paper objective. The purpose of our 

article is to construct a theoretical model of 

pedagogical factors for the formation of 

professional identity of future healthcare 

professionals. 

Paper main body. In the structure of 

professional identity for its pedagogical 

formation in the conditions of educational 

process we have included: valued-semantic, 

cognitive, highly emotional, connotative 

components. In addition, in the differ-

entiation of components, we identified the so-

cial and personal components. We included 

organizational, technology-pedagogical and 

psychology-pedagogical components in the 

structure of “pedagogical factors”. 

Organizationally-pedagogical fac-

tors include the organizational forms of the 

educational process, its spatial-temporal 

characteristics, etc. 

Technology-pedagogical factors are 

determined by the structure of pedagogical 

influences: firstly, the “pedagogical status” 

of a student’s professional identity as an aim 

of studies; secondly, contextual studies and 

active methods for updating the subjective 

position of students; thirdly, creation of a 

communicative-role-play situation for the con-

firmation of a student’s professional position; 

fourthly, actualization of reflective activity of 

students; fifthly, formation the skills of self-

dependent professional mastering. 

Psychology-pedagogical factors in-

clude taking into account the individual psy-

chological characteristics of students and 

the teacher’s professionally-pedagogical 

characteristics. 

To implement this model, at the or-

ganizational and pedagogical level, we pro-

posed the realization of the formation of 

professional identity in the educational pro-

cess, in the form of training, as well as in the 

educationally-professional environment. 

To implement the outlined model at 

the technology-pedagogical level, we pro-

posed the following: 

In the educationally-professional 

process – to include the formation of pro-

fessional identity in the structure of peda-

gogical tasks (aims), to implement context 

technology and active methods of studies, 

actualization of role-play position of spe-

cialist at implementation of educational-

professional tasks, providing of reflective 

analysis the students of the “professional 

growth”, providing methodological rec-

ommendations for self-mastering profes-

sional content. 

In organization of training we pro-

posed to provide pedagogical support in 

overcoming the difficulties of students’ pro-

fessional self-identification. We propose 

training for adaptation on the first and sec-

ond courses, training to overcome the crisis 

of professional identity on the third and 

fourth courses, training for the construction 

of a professional career on fifth and sixth 

courses. 

In organization of the educational-

professional environment, we propose pro-

vide virtual and real communication with 

specialists and the exchange professional 

experience. 

To implement outlined model at the 

psychology-pedagogical level, we proposed 

following: 

The developed approaches by us 

have been approbated in a number of 

Ukrainian universities, which proved the 

effectiveness of the proposed model. 

Became the indicators of effective-

ness of the implemented model became: in-

creasing general level of professional identi-

ty, mitigating the crisis of professional iden-
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tity of students of 3-4 years, increasing the 

level of confidence in professional intentions 

of graduates, increasing the level of profes-

sional competence of students, increasing 

the conviction of teachers in the need to 

form a professional identity of future spe-

cialists in High School. 

Conclusions of the research. For-

mation of professional identity of future 

health care professionals is an important 

task of the educational and professional 

process in High School. For realization this 

task, it is important to designing and im-

plementing a scientifically based model of 

the formation of professional identity of fu-

ture specialists 

Further researches will be aimed at 

the development of methodical apparatus for 

realization pedagogical conditions for the 

formation of professional identity of future 

specialists in the medical sector at various 

stages of higher education. 

Постановка проблеми в зага-

льному вигляді та її зв'язок із важли-

вими науковими чи практичними за-

вданнями. Професійна ідентичність є не-

від’ємною умовою та важливим ре-

зультатом процесу професіоналізації осо-

бистості (Є.Ф. Зеєр, В.Л. Зливков, Л.В. 

Шнейдер та інші). Для людини, що 

суб’єктивно вважає себе приналежною до 

професії та професійної групи, хара-

ктерними є наявність стійких професій-

них установок, готовність брати на себе 

відповідальність за професійну діяль-

ність, відчуття єдності з професійною ко-

гортою, спрямованість на перманентне 

професійне самовдосконалення, стабілі-

зація професійної діяльності в умовах пе-

вної соціальної нестабільності, мінливос-

ті та невизначеності [4; 5; 11 ].  

Порушення професійної ідентич-

ності особистості визначається особли-

вим процесом маргіналізації (О.П. Єро-

молаєва), що в умовах інтенсивної соці-

ально-економічної динаміки торкається, 

передусім, складних професійних сфер з 

гуманістичного спрямування – медиків, 

педагогів, соціальних працівників тощо. 

Так, дослідження О.Є. Поліванової по-

казало, що значна частина досліджуваних 

нею лікарів з різним стажем роботи хара-

ктеризується, насамперед, орієнтацією на 

зовнішні атрибути професії – статус, со-

ціальну роль медика, високу оцінку про-

фесійних якостей, а не на внутрішні її 

складові – якість самої медичної допомо-

ги тощо, що говорить про певну дефор-

мацію професійної ідентичності фахівців 

сфери охорони здоров’я. Отже, профе-

сійна ідентичність як стабілізуюча струк-

тура особистості фахівця є необхідною 

умовою професіоналізації, професійного 

функціонування та розвитку в сучасних 

соціальних умовах [3; 8].  

Сучасна вища школа здійснює під-

готовку майбутніх фахівців на засадах 

компетентнісного та особистісного під-

ходів, перший з них – спрямований на 

формування професійної компетентності, 

як основи професіоналізму, що визнача-

ється теоретичною та професійно-

практичною готовністю до професійної 

діяльності, а особистісний підхід перед-

бачає врахування ментальних аспектів 

професійного становлення та “функціо-

нування”, значне місце в яких посідає 

професійна ідентичність. 

Формування професійної іденти-

чності в умовах медичного зво ще не ста-

ло предметом систематичних педаго-

гічних пошуків, а здебільшого описується 

на рівні психологічному. На нашу думку, 

такі дослідження, як правило, описують 

становлення професійної ідентичності в 

умовах ЗВО як похідний результат фор-

мування професійної компетентності, що 

може коригуватись “психологічним су-

проводом” студентів, або як інтегрований 

результат підготовки фахівців, при цьому 

формування професійної ідентичності не 

розглядається як самостійне педагогічне 

завдання. 

Створення системи підготовки фа-

хівців із сформованою професійною іден-

тичністю сфери охорони здоров’я потребує 
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визначення педагогічних чинників її фор-

мування в умовах функціонування ЗВО.  

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спи-

рається автор. Аналіз стану розроблено-

сті проблеми педагогічних чинників фо-

рмування професійної ідентичності до-

зволив нам окреслити наступні дослі-

дницькі аспекти, що її обумовлюють: фу-

ндаментальні роботи в сфері психології 

ідентичності, які визначають її сутність, 

структуру, види, статуси (Дж. Марсіа, 

Ю. Хабермас, Е. Еріксон, О.П. Єрмолає-

ва, В.Л. Зливков, Н.Л. Іванова, Л.Б. 

Шнейдер та інші); дослідження самосві-

домості як спорідненого феномену, що 

визначає ідентичність у її розгорнутому, 

усвідомленому вигляді (Л.І. Божович, І.С. 

Кон, А.В. Петровский, В.В. Столін й ін.); 

результати наукових і науково-

практичних психолого-педагогічних дос-

ліджень з проблеми професійного розви-

тку лікаря (В.А. Аверін, А.Г. Васюк, 

Т.В.Миронова, О.Б. Одеришева, Л.П. Ур-

ванцев, Л.А. Цвєткова, Н.В. Яковлєва, 

Б.А. Ясько й ін.); теорії професійного 

становлення особистості (Е.Ф. Зеєр, 

Є.О.Клімов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. Кузь-

міна, А.К. Маркова, А. А. Реан й ін.); 

концепція експертного оцінювання педа-

гогічного процесу вищої школи і 

(О.М. Касьянова); контекстний підхід до 

реалізації принципу професійної спрямова-

ності навчально-пізнавальної діяльності 

студентів (А. А. Вербицький); результати 

наукових досліджень щодо становлення 

професійної ідентичності студентів-

медиків (О.В. Денисова, В.В. Малютіна, 

Т.В. Миронова); концепції активних мето-

дів навчання як засобу розвитку особис-

тості (Ю.М. Ємельянов,  Б.Д. Паригін, Л.А. 

Петровська, К. Рудестам,  і ін.) [5; 8; 9]. 

Беручи до уваги наукові дослі-

дження  щодо індивідуально-професійного 

розвитку лікаря та умов формування його 

професійної ідентичності, у нашій роботі 

ми виходимо з позицій ряду авторів (О.П. 

Єрмолаєвої, С.В. Кошелевої, Л.Г. Матвєє-

вої, Т.В. Миронової, В.Л. Зливкова, Л.Б. 

Шнейдер і ін.), що фундаментальною умо-

вою розвитку особистості фахівця-лікаря 

вважають становлення високого рівня його 

професійної самосвідомості, “професій-

ного Я”, формування у нього професійної 

ідентичності [3; 5; 8; 11]. 

У ряді досліджень здійснено ви-

вчення професійної самосвідомості лі-

каря в процесі його професіоналізації 

(О.В. Денисова, В.В. Малютіна М.М. Фі-

лоненко та ін.) [2; 10].  

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дана стаття. Досі  залиша-

ються недослідженими питання педагогі-

чного формування професійної ідентич-

ності майбутніх лікарів у процесі вузівсь-

кого навчання, не визначені повною мі-

рою педагогічні умови формування про-

фесійної ідентичності студента-медика в 

освітньому процесі зво. Організація ме-

тодично обґрунтованої цілеспрямованої 

педагогічної роботи зі створення оптима-

льних для формування профідентичності 

студента-медика психолого-педагогічних 

умов могла б істотно підвищити якість 

медичної освіти. 

Аналіз досліджень, присвячених 

проблемі формування професійної іден-

тичності студентів, в тому числі майбу-

тніх фахівців сфери охорони здоров’я, 

дозволив нам визначити ряд протиріч, які 

передбачають новий ракурс вивчення цієї 

проблеми, а саме: між недостатньою роз-

робленістю проблеми цілеспрямованого 

педагогічного формування професійної 

ідентичності студента-медика в освіт-

ньому процесі й провідною роллю про-

фесійної ідентичності в становленні про-

фесіоналізму майбутнього фахівця; між 

споживацькими та прагматичними уста-

новками сучасного суспільства й гумані-

стичною спрямованістю професії лікаря 

(у зв’язку з чим не відбувається засво-

єння професійних і гуманітарних ціннос-

тей сучасними студентами – майбутніми 

лікарями, й відзначається спрямованість 

частини лікарів-початківців на утилітарні 
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можливості професійної діяльності, і як 

наслідок, заважає адекватному входженню 

студента в професійну діяльність та профе-

сійну спільноту); між необхідністю ці-

леспрямовано формувати нормативну 

професійну ідентичність й відсутністю пе-

дагогічної моделі відповідного процесу. 

Формулювання цілей статті (по-

становка завдання). Визначення основних 

педагогічних чинників формування про-

фесійної ідентичності майбутнього фахі-

вця з охорони здоров’я, її компонентів, 

окреслення моделі її функціонування в 

умовах вищого медичного навчального 

закладу, що сприяє його розвитку.  

Виклад основного матеріалу до-

слідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів.  Аналіз 

професійної ідентичності майбутніх фа-

хівців сфери охорони здоров’я дозволив 

нам деталізувати її компоненти [2; 10].  

В структуру професійної іденти-

чності з метою її формування в умовах 

освітнього процесу ми включили: цінні-

сно-смисловий, когнітивний, афективний, 

конотативний (що містить комуні-

кативно-рольову, професійно-діяльнісну 

та навчально-професійну складові). Крім 

того, в диференціації компонентів ми ви-

значили соціальну та особистісну части-

ни. Соціальна частина професійної іден-

тичності обумовлює соціальну її реаліза-

цію – виконання відповідних ролей, здій-

снення відповідних професійних функцій 

тощо, а особистісна – обумовлює її від-

повідність власній особистості фахівця, її 

автентичності, його власного ставлення 

до діяльності й бачення її змісту. Загаль-

на структура компонентів професійної 

ідентичності представлена в таблиці 1.  

 

Таблиця 1  Компоненти професійної ідентичності 
 

Структура Соціальні аспекти Особистісні аспекти 

Ціннісно-смисловий Цінність професійної місії Цінність професії для особистості 

Цінність професійної технології Цінність професійної технології 

для особистості 

Когнітивний Образ професії Образ “моєї” професії 

Образ професіонала Я-образ професіонала 

Афективний Ставлення до професії Ставлення до своєї професії 

Самооцінка за критеріями норма-

тивності 

Самооцінка за критеріями ідеаль-

ності 

Комунікативно-

рольовий 

Професійно-рольові очікування Рольові професійні позиції особи-

стості 

Професійно-

діяльнісний 

Нормативні установки Особистісні установки  на профе-

сійну діяльність 

Ефективність діяльності Самоефективність діяльності 

Навчально-

професійний 

Ефективність навчальної діяльно-

сті 

Самоефективність навчально-

професійної діяльності 

Термін “педагогічні чинники фо-

рмування професійної ідентичності” ми 

розглядаємо у двох смислах: загально-

педагогічному – як вплив педагогічного 

процесу, що здійснюється в закладі осві-

ти в цілому, вузько-педагогічному – як 

спеціально створені педагогічні умови, 

що спрямовані на формування зазначеної 

властивості. Перший з них диференцію-

ється на відміну від інших – соціально-
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економічних, соціально-психологічних 

тощо. Оскільки на етапі підготовки у 

ЗВО формуються не тільки уявлення про 

зміст професійної діяльності й відповідні 

навички, а й відбувається формування 

особистості майбутнього фахівця, його 

ставлення до професії та себе, як профе-

сіонала, то його ми вважаємо принципо-

вим, важливим для визначення ролі на-

вчально-професійної підготовки у фор-

муванні його професійної ідентичності.  

Другий смисл “педагогічних чин-

ників” визначається диференціацією ор-

ганізаційних, технолого-педагогічних та 

психолого-педагогічних умов. Його ми 

вважаємо важливим для безпосереднього 

здійснення освітньо-професійного процесу.  

Поєднання та систематизація пе-

дагогічних чинників обох змістовних рі-

внів дозволило побудувати модель фор-

мування професійної ідентичності, зок-

рема для майбутніх фахівців сфери охо-

рони здоров’я, яку представлено у табли-

ці 2. 
 

 

Таблиця 2  Модель педагогічних умов формування професійної ідентичності 

майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я 
 

Педагогічні 

чинники 
Складові професійної ідентичності 

Організаційно-

педагогічні 

чинники  

В основному освітньому процесі  

В спеціальному щодо професійної ідентичності освітньому процесі (трені-

нги ідентичності) 

В організації навчально-професійного середовища 

Технолого-

педагогічні 

чинники 

“Педагогічний статус” мети професійної підготовки 

Забезпечення суб’єктної позиції студентів: 

на змістовному рівні – контекстне навчання;  

на процесуальному рівні – активні методи навчання 

Забезпечення реалізації комунікативно-рольової професійної позиції сту-

дентів 

Забезпечення рефлексивного самоаналізу професійного становлення сту-

дентів 

Забезпечення опанування ментальними засобами професійної самоосвіти 

Психолого-

педагогічні 

чинники 

На рівні студента:  

Врахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей 

На рівні педагога:  

Установка на формування професійної ідентичності в педагогічній діяль-

ності; 

Компетентність щодо професійної ідентичності; 

Методична готовність до викладання з урахуванням спрямованості на про-

фесійну ідентичність 

 

Під організаційними педагогіч-

ними чинниками (умовами) ми розуміємо 

такі, що впливають на формування профе-

сійної ідентичності через структурування 

освітнього процесу, його організаційні 

форми, просторово-часові характеристи-

ки, послідовність, темп тощо. 

Під технолого-педагогічними чин-

никами (умовами) ми розуміємо такі, що 

визначаються (методичною) структурою 

педагогічних впливів на становлення 

професійної ідентичності, серед яких – 

педагогічні підходи, технології, методи і 

прийоми, засоби. Система таких чинників 

визначається нами як така, що окреслює: 

по-перше, “педагогічний статус” профе-

сійної ідентичності студента як “педагогі-

чного об’єкту” (чи є професійна ідентич
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ність окремою метою педагогічного впли-

ву, чи вона являє собою перманентний 

процес без спеціального педагогічного 

спрямування, що є похідним результатом 

всього навчально-професійного впливу, 

чи спонтанним результатом становлення 

самосвідомості фахівця і не залежить від 

безпосередніх педагогічних цілей); по-

друге, це технолого-педагогічні моделі, 

що визначають самого студента як 

суб’єкта або об’єкта навчально-

теоретичної та навчально-професійної ді-

яльності (суб’єктність студента визнача-

ється нами як інтенційність й “авторство” 

діяльності, що здійснюється у навчально-

му процесі, з формування професійних 

характеристик, на які спрямований освіт-

ньо-професійний процес). По-третє, оскі-

льки соціальна ідентичність людини вияв-

ляється в комунікації, а професійна іден-

тичність містить “соціальний компонент”, 

велике технологічне значення має комуні-

кативно-рольове її виявлення в умовах 

освітнього процесу. По-четверте, оскільки 

специфіка професійної ідентичності як 

феномену являє собою утворення на рівні 

самосвідомості, а її активність вияв-

ляється у рефлексивному процесі, то ная-

вність рефлексивних складових пе-

дагогічної технології має безпосередньо 

впливати на становлення професійної іде-

нтичності. По-п’яте, професійна іде-

нтичність студента не має своєї безпо-

середньої форми здійснення – не реалі-

зується у фаховій діяльності, що окреслює 

її як “проспективну” характеристику, тоб-

то як таку, що моделює очікувану та уяв-

ну професійну діяльність, визначає стано-

влення професійних цінностей, які пов-

ною мірою мають бути реалізовані лише у 

певному майбутньому. Такий зміст понят-

тя вказує на особливий аспект професій-

ної ідентичності студента – мотиваційний, 

потенційний, пропедевтичний. Про педев-

тичність професійної ідентичності студен-

та полягає в тому, що він визначається із 

суб’єктивною ресурсною базою станов-

лення його як професіонала – професійні 

здібності та професійно-важливі якості, 

навички опанування професії тощо. Цей 

аспект професійної ідентичності закладає 

технолого-педагогічну умову – спрямова-

ність навчально-професійного процесу та 

формування навичок самоосвіти, само-

стійної роботи з опанування професійни-

ми компетентностями.  

Отже, на нашу думку, модель тех-

нолого-педагогічних чинників (умов), що 

визначають процес формування профе-

сійної ідентичності складається з таких 

компонентів: 

1. надання професійній ідентич-

ності “педагогічного статусу” навчально-

професійної мети; 

2. запровадження методів, техно-

логічних схем у навчальний процес, що 

актуалізують суб’єктність (автентичність) 

студента з формування професійної іден-

тичності; для реалізації цього аспекту не-

обхідно визначити “змістовну” та “проце-

суальну” сторону активізації 

“суб’єктності”: запровадження контекст-

но-професійної технології, що передбачає 

перманентну спрямованість навчального 

змісту на професійну діяльність, форму-

вання професійної самосвідомості студен-

та (змістовна складова) і впровадження 

активних методів навчання, що актуалі-

зують суб’єктну позицію (процесуальна 

складова) [1; 7];  

3. забезпечення в навчально-

професійній діяльності комунікативно-

рольових професійних позицій студентів, 

що могли б у імітаційний та практичний 

спосіб обіймати рольову позицію фахівця 

й здійснювати відповідні навчально-

професійні завдання. Прийняття апріорі 

ролі фахівця, її підтвердження у навчаль-

но-професійній ситуації суб’єктивно за-

безпечуватиме “привласнення” її студен-

том, її суб’єктивне опанування [6]; 

4. забезпечення у навчальному 

процесі активного рефлексивного процесу 

щодо суб’єктивного самоаналізу студен-

том власних позицій, ресурсів, успіхів та 

недоліків, шляхів саморозвитку тощо; 

5. опанування в навчально-про-

фесійному процесі здатності до самос-
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тійної навчально-професійної діяльності – 

формування стійких навичок здобуття 

професійної інформації, способу її тео-

ретичного опанування, алгоритмів за-

своєння необхідних дій, запам’ятовування 

нормативних вимог тощо.  

Під психолого-педагогічними умо-

вами (чинниками) ми розуміємо ін-

дивідуально-психологічні особливості, що 

впливають на можливості технолого-

педагогічних впливів. Зазначимо, що на 

цьому рівні ми виділили компоненти, що 

пов’язані із учасниками навчально-

професійного процесу – студентами та 

педагогами [9]. 

До важливих складових психолого-

педагогічних чинників компонентів на 

рівні “студента” ми відносимо: рівень 

особистісної зрілості, що обумовлює про-

фесійну, навчально-професійну та особис-

тісну мотивацію, розвитку суб’єктності, 

відповідальності тощо; підготовленості 

студентів, їхніх знань та навичок тощо. 

До складових психолого-педаго-

гічних чинників на рівні “педагога” ми 

відносимо: ставлення до професійної іде-

нтичності як педагогічного об’єкту, рівень 

компетентності у сфері формування про-

фесійної ідентичності студентів, методич-

ної готовності до викладання із технологі-

чним забезпеченням зазначеного процесу. 

Для реалізації окресленої нами мо-

делі на рівні організаційно-педагогічних 

умов ми запропонували в структурі підго-

товки фахівців медичної галузі три скла-

дових – реалізація в навчально-

професійному процесі (на теоретичних, 

практичних заняттях, в науково-

пошуковій діяльності), в спеціально-

організованій формі тренінгів для актуалі-

зації рефлексивної діяльності, спрямова-

ної на становлення професійної ідентич-

ності студентів; позанавчальній діяльності 

через створення навчально-професійного 

середовища для забезпечення “входжен-

ня” студентів у професійну спільноту, об-

міну професійним та навчально-

професійним досвідом тощо.  

Для реалізації окресленої моделі на 

технолого-педагогічному рівні ми запро-

понували наступні кроки:  

В навчально-професійному процесі 

– включити формування професійної іде-

нтичності в структуру педагогічних за-

вдань (цілей), запроваджувати контекст-

но-професійні технологій активні методи 

опанування в академічному та практич-

ному навчанні, актуалізацію позиції фахі-

вця при виконанні студентами навчально-

професійних завдань, забезпечення в нав-

чальному процесі етапу рефлексивного 

аналізу студентами свого “професійного 

зростання”, надання методичних рекоме-

ндацій для самостійного опанування спе-

цифічних сторін професійного змісту та 

набуття відповідних навчальних навичок. 

В організації тренінгової роботи – забез-

печити педагогічну підтримку у 

розв’язанні труднощів професійної са-

моідентифікації студентів, що пов’язане із 

відповідним навчальним етапом: – для 

першого і другого курсів тренінг спрямо-

вується на педагогічну допомогу у вирі-

шенні адаптаційно-ідентифікаційних про-

блем, на третьому і четвертому курсах на 

подолання кризи професійної ідентичнос-

ті, що пов’язана із певною невідповідніс-

тю початкових поглядів і накопиченого 

навчально-професійного досвіду, на випу-

скних курсах присвячено прогностичним 

моделям професійного розвитку та стано-

вленню майбутньої професійної кар’єри. 

В організації навчально-професійного се-

редовища забезпечення віртуальної форми 

навчально-професійної комунікації сту-

дентів, однак зміни наявні й на рівні ре-

альних форм – організація спілкування 

студентів із фахівцями, що надають мо-

жливість окреслити особливості їхнього 

досвіду професійного становлення, ор-

ганізація навчально-пошукових та нау-

ково-дослідницьких аспектів комунікації, 

участь студентів у сучасних проектах нау-

кового характеру тощо.  

Для реалізації окресленої моделі на 

психолого-педагогічному рівні ми запро-

понували наступні кроки: 
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Необхідно взяти до уваги вікові та індиві-

дуально психологічні особливості студен-

тів для навчального процесу, тренінгової 

роботи та забезпечення їхньої участі в 

освітньо-професійному та науково-

професійному середовищі, що визначаєть-

ся “індивідуалізацією” траєкторії профе-

сійного становлення майбутнього фахівця 

в умовах ЗВО. Для забезпечення 

суб’єктивного чинника, пов’язаного із пе-

дагогами, ми впровадили спецкурс із під-

готовки фахівців професіоналів до цілесп-

рямованого формування професійної іде-

нтичності майбутніх фахівців, що містить 

три складових – ознайомлення із сутні-

стю, структурою та змістом професійної 

ідентичності як індивідуальною харак-

теристикою фахівця, із авторською мо-

деллю формування професійної іденти-

чності майбутніх фахівця сфери охорони 

здоров’я в умовах ЗВО, надання методич-

них рекомендацій щодо побудови навча-

льних циклів із урахуванням перебігу цьо-

го процесу.  

Розроблені нами підходи пройшли 

апробацію протягом 2016-2018 років і по-

казали зміни рівня професійної ідентич-

ності серед студентів, що дало можливість 

нам стверджувати про результатівність , 

побудованої моделі. Серед показників та-

кої ефективності є зростання загального 

рівня професійної ідентичності, зниження 

рівня передчасних професійно-

ідентифікаційних статусів студентів на 

перших курсах, пом’якшення кризи про-

фесійної ідентичності студентів, що вини-

кає на середніх курсах, збільшення рівня 

впевненості у професійних намірах у рес-

пондентів випускних курсів, підвищення 

рівня опанування професійними компете-

нтностями, позитивна  зміна рівня переко-

наності викладачів ЗВО у необхідності 

цілеспрямованого формування профе-

сійної ідентичності майбутніх фахівців.  

Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у да-

ному напрямку. Формування професійної 

ідентичності майбутніх фахівців сфери 

охорони здоров’я є важливим завданням 

освітньо-професійного процесу у ЗВО. 

Для реалізації цього завдання важливим є 

проектування її педагогічних чинників, 

що можуть бути представлені у вигляді 

моделі організаційно-педагогічних, тех-

нолого-педагогічних та психолого-

педагогічних чинників.  

Подальші дослідження будуть 

спрямовані на розробку методичного апа-

рату для здійснення педагогічних умов 

формування професійної ідентичності 

майбутніх фахівців медичної галузі на рі-

зних етапах підготовки. 
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Problem setting. In the conditions of 

reforming higher education, increasing re-

quirements for training and competitiveness 

of graduates of higher education institutions 

in the labor market, the problem of prepara-

tion of teachers of higher education is actual-

ized. Modern society and the system of high-

er education require the training of a new 

type teacher who is capable of responding 

efficiently and mobilely to the fast-moving 

processes taking place in society, science and 

technology. 

Taking into account all the above 

mentioned, for today there has appeared a 

necessity of application of such technologies 

or methods of training which will help to sys-

tematize and generalize the received 

knowledge, to fix skills and abilities. Con-

sequently, in order to develop an effective 

teacher training system in modern conditions 

of the magistracy, it is advisable to rely on 

the idea of associative theory of learning, 

since such an approach can provide the pos-

sibility of creating such a model of education 

that is oriented on creativity, self-motivation, 

self-development of the future teacher of 

higher education in a master's degree. 

Application of associative teaching 

methods based on the visualization of edu-

cational material allows solving a number of 

pedagogical tasks: ensuring the intensi-

fication of training, activation of educational 

and cognitive activity, formation and devel-

opment: creative, critical and visual thinking, 

visual perception, figurative representation of 

knowledge and educational actions, transfer 

of knowledge and recognition of images, im-

provement of visual literacy and visual cul-

ture, etc. 

Recent research and publications 

analysis.  The analysis of psychological and 

pedagogical literature testifies that the prob-

lem of preparation of a teacher of higher ed-

ucation is given considerable attention, in 

particular, the questions of the philosophy of 

education (V. Andrushchenko, I. Zyazyun, 

V. Kremen, V. Lutai, etc.) are studied, vari-

ous aspects of the professional activity of the 

teacher are covered. higher education institu-

tion (S. Vitvitskaya, V. Grinova, A. Gur, A. 

Dubaseniuk, I. Isaev, V. Slastonin, etc.), de-

velopment and introduction of modern inno-

vative technologies in the process of profes-

sional training of specialists (V.Yu. Bykov, 

LG Kaidalova, O. M. Nehote). However, an 

analysis of these studies has shown that in-

sufficient attention has been given to the ap-

plication of the associative approach to train-

ing in the preparation of a future teacher of 

higher education. 

Paper objective is to theoretically 

substantiate the application of associative 

teaching methods in the professional training 

of masters of educational sciences. 

Paper main body. One of the prob-

lems of the traditional national education sys-

tem is the linear presentation style of the 

teaching material (for example: the creation 

of an abstract for the dictation of proposals 

by the teacher), which does not take into ac-

count the actual changes in the educational 

process and is not sufficiently productive and 

rational in supplying the necessary amount of 

knowledge and their memorization, as well 

as improper use of visualization in the learn-

ing process to enhance understanding of 

meaning. 

It is the use of associative teaching 

methods in the educational process, namely, 

a modern method such as mind maps, which 

will help to increase the efficiency of training 

a specialist of any profile. This is especially 

true for the preparation of masters of educa-

tional sciences in the conditions of the mas-

ter's degree. 

Mind maps in higher education are a 

modern and compact way of teaching materi-

al that will make any lesson interesting and 

cognitive, and will allow students to master 

the material better. This is one of the rational 

ways of systematizing information, generat-

ing new ideas, classifying, structuring and 

displaying the object of consideration. The 

use of mind maps in learning can bring 

enormous positive results, as students learn 

to select, structure and memorize key infor-

mation, as well as to reproduce it in the fu-

ture. Smart cards help develop creative and 
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critical thinking, memory and atten-

tion, as well as make the learning process 

more interesting and productive. 

Conclusions of the research. The in-

troduction of modern associative teaching 

methods, namely, mind maps, in the prepara-

tion of masters of educational sciences will 

allow motivated future educators of higher 

education to intensify their education. To 

date, the processes of human thinking, the 

order of constructing logical chains, the ap-

proximate scheme of work of the brain have 

been studied, on the basis of it and based on 

the mind maps compilation. This allows you 

to manage the process of thinking with the 

greatest effectiveness if you correctly use 

your brain with the help of modern teaching 

methods. 

Постановка проблеми в зага-

льному вигляді, та її зв'язок із важливи-

ми науковими чи практичними завдання-

ми. В умовах реформування вищої освіти, 

підвищення вимог до підготовки й конку-

рентоздатності випускників закладів ви-

щої освіти на ринку праці актуалізується 

проблема підготовки викладачів вищої 

школи. Сучасне суспільство й система 

вищої освіти потребує підготовки викла-

дача нового типу, який здатен ефективно 

й мобільно реагувати на швидкоплинні 

процеси, що відбуваються в суспільстві, 

науці й техніці.  

З огляду на все вище перераховане 

на сьогодні з’явилась необхідність засто-

сування таких технологій та методів нав-

чання, які допоможуть систематизувати та 

узагальнити одержані знання, закріпити 

уміння та навички. Отже, для розбудови 

ефективної системи професійної підготовки 

викладача в сучасних умовах магістратури 

доцільно спиратися на ідеї асоціативного 

підходу до навчання, оскільки саме такий 

підхід здатен забезпечити можливість ство-

рення такої моделі навчання, яка орієнтова-

на на креативність, самомотивацію, само-

розвиток майбутнього викладача вищої 

школи в умовах магістратури. 

Застосування  асоціативних ме-

тодів навчання, які базуються на візуа-

лізації навчального матеріалу дозволяє 

вирішити цілий ряд педагогічних завдань: 

забезпечення інтенсифікації навчання, ак-

тивізацію навчальної та пізнавальної дія-

льності,  формування і розвиток: креатив-

ного, критичного і візуального мислення, 

зорового сприйняття,  образного предста-

влення знань і навчальних дій, передачі 

знань та розпізнавання образів, підвищен-

ня візуальної грамотності та візуальної 

культури та ін. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор. Аналіз психолого-педагогі-

чної літератури засвідчує, що проблемі 

підготовки викладача вищої школи приді-

ляється значна увага, зокрема, до-

сліджуються питання філософії освіти (В. 

Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лу-

тай та ін.), висвітлюються різні аспекти 

професійної діяльності викладача вищого 

закладу освіти (С. Вітвицька, В. Гриньова, 

О. Гура, О. Дубасенюк, І. Ісаєв, В. Слас-

тьонін та ін.), розроблення та впрова-

дження сучасних  інноваційних техноло-

гій у процес професійної підготовки фахі-

вців (В. Биков, Л. Кайдалова, О. Пехота, 

О. Романовський та ін.).  

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим при-

свячується дана стаття. В психолого-

педагогічній літературі підкреслюється 

необхідність застосування асоціативних 

методів навчання у підготовці майбутніх 

фахівців, проте відсутні дослідження, 

присвячені використанню таких методів в 

процесі професійної підготовки магістрів 

освітніх наук. 

Формулювання цілей статті (пос-

тановка завдання). Метою статті є теоре-

тично обґрунтувати застосування асоціа-

тивних методів навчання у професійній 

підготовці магістрів освітніх наук. 

Виклад основного матеріалу з 

повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів. Аналіз науково-



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2019                                          31  

педагогічної літератури дозволив визна-

чити, що недоліки підготовки педагогіч-

них кадрів для вищої школи полягають у 

відсутності гнучкої освітньої системи, 

здатної до швидкої адаптації відповідно 

до нових вимог сучасного суспільства. 

Така система апріорі передбачає 

використання сучасних форм, методів і 

засобів навчання, диференціацію та ін-

дивідуалізацію професійної підготовки 

майбутнього педагога, застосування ши-

рокого спектра новітніх технологій, впро-

вадження інноваційних програм у практи-

ку педагогічної підготовки викладачів 

вищих навчальних закладів. Науковці 

(С.О. Сисоєва, П.І. Сікорський, О.І. Гура 

та ін.) все більше схиляються до думки, 

що магістратура може стати педагогічною 

системою підготовки викладачів ЗВО, 

спроможною до підготовки фахівців кон-

курентоспроможних на ринку освітніх по-

слуг та вимог соціального замовлення. Ін-

ститут магістратури як новітня форма 

професійної підготовки викладачів вищої 

школи України потребує суттєвого вдо-

сконалення, тому є актуальним об’єктом 

сучасних наукових педагогічних дослі-

джень [1]. 

Отже, впровадження педагогічних 

технологій у професійно-педагогічну дія-

льність викладача вищої школи необхідне 

для постановки ним чітких цілей і визна-

чення шляхів їх досягнення. Окрім того, 

педагогічні технології варто розглядати як 

системне й послідовне втілення на прак-

тиці заздалегідь спроектованого процесу 

навчання, як систему способів і досягнен-

ня цілей управління цим процесом, адже 

фрагментарне застосування різних спосо-

бів навчання у вищій школі без урахуван-

ня взаємозумовленості і взаємозалежності 

всіх елементів педагогічної системи збі-

льшує протиріччя між цілями професій-

ного навчання, зумовленими державними 

освітніми стандартами і соціальним замо-

вленням та результатами якості підготов-

ки фахівців.  Впровадження інноваційних 

технологій, які пов’язують створення, 

освоєння та застосування різних нововве-

день, здатні значно прискорити, на наш 

погляд, процес формування професійно-

педагогічної компетентності майбутніх 

педагогів. 

Активна інноваційна діяльність 

вищої школи спонукається якісно новим 

рівнем цивілізаційного розвитку. Інфо-

рмаційне суспільство будується на не-

стандартних рішеннях у нестандартних 

ситуаціях, коли від функції трансляції 

знань важливо перейти до функцій по-

шуку знань у неосяжному інформацій-

ному просторі, його інтерпретації, зна-

ходження продуктивних рішень. Одним із 

основних шляхів реформування освіти, 

визначених Державною національною 

програмою «Освіта. Україна ХХІ століт-

тя», є запровадження у навчальний процес 

сучасних педагогічних технологій і нау-

ково-методичних досягнень. Інноваційні 

процеси в системі освіти відображають 

потребу суспільства в докорінних пере-

твореннях відповідно до вимог суспільст-

ва, що постійно змінюються. Для того, 

щоб національна система освіти викону-

вала своє суспільне призначення, педаго-

гіка вищої школи як на теоретичному, так 

і на практичному рівнях має розробляти й 

активно втілювати в життя інноваційні 

технології навчання, спрямовані на за-

безпечення високої професійної компе-

тентності майбутніх фахівців, на при-

щеплення їм чітких світоглядних позицій, 

моральних принципів і переконань. 

Отже можна зазначити, що інно-

ваційність важлива характеристика су-

часного освітнього процесу у ЗВО  і ви-

ходячи з цього, сучасний викладач має 

вміти легко перебудовувати своє викла-

дання, бути фахівцем у декількох сумі-

жних галузях знань, знаходити контакти з 

будь-якою аудиторією незалежно від рів-

ня її підготовки, володіти мультиме-

дійними технологіями» [1]. 

Впровадження в практику про-

фесійно-педагогічної освіти нових тех-

нологій неможливе  без ретельної підго-

товки генерації викладачів з новою пе-

дагогічною свідомістю. У сучасних фі
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лософських дослідженнях утверджується 

думка, що «педагог-професіонал не може 

відбутися без оволодіння педагогічними 

технологіями-прийомами, способами, 

операціями, оформленими для трансляції, 

як і не може відбутися без творчого під-

ходу до використання педагогічних тех-

нологій…» [1]. 

Лише педагог, який володіє ар-

сеналом інноваційних методів і техно-

логій навчання, може вважатись профе-

сіоналом. Тому важливим завданням пе-

дагогічних ЗВО є підготовка майбутніх 

викладачів до впровадження нових техно-

логій навчання та виховання. На думку О. 

Коберника, «формування в студентів го-

товності до інноваційної діяльності пе-

редбачає, перш за все, глибоке вивчення 

теоретичних питань удосконалення освіт-

нього процесу, позитивних сторін педаго-

гічних теорій, ідей і технологій, які вже 

досліджувались і впроваджувались у пе-

дагогічну практику» [1]. 

Таким чином, опанування новітніх 

педагогічних технологій передбачає сут-

тєві зміни в організації освітнього (на-

вчально-виховного) процесу в магіс-

тратурі. Так, підготовка магістрів має 

включати як традиційні методи і форми 

навчання у вищій школі, так і методи та 

форми навчання, характерні для євро-

пейської зони освіти: введення інтегро-

ваних курсів, застосування синергетич-

ного підходу до організації їх змі-

сту,створення модульних програм, за-

стосування інноваційних технологій та ін.  

У зв'язку зі зміною цілей освіти, 

визначених новою освітньою парадигмою, 

освітній процес вимагає докорінної пере-

будови як змісту викладання, так і педаго-

гічних технологій. У освітньому процесі 

ЗВО основний акцент має бути зроблений 

на вирішенні творчих завдань, на органі-

зації самостійної роботи студентів, на за-

лученні їх у спільну з викладачами творчу 

діяльність. Звідси й нові вимоги до рівня 

компетентності викладача, серед яких по-

винні бути виділені: 

- розвиток творчої уяви; 

- вільне володіння арсеналом ін-

телектуальних інструментів сучасної ме-

тодології творчості; 

- уміння цілеспрямовано генеру-

вати нові нестандартні ідеї з викорис-

танням інтелектуальних інструментів і 

механізмів; 

- психолого-педагогічні знання про 

інноваційні креативні педагогічні техноло-

гії, спеціальні психолого-педагогічні мето-

ди, прийоми й засоби для активного залу-

чення студентів до пошукової діяльності; 

- вільне володіння інформаційними 

технологіями, сучасними інтелек-

туальними «інструментами» науково-

педагогічної творчості. 

Сучасна освіта має органічно 

включати творчість в освітній процес, фо-

рмувати світогляд, заснований на ба-

гатокритеріальності рішень, терпимості до 

іншомислення та етичної відповідальності 

за свої дії. Вона має забезпечувати між-

дисциплінарну організацію змісту нав-

чання, розвивати гармонійність у спосо-

бах і рівнях мислення, готувати випуск-

ників ЗВО не лише до проектної, а й до 

конструктивної діяльності. Багато з пере-

рахованих вимог знайшли відображення в 

державних освітніх стандартах вищої 

професійної освіти. Але їх утілення в 

освітню практику повною мірою залежить 

від рівня кваліфікації та професійної ком-

петентності викладацького складу [1]. 

Отже, якість освіти можна пок-

ращувати, використовуючи технології та 

методи ефективного навчання. Одними з 

таких сучасних методів і є асоціативні ме-

тоди  навчання. 

Ідея використання схем і малюнків 

для кращого викладення знань не нова – її 

застосовують при навчанні споконвіку. 

Але тільки порівняно недавно цю ідею 

почали вивчати і розвивати як особливий 

спосіб мислення. 

Вважається, що подібний метод ві-

зуалізації інформації вперше застосував 

філософ Порфирій Тіроський ще в ІІІ сто-

літті нашої ери, намагаючись розібратися 

в концепціях Арістотеля. Але асоціативна 
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теорія навчання оформилася в XVII ст. Її 

методологічні підстави були розроблені 

Дж. Локком, який і запропонував термін 

"асоціація". Остаточне оформлення асоці-

ативна теорія навчання отримала в клас-

но-урочній системі Я. А. Коменського. 

Основними принципами цієї теорії 

є наступні: механізмом будь-якого акту 

вчення є асоціація; всяке навчання своєю 

підставою має наочність, тобто спираєть-

ся на чуттєве пізнання, тому збагачення 

свідомості учня образами та уявленнями - 

основне завдання навчальної діяльності; 

наочні образи важливі не самі по собі: во-

ни необхідні остільки, оскільки забезпе-

чують просування свідомості до узагаль-

нень на основі порівняння; основний ме-

тод асоціативного навчання – вправа [4-6].  

Асоціативна теорія лежать в основі 

пояснювально-ілюстративного навчання, 

що панує в сучасній традиційній школі. 

Багато в чому це є причиною того, що ви-

пускники школи не отримують повноцін-

ної освіти, а саме: у них не формується 

досвід творчої діяльності, уміння само-

стійного здобування знань, готовність ві-

льно включатися в будь-яку управлінську 

сферу діяльності.  

Усвідомлюючи обмеженість по-

яснювально-ілюстративного навчання, 

сучасна педагогічна наука орієнтує не на 

пасивне пристосування до наявного рівня 

розвитку учнів, а на формування психіч-

них функцій, створення умов для їх роз-

витку в процесі навчання. Виняткове ме-

тодологічне значення має ідея побудови 

такого навчання, яке враховувало б "зону 

найближчого розвитку" особистості, тобто 

орієнтується не на наявний сьогодні рі-

вень розвитку, а на той завтрашній, якого 

учень може досягти під керівництвом і з 

допомогою вчителя.  

Для розумового розвитку, як вста-

новлено дослідженнями Д. М. Бого-

явленського і Н. А. Менчинської [5], не-

достатньо навіть складної і рухомої сис-

теми знань. Учні повинні оволодіти тими 

розумовими операціями, за допомогою 

яких відбувається засвоєння знань і опе-

рування ними. H. A. Менчинська велику 

увагу приділяє розвитку навченості, для 

якої характерні узагальненість розумової 

діяльності, економічність, самостійність і 

гнучкість мислення, смислова пам'ять, 

зв'язок наочно-образних і словесно-

логічних компонентів мислення; розвиток 

навченості, за Н.О. Менчинською, — на-

дійний шлях підвищення ефективності 

процесу засвоєння знань і навчання в ці-

лому. Досить ефективну концепцію під-

вищення розвиваючої функції традицій-

ного навчання запропонував Л. В. Занков. 

Його дидактична система, орієнтована на 

молодших школярів, дає розвиваючий 

ефект і при роботі з підлітками і стар-

шими школярами при дотриманні на-

ступних принципів: побудова навчання на 

високому рівні труднощів ; швидкий темп 

вивчення матеріалу (зрозуміло, в розум-

них межах); принцип провідної ролі тео-

ретичних знань;  усвідомлення навчальної 

ролі процесу вчення [4-6]. 

Відповідно до даної теорії сфор-

мульовано дидактичні принципи, роз-

роблено переважну більшість методів на-

вчання. В основі асоціативно-рефлек-

торної теорії навчання лежать виявлені І. 

М. Сеченовим і І. П. Павловим зако-

номірності умовно-рефлекторної діяль-

ності головного мозку людини. Згідно з їх 

вченням, під час життя в мозку людини 

відбувається постійний процес утворення 

умовно-рефлекторних зв'язків - асоціацій. 

Утворені асоціації - своєрідний досвід, 

життєвий багаж людини. Від того  які 

асоціації будуть стійкими і закріпляться в 

свідомості залежить індивідуальність ко-

жної особистості. На основі вчення про 

фізіологію розумової діяльності відомі 

вітчизняні вчені психологи, педагоги С. Л. 

Рубінштейн, А. А. Смирнов, Ю. А. Сама-

рін та ін. розробили асоціативно-

рефлекторну теорію навчання [4-6]. 

Коротко сенс даної теорії можна 

висловити наступними положеннями. 

1. Засвоєння знань, формування 

навичок і умінь, розвиток особистісних 

якостей людини - є процес утворення в 
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його свідомості різних асоціацій: простих 

і складних. 

2. Придбання знань, формування 

навичок і умінь, розвиток здібностей (тоб-

то процес утворення асоціацій) має певну 

логічну послідовність і включає в себе на-

ступні етапи: 

- сприйняття навчального матері-

алу; 

- його осмислення, доведене до 

розуміння внутрішніх зв'язків і протиріч; 

- запам'ятовування і збереження в 

пам'яті вивченого матеріалу; 

- застосування засвоєного в прак-

тичній діяльності. 

3. Основним етапом процесу на-

вчання виступає активна розумова дія-

льність учня за рішенням теоретичних і 

практичних навчальних завдань. 

4. Найвищий результат в навчанні 

досягається при дотриманні ряду умов: 

- формування активного ставлення 

до навчання з боку учнів; 

- подачі навчального матеріалу в 

певній послідовності; 

- демонстрації і закріплення у 

вправах різних прийомів розумової та 

практичної діяльності; 

- застосування знань в навчальних 

і службових цілях і т.п. 

Характерними рисами асоціативно-

рефлекторної теорії навчання є: 

- спрямованість на активізацію пі-

знавальної діяльності; 

- спрямованість на розумовий ро-

звиток учнів; 

- формування в учнів самостійного 

творчого мислення. 

Реалізується це за допомогою ви-

користання активних, в тому числі і ігро-

вих, форм навчання, що дозволяють нако-

пичувати у учнів різноманітні професійні 

асоціації і розвивати інтелектуальні здіб-

ності.  

Серйозні сучасні розробки в да-

ному напрямі відносяться до 1960-х років 

і були пов’язані з розвитком теорії семан-

тичних мереж стосовно вивчення людсь-

кого мислення в процесі навчання. При 

цьому для візуалізації відповідних струк-

тур використовувалися досить складні ді-

аграми. 

Варто відмітити заслуженого вчи-

теля України В. Ф. Шаталова, який ще в 

минулому столітті ввів поняття – «опор-

но-графічний конспект». Він розробив си-

стему навчання  з використанням опорних 

сигналів-взаємопов’язанних ключових 

слів, умовних знаків, малюнків і формул, 

необхідно використовувати для послідов-

ного, логічного розкриття теми та розвит-

ку творчого мислення учнів. Система В. 

Шаталова, що базується на використанні 

опорних сигналів і конспектів, охоплює 

більше 200 параметрів. Вона створює мо-

жливості для навчання учнів на високому 

рівні ефективності, сприяє розвитку їх 

пам’яті, уваги, мислення та на цій основі 

міцному засвоєнню навчального матеріа-

лу. Розроблені В. Шаталовим методичні 

матеріали застосовувались під час ви-

вчення математики та фізики і довели 

свою ефективність [7]. Дослідження мето-

дики використання опорних конспектів 

показало, що подібні опорні конспекти 

можуть бути впровадженні у процес ви-

вчення й інших шкільних предметів. 

Сьогодні розробка та впрова-

дження різних сучасних навчальних те-

хнологій - це напрям раціоналізації форм і 

способів людського мислення, підвищен-

ня його ефективності та результативності, 

тому що актуальною проблемою сучасної 

дидактики є невідповідність зростаючого 

об’єму навчальної інформації кількості 

навчального часу. Оскільки екстенсивний 

шлях збільшення навчального часу вичер-

паний, то необхідно інтенсифікувати про-

цес навчання, підвищити насиченість за-

нять. Досягти цього можливо, зокрема, за 

рахунок використання графічної нао-

чності та сучасних засобів її розробки і 

представлення. Наявність графічної на-

очності забезпечує сходження від зага-

льного до часткового, тобто узгоджується 

з нормальним розвитком інтелекту [4-6].  

Задача педагога полягає в тому, 

щоб складне і незрозуміле зробити про
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стим і ясним, громіздке – компактним, 

тривале – лаконічним, розподілене і ро-

зосереджене – концентрованим, фраг-

ментарне – цільним. Шлях вирішення цієї 

дидактичної проблеми ясний і обу-

мовлений історично – це шлях концент-

рації мудрості як спрощення думки. 

Отже, ті  умови, яки сьогодні скла-

лися в освітньому процесі, припускають 

наявність як традиційно наочних,так і 

спеціальних засобів і прийомів, що дозво-

ляють активізувати роботу зору здобувача 

освіти. Сутнісним компонентом забезпе-

чення розвитку візуального мислення є 

використання засобів наочності і, зокрема, 

графічних засобів наочності. 

У практичній діяльності сьогодні 

використовують багато методів струк-

турування  та візуалізації інформації  – від 

інфографіки  (канонічні схеми, діаграми, 

графіки), логіко-смислових моделі (таб-

лично-матричні, опорно-вузлові, структу-

рно-логічні схеми, голографічні чи фрей-

мові)  до «дорожніх карт» (рис.1), інтера-

ктивного сторітелінгу, так званих «проме-

невих схем-павуків», «каузальних ланцю-

гів» та «інтелектуальних карт».  

Новітньою соціальною техноло-

гією сьогодні є створення інтелект-карт.  

Це - інноваційний напрям в освіті; сприяє 

закріпленню знань та розвитку творчих 

здібностей особистості. Їх побудова ґрун-

тується на виявленні зв’язків між елемен-

тами знань і аналітико-синтетичної діяль-

ності в процесі переведення вербальної 

інформації в невербальну [4-6]. 

Інтелект-карти — спосіб зобра-

ження процесу загального системного ми-

слення за допомогою схем. Також може 

розглядатися як зручна техніка альтерна-

тивного запису.   Це поетапне розгортання 

логічного ланцюга думок або поняття, від 

головного елемента до підпорядкованих, 

опис образів, а також операції по передачі 

інформації вербальним шляхом формують 

продуктивні способи мислення, які стали 

вкрай необхідними при сучасних темпах 

інформатизації суспільства, розвитку нау-

ки, техніки, технологій.  

Сьогодні інтелект-карти викори-

стовуються для створення, візуалізації, 

структуризації та класифікації ідей та як 

засіб для навчання, організації, вирішення 

завдань, ухвалення рішень, при написанні 

статей тощо. Інтелект-карти реалізується 

у вигляді діаграми, на якій зображені сло-

ва, ідеї, завдання або інші поняття, 

з’єднані гілками, що відходять від центра-

льного поняття або ідеї. 

В українських перекладах термін 

може звучати по різному: «інтелект-ка-

рти», «карти розуму», «карти пам’яті»,  

«ментальні карти», «майнд-мепи» (від 

англ. mind map).  

У основі цієї техніки лежить прин-

цип «радіантного мислення», що відно-

ситься до асоціативних розумових проце-

сів, відправною основою яких є централь-

ний образ. Термін «радіантне мислення» 

запозичено з астрономії (від слова «радіа-

нта» - точка небесної сфери, з якої вихо-

дять видимі шляхи тіл з однаково спрямо-

ваними швидкостями метеоритів одного 

потоку) [4-6]. Це вказує на нескінченну 

різноманітність можливих асоціацій та 

невичерпність можливостей мозку. Поді-

бний спосіб запису дозволяє інтелект-

карті необмежено рости та доповнювати-

ся. Якість і ефективність інтелект-карт 

можна покращувати за допомогою кольо-

ру, малюнків, символів і абревіатур, а та-

кож за допомогою надання карті тривимі-

рної реальності у просторі, часі та кольо-

рі. Це дозволяє підвищити цікавість, при-

вабливість, оригінальність та її ефектив-

ність, реалізувати творчі здібності при 

створенні та подальшому використанні 

інтелект-карт, генеруванні ідей і покра-

щувати запам’ятовування інформації, що 

міститься в інтелект-карті. Таким чином, 

інтелект-карти можна використовувати, 

щоб «застенографувати» ті думки та ідеї, 

які визрівають у людини, коли вона роз-

мірковує над поточним завданням. 

Інтелект-карти — це графічне ви-

раження процесів багатовимірного мис-

лення. Це потужний візуальний метод, 

який надає універсальний ключ до розк
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риття потенціалу, наявного в мозку кож-

ного. Він може застосовуватися у будь-

якій сфері нашого життя, де потрібно роз-

вивати та удосконалювати інтелектуальні 

здібності особистості, вирішувати різно-

манітні завдання та проблеми, які ставить 

перед людьми життя (рис.1). 

 
 

Рисунок 1  Приклад інтелект-карти 

 

В інтелект-карті кожне слово та 

графічне зображення стають по визна-

ченню центром чергової асоціації, а весь 

процес побудови карти — це потенційно 

нескінченний ланцюг асоціацій, що відга-

лужуються та є вихідними з загального 

центру або сходяться до нього. Інтелект-

карти допомагають ефективному збері-

ганню необхідного обсягу інформації в 

пам’яті (для чого цей метод і призначе-

ний), належного засвоєння та розуміння. 

Це крок вперед на шляху від одновимір-

ного лінійного логічного мислення (при-

чина-наслідок, так чи ні) до багатовимір-

ного, необмеженого мислення. Зручна те-

хніка для структурування інформації у 

візуальної формі. Цілі створення інтелект-

карт можуть бути самими різними. Їх мо-

жна використовувати у великій кількості 

різноманітних ситуацій, в яких необхідно 

вивчати, аналізувати, вчитися і думати. 

Автором методу інтелект-карт 

(Міnd-Map) є професор Вестмінстерського 

університету Лондона Тоні Б’юзен [2-3]. 

Провідний спеціаліст в світі з питань роз-

витку інтелекту консультує урядові орга-

нізації та транснаціональні корпорації 

(включаючи «Брітіш Петроліум», «Барк-

лейс Інтернейшнл», «Електронік Дейта 

Системз», «Дженерал Моторс», «Х’юлетт 

Паккарда» та «IBM») і регулярно читає 

лекції перед слухачами з провідних між-

народних компаній, університетів і шкіл. 

Вагому частину свого часу він надає до-

помогу людям зі зниженими здібностями 

до навчання. Одним з його останніх дося-

гнень стало створення (у співавторстві з 

вченими) комп’ютерних програм, які мо-

делюють інтелект-карти пам’яті. Інтелект-

карти (Міnd-Map) розроблені ним в кінці 

60-х років ХХ ст. Тоні Б’юзен створив 

спосіб допомоги студентам робити записи 

в конспекті, в яких використовуються ли-

ше ключові слова та образи. Їх візуальну 

якість простіше запам’ятати та оглянути. 

Нелінійний характер та вид інтелект-

карти дозволяє легко пов’язати перехресні 

посилання різних її елементів. Їх викорис
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товують англійські викладачі, консульта-

нти урядових і ділових компаній, 

агентств, університетів і коледжів з пи-

тань мислення та інтелекту. Метод дозво-

ляє суттєво активізувати творчі можливо-

сті, покращити ефективність мислення та 

загальний рівень інтелекту людини. Ус-

пішно використовується в сферах освіти 

та бізнесу.  

Створення інтелект-карти перед-

бачає: беззаперечну наявність центрального 

образу; ієрархію зв’язків; нумерну послідо-

вність викладення змісту; використання 

графічних образів; лаконічність та чіткість 

викладення думок; по одному ключовому 

слову (словосполученню) на кожній лінії; 

поєднання різних змістовних блоків ієрархії 

в разі необхідності; відмежування різних 

змістовних блоків за потреби граничними 

лініями; використання рисунків-символів 

образу для посилення змісту. 

Методологічною основою ство-

рення та використання інтелект-карт як 

засобу активізації пізнавальної діяльності 

є метод моделювання. Це ефективний на-

очний метод, що сприяє: розвитку моти-

вації та посилення інтересу, в тому числі 

до способів набуття знань; розвитку мис-

лення, інтелектуальних здібностей; iн-

дивiдуалiзацiї (самостiйностi та творчому 

мисленні); збільшення арсеналу засобів 

пізнавальної дiяльностi, опанування су-

часними методами та методиками нау-

кового пізнання, пов’язаними з викори-

станням комп’ютерних технологій [4-6]. 

Теорія адаптації процесів мозкової 

діяльності під практичні потреби homo-

creans (людина креативна) базується на 

прагматичному підході, в основі якого 

лежить мнемоніка – техніка за-

пам’ятовування. Оскільки, в процесі нав-

чання мозок найкраще засвоює ін-

формацію: отриману на початку навча-

льного процесу («ефект первинного 

сприйняття») або його завершенні («ефект 

недавнього сприйняття»), то спрацьовує 

асоціація та зв’язок з раніше набутими 

знаннями. 

В процесі обробки інформації, що 

надходить до нас, наш мозок реалізує 

п’ять основних функцій: сприйняття, ут-

римання, аналіз, висновок і управління. 

Людський мозок відрізняється від 

комп’ютера тим, що працює асоціативно. 

Асоціація відіграє домінуючу роль майже 

у всіх психічних функціях, а самі слова не 

є винятком. Кожне слово і думка мають 

чисельні посилання підключення її до ін-

ших ідей та концепцій. Метод інтелект-

карт ефективний для генерації ідей, асоці-

ацій. При цьому значно активізується зо-

рова пам’ять. Цьому сприяють: набір 

ключових слів, використання кольору, 

символи, значки, стрілки з зазначенням 

груп слів. 

Інтелект-карти структуровані за 

аналогією пам’яті. Вони допомагають ор-

ганізувати інформацію. Творчий по-

тенціал у вигляді інтелект-карти корисний 

для мозкового штурму. Ви тільки повинні 

почати працювати з базовою проблемою 

та генерувати ідеї, асоціації з тим, щоб 

вийти на велику кількість різних можли-

вих підходів. Представляючи свої думки 

та погляди в просторовій формі за допо-

могою кольору та зображень отримаєте 

кращий огляд та нові поєднання, в тому 

числі бажані напрями розв’язання питан-

ня у вигляді ідей. 

Інтелект-карти – спосіб предста-

влення думок, пов’язаних з символами, а 

не зі сторонніми словами. «Картогра-

фування» дозволяє написати власні ідеї 

швидше, ніж висловловити їх, викорис-

товуючи лише слова або фрази. Тради-

ційні загальноприйняті підходи до фік-

сації інформації не завжди ефективні. У 

свою чергу радіантне мислення – аналог 

асоціативного мислення. Визначається в 

якості пріоритетного принципу функці-

онування людського мозку. Прагматичний 

аспект радіантного мислення – створення 

альтернативного способу викладення та 

засвоєння матеріалу, тобто – із застосу-

ванням інтелект-карт [4-6]. 

На підтримку тези про важливість 

використання візуальної підтримки   у ви
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гляді інтелект – карт під час навчання го-

ворять наступні аргументи.  

1. В епоху інформаційного суспі-

льства до 90% інформації передається ві-

зуальними каналами, оскільки відбулися 

значні зміни в засобах, які реалізують 

унаочнення інформації і які вплинули на 

організацію навчально-виховного процесу 

та його вихідні результати. Але можливо-

сті візуалізації у галузі освіти реалізують-

ся ще не у повній мірі.  

2. Якісні зміни, які відбувалися в 

освіти протягом століть, спричинені ви-

никненням писемності, друкарства, кни-

говидання, розробкою дидактичних мате-

ріалів, розвитком мережі Інтернет та ін-

формаційних технологій в цілому, диста-

нційних форм навчання та різних іннова-

цій в області розробки засобів обміну ін-

формації, основою яких є зорове сприй-

няття та візуальне мислення.  

3. Завдяки можливостям візуалі-

зації великі обсяги інформації можна 

представляти у лаконічній, згорнутій, зру-

чній і логічній формі, що в свою чергу 

сприяє інтенсифікації навчання.  

4. Механізми вербально-логічного 

та чуттєво-образного відображення не 

спроможні дати можливість учню уявити 

такі властивості, як наприклад, дії у візуа-

льній формі, саме тому пізнавальні проце-

си повинні спиратися на когнітивно-

візуальні форми відображення знань. Че-

рез це і виникає інтенсивний пошук візуа-

льних засобів передачі знань (знаки, сим-

воли, схеми, графи, матриці, таблиці то-

що), які б забезпечували і стимулювали 

виконання психічно-пізнавальних проце-

сів (сприйняття, запам’ятовування, відт-

ворення інформації) на високому рівні і 

активізували процес навчання [4-6].  

Крім того, викладання за допо-

могою інтелект-карт має  і такі  переваги: 

привертають увагу аудиторії, тим самим 

роблячи її сприйнятливішою і готовою до 

співпраці; роблять заняття і презентації 

органічнішими, такими, що приносять ра-

дість як викладачу, так і студентам; лек-

ційний матеріал на основі інтелект-карт є 

гнучким, його легко пристосовувати до 

умов, що змінюються; фізичний об’єм ле-

кційного матеріалу викладача значно зме-

ншується.  

Таким чином, використання тех-

нології MindMapping у освітньому процесі 

має достатнє теоретичне підґрунтя, чіткі 

прагматичні стимули та реальне практичне 

значення у педагогічній діяльності, зокрема 

у формуванні професійної компетентності 

майбутнього педагога вищої школи. 

Висновки з даного дослідження та 
перспективи подальших розвідок у дано-
му напрямку. Проведене дослідження до-
зволило прийти до наступних висновків. 

1. Сьогодні в Україні здійснюється 

магістерська підготовка майбутніх фахів-

ців з педагогіки вищої школи, яка повинна 

забезпечити високий рівень професійної 

підготовки викладачів закладів вищої 

освіти до реалізації освітнього процесу. 

Освітній процес у вищій школі має бути 

забезпечений фахівцями з високим рівнем 

наукової, професійної та загальнокульту-

рної підготовки, провідною складовою 

діяльності яких є компетентність, мобіль-

ність та вміння адаптуватися в мінливих 

умовах сьогодення.  

 2. Однією з проблем традиційної 

вітчизняної системи навчання є лінійний 

стиль викладу навчального матеріалу (як 

приклад: створення конспекту під задик-

товування пропозицій викладачем), який 

не враховує актуальні зміни в освітньому 

процесі і є недостатньо продуктивним і 

раціональним при подачі необхідного об-

сягу знань і їх запам'ятовуванні, а також 

неналежне застосування візуалізації в на-

вчальному процесі для посилення розу-

міння сенсу.  

3. Впровадження сучасних асоці-

ативних методів навчання, а саме  інте-

лект-карт,  в підготовку магістрів освітніх 

наук дозволить мотивувати майбутніх пе-

дагогів вищої школи  до більш інтенсив-

ного навчання. На сьогоднішній день вже 

вивчені процеси мислення людини, поря-

док побудови логічних ланцюжків, приб-

лизна схема роботи мозку, на чом у і базу
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ється складання інтелект-карт. Це дозво-

ляє керувати процесом мислення з найбі-

льшою ефективністю, якщо правильно 

використовувати свій мозок за допомогою 

сучасних методів  навчання. 

4. Відображення думок на папері 

дозволяє людині наочно бачити процес 

мислення. Використовуючи метод інте-

лект-карт можна навчити не тільки ефек-

тивно думати, але й вносити корективи у 

процес мислення,  «розкласти ідеї по по-

личках». Завдяки сукупності розумових 

операцій  (аналіз, синтез, порівняння, уза-

гальнення, класифікація та ін.)  структу-

рований навчальний матеріал приводиться 

в певну систему за допомогою знаків-

сигналів (символічних, графічних, слове-

сних), що дозволяє створити зорову опору 

ваємозв’язків його структурних елементів. 

Ефективність навчання знаходиться в 

прямій залежності від якості репрезентації 

великих масивів інформації в компактні 

візуальні об’єкти,  від умінь та навичок 

узагальнювати навчальний матеріал, здій-

снювати перехід від лінійного мислення 

до структурного, системного. 

При використанні ментальних карт 

людина розвиває мислення (творче та логі-

чне), пам’ять і уяву. При використанні мен-

тальних карт задіяні творчі процеси й вико-

ристовується весь потенціал, оскільки ви-

користовуємо обидві півкулі мозку. Отже,  

впровадження такого методу навчання  в 

процес підготовки магістрів освітніх наук, 

сприятиме  ефективному формуванню у 

них професійних знань та умінь. 

Дане дослідження не претендує на 

повне і вичерпне рішення висунутої про-

блеми, потребує продовження дос-

лідження в напрямку експериментальної 

перевірки ефективності впровадження 

асоціативних методів навчання в  підго-

товці магістрів освітніх наук. 

 

Cписок літератури 

1. Батечко, Н. Г. (2016) Теоре-

тико-методологічні засади підготовки ви-

кладачів вищої школи в умовах магіс-

тратури: дис… доктора пед. наук: 

13.00.04. К., 669 с.  

2. Бьюзен, Т. & Бьюзен, Б. (2003) 

Супермышление. Мн.: Попурри. 

3. Бьюзен, Т. & Бьюзен, Б. (2010) 

Интеллект-карты. Практическое руковод-

ство. Минск:  Попурри,  368 с. 

4. Радченко, І. (2010) Технології 

Concept mapping та Mind mapping у кон-

тексті інформаційно-дидактичного се-

редовища. Проблеми підготовки сучас-

ного вчителя. №1. С. 90 – 98. 

5. Романовський, О. Г.  & Гри-

ньова, В.М., Резван, О.О. 

(2018)  Ментальні карти як інноваційний 

спосіб організації інформації в на-

вчальному процесі вищої школи. Інфо-

рмаційні технології і засоби на-

вчання. Вип. 2 (64). С. 185 – 196. 

6. Терещенко, Н. В. (2012) Інте-

лект-карти – сучасні інноваційні соціальні 

технології навчання в системі освіти. Вче-

ні записки: зб. наук. пр. М-во освіти і нау-

ки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". Вип. 14., ч.1. Київ: 

КНЕУ. С. 139 – 145. 

7. Шаталов, В. Ф. (1987) Учить 

всех, учить каждого. Педагогический по-

иск.  М.: Педагогика. С. 141 – 204. 

References 

1. Batechko, N. H. (2016) Teoretyko-

metodolohichni zasady pidhotovky 

vykladachiv vyschoi shkoly v umovakh 

mahistratury [Theoretical and methodologi-

cal principles of preparation of teachers of 

higher education in the conditions of a mag-

istracy]: dys… doktora ped. nauk: 13.00.04. 

K., 669 p. [in Ukrainian] 

2. B'juzen, T. & B'juzen, B. (2003) 

Supermyshlenie. [Supermind]. Mn.: Popurri. 

3. B'juzen, T. & B'juzen, B. (2010) 

Intellekt-karty. [Intellect card]. Prakticheskoe 

rukovodstvo. Minsk:  Popurri,  368 p. [in 

Russian] 

4. Radchenko, I. (2010) Tekhnolohii 

Concept mapping ta Mind mapping u 

konteksti informatsijno-dydaktychnoho 

seredovyscha. [Concept mapping and Mind 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

40                                         Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2019  

mapping technologies in the context of the 

informative and didactic environment.]. 

Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia. 

№1. P. 90 – 98. [in Ukrainian] 

5. Romanovs'kyj, O. H.  & Hryn'ova, 

V.M., Rezvan, O.O. (2018)  Mental'ni karty 

iak innovatsijnyj sposib orhanizatsii 

informatsii v navchal'nomu protsesi vyschoi 

shkoly. [Mental charts as an innovative way 

of organizing information in a higher school 

educational process]. Informatsijni 

tekhnolohii i zasoby navchannia. Vyp. 2 (64). 

P. 185 – 196. [in Ukrainian] 

6. Tereschenko, N. V. (2012) 

Intelekt-karty – suchasni innovatsijni sotsial'-

ni tekhnolohii navchannia v systemi osvity. 

[Smart cards are modern, innovative social 

learning technologies in the education system]. 

Vcheni zapysky: zb. nauk. pr. M-vo osvity i 

nauky Ukrainy, DVNZ "Kyiv. nats. ekon. un-t 

im. Vadyma Het'mana". Vyp. 14., ch.1. Kyiv: 

KNEU. P. 139 – 145. [in Ukrainian] 

7. Shatalov, V. F. (1987) Uchit' vseh, 

uchit' kazhdogo. [Teach everyone, teach eve-

ryone]. Pedagogicheskij poisk. M.: 

Pedagogika. P. 141 – 204. [in Russian] 

 

  

 Стаття надійшла до редколегії 19.02.2019 

 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ЇЇ ЗМІСТУ 

Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2019                                          41 

УДК 159.92                                                                        doi: 10.20998/2078-7782.2019.1.04 

 

Владислава Шаповалова 

 

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології, На-

ціональний фармацевтичний університет; Харків, Україна 

ORCID: 0000-0001 - 7969-9616 

E-mail: Shapovalova.vs89@gmail.com 

 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Анотація: У статті представлено результати теоретико-емпіричного дос-

лідження психологічної культури викладачів вищих навчальних закладів. Розглянуті ос-

новні характеристики цього психологічного явища. Обґрунтовано значення психологіч-

ної культури у професійній діяльності викладачів ЗВО. У статті наводиться спосіб 

розвитку та формування рівня психологічної культури викладачів. Результати дослі-

дження можуть представляти інтерес при розробці програм для підвищення кваліфі-

кації викладачів.  

Ключові слова: психологічна культура, професійний розвиток, саморозвиток, 

самовдосконалення, особистість викладача, професійна діяльність викладача, компе-

тентність, підвищення кваліфікації. 

 

Vladуslavа Shapovalovа 

 

PhD in Education Science, Lecturer of the Department of Pedagogy and Psychology,  

National University of Pharmacy; Kharkov, Ukraine 

E-mail: Shapovalova.vs89@gmail.com 

 

DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL CULTURE OF TEACHERS OF HIGHER 

EDUCATION IN QUALIFICATION DEVELOPMENT COURSES 
 

Abstract: The article presents the results of the theoretical and empirical research of 

the psychological culture of teachers of higher educational institutions. The basic character-

istics of this psychological phenomenon are considered. The significance of psychological 

culture in the professional work of the professors of university. The article gives a way of de-

velopment and formation of the level of psychological culture of teachers. The results of the 

study may be of interest in the development of programs for the training of teachers. 

Key words: psychological culture, professional development, self-development, self-

improvement, teacher's personality, professional activity of the teacher, competence, qualifi-

cation improvement. 
 

Владислава Шаповалова 
 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического 

© Владислава Шаповалова, 2019 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ЇЇ ЗМІСТУ 

42                                          Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2019  

исследования психологической культуры преподавателей высших учебных заведений. 

Рассмотрены основные характеристики этого психологического явления. Обосновано 

значение психологической культуры в профессиональной деятельности преподавате-

лей ЗВО. В статье приводится способ развития и формирования уровня психологиче-

ской культуры преподавателей. Результаты исследования могут представлять инте-

рес при разработке программ повышения квалификации преподавателей. 

Ключевые слова: психологическая культура, профессиональное развитие, са-

моразвитие, самосовершенствование, личность преподавателя, профессиональная 

деятельность преподавателя, компетентность, повышение квалификации. 
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An extended abstract of paper on the subject of: 

“Development of psychological culture of teachers of higher education in qualification 

development courses” 

 

Problem setting. In today's socio-

pedagogical realities, the requirements for a 

teacher as a person and a professional are 

significantly modernized. This implies a 

qualitatively different level of psychological 

culture, values orientations, creative poten-

tial and the ability to continuous self-

improvement, etc. Most of the educational 

problems of the present are caused by the 

very low level of psychological culture (even 

lack of it at all) in a certain part of the teach-

ers, as well as traditional psychological illit-

eracy in the organization of educational pro-

cess and pedagogical interaction. Therefore, 

the study of the process of development and 

formation of the psychological culture of 

teachers of higher educational establish-

ments is relevant. 

Recent research and publication 

analysis. Problems of psychological culture 

are dealt with by such foreign and domestic 

scientists as V.P. Vovk, S.B. Kuzikova, V.B. 

Lagutin, N.I. Machinska, O.I. Motkov, G.E. 

Ulunova. In general, researchers define this 

phenomenon as an integrative (integral) per-

sonality property (quality, innovation) (A.A. 

Derkach, E.I. Grishina, T.E. Yegorova, L.S. 

Kolmogorova, N.T. Selezneva, B V. Semikin). 

Separately, a view on the psychological cul-

ture can be distinguished as a characteristic 

of professionalism and qualification (E.E. 

Smirnova), a system of knowledge and skills 

in the field of psychology (A.A. Bodalev, E.A. 

Klimov, M.M. Obozov), the hierarchy of pro-

fessional norms, rituals, rules and prohibi-

tions (N.V.Kuzmina, G.I. Marasanov). 

Paper objective. To investigate the 

level of psychological culture of teachers of 

higher educational institutions and its devel-

opment in professional development courses. 

Main material exposition. The re-

search was conducted on the basis of the Na-

tional Pharmaceutical University of the Insti-

tute of Advanced Training of Pharmacy Spe-

cialists at the Department of Pedagogy and 

Psychology. Teachers of higher education 

institutions of Kharkiv participated in this 

research, namely: the National Pharmaceuti-

cal University, the Kharkiv National Medical 

University and the Kharkiv Medical Academy 

of Postgraduate Education in the number of 

74 teachers who came to improve their pro-

fessional level for professional development 

courses. At this stage of the research, we 

used the methodology "Psychological culture 

of the person" O.I. Motkova. 

The level of psychological culture of 

teachers was diagnosed twice: at the begin-

ning and at the end of the courses. Analyzing 

the obtained results, it is possible to conclude 

that according to all indicators of psycholog-

ical culture, teachers have been diagnosed 

with an average level of development of all 

components of psychological culture. Also, 

based on the results of the study, it can be 

said that the least developed components of 
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the psychological culture of teachers are: 

creativity, self-regulation, self-understanding 

and self-knowledge. Analyzing the profes-

sional activities of teachers and remembering 

its main functions of its activities, the result 

should be much higher. 

A repeat poll (after passing the 

courses of professional advanced training) 

gave us the reason to conclude that the level 

of psychological culture at the instructors of 

educational institutions can be increased 

through psychological education in any of its 

manifestations (lectures, seminars and prac-

tical classes, trainings), for example at pro-

fessional development courses. 

Conclusions of the research. The 

psychological culture of a modern teacher is 

characterized by the presence of humanistic 

values, positive personal and spiritual-moral 

attitudes, the ability of effective self-

organization, interpersonal and social inter-

action. Improving the psychological culture 

contributes to the harmonious development 

of the individual, the constructive resolution 

of internal conflicts and contradictions, the 

formation of subjective qualities, the finding 

of constructive ways of interaction with one-

self, others, with society, to respond to the 

challenges of modern reality, while preserv-

ing psychological individuality. 

The development and improvement of 

the psychological culture of teachers can be 

carried out in professional development 

courses through lectures, trainings, seminars 

and practical classes, that is, with the help of 

modern psychological education. 

 

Постановка проблеми в зага-

льному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. У 

сучасному світі вимоги до викладача ви-

щого навчального закладу зростають. Це 

зумовлено стрімким розвитком нових тех-

нологій, колосальним обсягом інформації, 

підвищенням вимог до формування особис-

тості майбутнього фахівця, яких готують 

викладачі, їхньої спроможності до виявлен-

ня достатнього рівня конкурентності на ри-

нку праці, формування в них певних суспі-

льних стереотипів, цінностей тощо. 

Окрім предметно-професійної ком-

петентності викладачів закладів вищої 

освіти (далі ЗВО), важливу роль ще відіг-

рає і психологічна культура особистості 

викладача. Тому актуальною є проблема 

підвищення рівня їхньої психологічної 

культури, яка включає: грамотність і ком-

петентність у психологічному аспекті ро-

зуміння людської сутності, внутрішнього 

світу людини і самого себе, людських від-

носин та поведінки; гуманістично орієнто-

вану ціннісно-смислову сферу (прагнення, 

інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації); ро-

звинену рефлексію; творчість у власному 

житті [7]. 

На даний час в Україні професійна 

педагогічна діяльність викладача здійс-

нюється на фоні певних проблем вищої 

школи, серед яких найбільш важливою є 

мала заробітна плата та незначний прес-

тиж у суспільстві професії педагога та 

вченого, і як наслідок – низька мотивація 

до виконання професійних обовʼязків, ігно-

рування підвищення професійної педагогі-

чної кваліфікації, прагнення до самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення. Тому 

проблема підвищення психологічної куль-

тури викладача вищої школи потребує сьо-

годні невідкладного вирішення та обумо-

влює необхідність психологічного дос-

лідження і його обґрунтування. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спи-

рається автор. Проблемами психологічної 

культури займаються такі зарубіжні та ві-

тчизняні науковці, як В.П. Вовк, 

С.Б. Кузікова, В.Б. Лагутін, Н.І. Мачин-

ська, О.І. Мотков, Г.Є. Улунова. В цілому 

дослідники визначають даний феномен як 

інтегративну (цілісну) особистісну влас-

тивість (якість, новоутворення) 

(А.А.Деркач, Е.Н. Гришина, Т.Є. Єгорова, 

Л.С.Колмогорова, Н.Т. Селезньова, В.В. 

Семикин). Окремо можна виділити погляд 

на психологічну культуру як на характе-

ристику професіоналізму і кваліфікації 
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(Е.Е. Смирнова), систему знань і умінь в 

області психології (А.А.Бодальов, Е.А. 

Климов, М.М. Обозов), ієрархію профе-

сійних норм, ритуалів, правил і заборон 

(Н.В. Кузьміна, Г.І. Марасанов). 

Розвинена психологічна культура, з 

точки зору дослідників, проявляється як в 

характеристиках діяльності, в тому числі 

її комунікативний аспект (ефективна соці-

альна взаємодія, успішна адаптація, само-

регуляція, самореалізація в професійній 

діяльності), так і в характеристиках осо-

бистості (зростання творчого потенціалу, 

особистісна та професійна самосвідомість, 

адекватна самооцінка, психологічне здо-

ровʼя тощо) (А. А. Деркач, 

Л. С. Колмогорова, О. І. Мотков, Ф. Ш. 

Мухаметзянова, Н. Т. Селезньова, 

В. В. Семикин).  

Акцентуючи увагу на різних скла-

дових психологічної культури, більшість 

авторів сходяться на думці, що в її струк-

турі необхідно розрізняти в тому чи ін-

шому співвідношенні наступні компонен-

ти: когнітивний, регулятивний, комуніка-

тивний, аксіологічний і рефлексивний 

(Л. Д. Дьоміна, Н. І. Лифинцева, Г. І. Ма-

расанов, О. І. Мотков, Н. Т. Селезньова, 

В. В. Семикін). 

Вперше термін «психологічна ку-

льтура» зʼявився в XVIII столітті в працях 

німецьких філософів Г. Гегеля, І. Канта. 

Сучасні уявлення про розуміння суті пси-

хологічної культури, можна представити у 

вигляді декількох підходів: 

- як психологічна освіченість. У 

даному підході психологічна культура по-

єднується з готовністю та умінням засто-

совувати соціальні знання в по-

всякденному та професійному житті з ме-

тою саморозвитку і особистісного зрос-

тання; 

- як набір компетенцій, які ото-

тожнюються з характеристиками соціа-

льного інтелекту; 

- як структурне явище, яке є якістю 

саморегуляції і самоорганізації життєдія-

льності людини. 

На наш погляд, представлені вище 

підходи, узагальнені у визначенні 

О. І. Моткова «психологічна культура», 

під яким він розуміє «… напрацьовану і 

засвоєну особистістю, систему констру-

ктивних способів спілкування, навичок 

самопізнання і саморегуляції, творчого 

пошуку і саморозвитку» [5]. На підставі 

даного визначення він виділяє наступні 

компоненти психологічної культури: 1) 

здатність до самопізнання; 2) навички 

конструктивного спілкування; 3) навички 

психічної саморегуляції; 4) творча поведі-

нка; 5) конструктивність у справах; 6) са-

морозвиток, який гармонізує. На наш пог-

ляд, представлені компоненти психологі-

чної культури органічно вписуються в си-

стему освітніх стандартів і професійних 

компетенцій, необхідних для ефективної 

роботи педагога. 

Інтерес для споживачів наукової 

інформації представляє саме психологічна 

культура педагога. Сутність психологічної 

культури вивчали Абульханова-Славська 

К. А., Барабанщиків А. В., Бодалев A. A, 

Бондаревська Є. В., Деркач А. А., Ісаєв 

І. Ф., Кузьміна Н. В., Сластьонін В. А. та 

інші. Психологічна культура, уособлюючи 

культуру мислення, цінностей і сенсів, 

духовно-морального розвитку особистості 

дозволяє сучасному викладачеві не тільки 

конструктивно взаємодіяти на міжособис-

тісному і соціальному рівнях, але й про-

являти свою активність, ініціативу і гро-

мадянськість в суспільно значущих масш-

табах. Психологічна культура виконує ряд 

провідних функцій таких, як: трансляцій-

на, адаптаційна, регулятивна, розвиваюча, 

гармонізуючо-профілактична, продуктив-

на тощо [1].  

Також, до функцій психологічної 

культури належать: збереження і передача 

досягнень в психологічних поглядах сус-

пільства; забезпечення ефективної взає-

модії, взаєморозуміння людей; інтеграція 

зовнішньої і внутрішньої діяльності лю-

дини; детермінація життєвого самовизна-

чення, свідомої побудови власного життє-

вого шляху; гармонізація внутрішнього 
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світу людини; формування особистості 

професіонала – фахівця в будь-якій сфері 

людської діяльності.  

Культура професійної діяльності 

характеризує певний рівень виконання 

людиною своїх службово-кваліфікаційних 

обов’язків. Рівень сформованості цього 

феномена залежить від: спрямованості й 

стійкості соціально значущих мотивів дія-

льності (потреби, інтереси, цінності, пог-

ляди); відповідності психофізичних влас-

тивостей особистості (здібності, спромо-

жності), які забезпечують необхідний рі-

вень і ефективність професійної діяльнос-

ті; ступеня розвитку психічних процесів 

особистості (мислення, пам’ять, почуття, 

емоції, воля); повноти й глибини засво-

єних психолого-педагогічних і спеціа-

льних знань, умінь, навичок, а також на-

бутого досвіду; соціальної активності 

особистості [3].  

Аналізуючи характер взаємозв’язку 

діяльності й культури, необхідно підкрес-

лити, що не будь-яку діяльність і не 

якийсь її результат можна характеризува-

ти як певний рівень «культури». Високий 

рівень культури діяльності визначається 

тим, що вона не тільки сприяє появі сус-

пільно корисних продуктів, а й розвиває, 

вдосконалює саму особистість як суб’єкта 

суспільних продуктивних сил. Головна 

мета культурного розвитку особистості – 

реалізація творчих можливостей людини, 

набуття професіоналізму [6, с.69-70]. 

В. Г. Лаврушкіна стверджує (вчена 

включає до поняття психологічної куль-

тури і педагогічну та позначає їх таким 

визначанням, як «психолого-педагогічна 

культура»), що психолого-педагогічна ку-

льтура є складовою загальнолюдської ку-

льтури, в якій з найбільшою повнотою ві-

дображені духовні та матеріальні цінності 

освіти і виховання, а також способи твор-

чої психолого-педагогічної діяльності, не-

обхідні для обслуговування історичного 

процесу зміни поколінь, соціалізації осо-

бистості і здійснення освітньо-виховного 

процесу. Тобто психолого-педагогічна ку-

льтура інтегрує історико-культурний пси-

холого-педагогічний досвід і регулює 

сферу психолого-педагогічної взаємодії 

[3].  

Психологічна культура – це досить 

складний багатокомпонентний феномен, 

що включає культуру поведінки, спілку-

вання, культуру праці, мислення, культу-

ру почуттів і відносин, адаптивні переко-

нання, ідеали і усвідомлені сенсо-життєві 

цінності, як правило, високого порядку. 

Професійний розвиток та само-

вдосконалення педагога передбачає ро-

звиток властивостей його психологічної 

культури. У літературі показано, що влас-

тивості психологічної культури входять 

до структури особистості педагога, висту-

паючи необхідною складовою його про-

фесійно-важливих якостей. У цій структу-

рі вони співвідносяться з професійно-

особистісними якостями і проявляються в 

ряді професійно-педагогічних умінь. 

Ми дійшли до висновку, що психо-

логічна культура особистості – це гармо-

нійна побудова основних процесів поведі-

нки особистості та конструктивне управ-

ління ними. Вона виражається, передусім, 

в достатньо хорошій саморегуляції дій та 

емоцій, в конструктивності спілкування і 

конструктивному веденні різних справ, в 

наявності виражених процесів самовизна-

чення, творчості і саморозвитку. 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим при-

свячується дана стаття. Разом з тим, існує 

недостатньо наукових матеріалів щодо 

способів, методів, засобів, рекомендацій з 

підвищення рівня психологічної культури 

сучасних викладачів. 

Формулювання цілей статті (пос-

тановка завдання). Визначити рівень пси-

хологічної культури викладачів ЗВО та 

запропонувати напрями її розвитку та са-

мовдосконалення.  

Виклад основного матеріалу дос-

лідження з повним обґрунтуванням 
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отриманих наукових результатів. Дослі-

дження з визначення рівня психологічної 

культури проводилось на базі Наці-

онального фармацевтичного університету 

Інституту підвищення кваліфікації фахів-

ців фармації на кафедрі педагогіки та пси-

хології протягом 2017-2018 н.р.. На дано-

му етапі дослідження нами була викорис-

тана методика «Психологічна культура 

особистості» О.І. Моткова [4]. У дослі-

дженні взяли участь викладачі закладів 

вищої освіти м. Харкова, а саме: Націона-

льного фармацевтичного університету, 

Харківського національного медичного 

університету та Харківської медичної ака-

демії післядипломної освіти у кількості 74 

викладача, які прийшли збільшити свій 

професійний рівень на курси підвищення 

кваліфікації.  

Дана методика дозволяє оцінити 

силу культурно-психологічних прагнень 

особистості та ступінь повноти їх здійс-

нення у повсякденному житті. Респонден-

там пропонується відповісти на 18 твер-

джень, що відображають психологічні 

прагнення. Силу і повноту здійснення ко-

жного з прагнень необхідно оцінити за 5-

бальною шкалою. Усі твердження ском-

поновані в 6 груп культурно-

психологічних прагнень. Відповідно до 

ключа як середнє арифметичне розрахо-

вуються показники вираженості сили ку-

льтурно-психологічних прагнень особис-

тості та ступінь їхнього здійснення. У да-

ній методиці рівні гармонійності вираже-

ності сили прагнень і гармонійності їх 

здійснення та узагальнені показники за 

цими шкалами вираховуються за табли-

цею. Далі шляхом співвіднесення між со-

бою отриманих рівнів за двома критерія-

ми методики визначаються показники гар-

монійності кожного виду психологічної 

культури й узагальнений показник рівня 

гармонійності психологічної культури 

особистості в цілому [4]. 

Рівень психологічної культури ви-

кладачів був діагностований двічі: на по-

чатку та в кінці курсів. Проаналізувавши 

отримані результати (табл. 1), можна зро-

бити висновок про те, що за всіма показ-

никами психологічної культури у викла-

дачів діагностовано середній рівень роз-

витку всіх її компонентів. Також, виходя-

чи з результатів дослідження, можна ска-

зати про те, що найменш розвиненими 

компонентами психологічної культури 

викладачів є: творчість, саморегуляція, 

саморозуміння та самопізнання. Аналізу-

ючи професійну діяльність викладачів та 

згадуючи основні її функції його діяльно-

сті отриманий результат повинен бути 

все-таки значно вище. 

 

Таблиця 1  Показники психологічної культури викладачів до КПК 
 

№ п/п Показники психологічної культури Сила реалізації 

1 Саморозуміння та самопізнання 49,5 % 

2 Конструктивність спілкування 53,2 % 

3 Хороша саморегуляція 48 % 

4 Наявність творчості 34,3 % 

5 Самоорганізованість 85,4 % 

6 Гармонізуючий саморозвиток 65,1 % 

7 Психологічна культура в цілому 54,4 

* КПК – курси підвищення кваліфікації 
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Курси підвищення кваліфікації, які 

проводяться на кафедрі педагогіки та пси-

хології Національного фармацевтичного 

університету Інститут підвищення квалі-

фікації фахівців фармації складається з 

декількох модулів, серед яких є модуль 

присвячений психології вищої школи. За 

рахунок лекційних, семінарських та прак-

тичних занять з психологічних тем відбу-

вається просвіта, розвиток та вдоскона-

лення рівня психологічної культури ви-

кладачів. Під час модулю «психологія 

вищої школи» у викладачів формуються 

уявлення про психологію навчальної дія-

льності, студента, професійної діяльності 

викладача, психологічні аспекти управ-

лінської діяльності, про педагогічне спіл-

кування, психологію здоровʼя тощо. Та-

ким чином, після завершення курсів у ви-

кладачів систематизовано знання про пси-

хологію студента та викладача. 

Повторне опитування дало нам пі-

дставу зробити висновок про те, що рівень 

психологічної культури у викладачів за-

кладів освіти можна підвищувати за до-

помогою психологічної просвіти у будь-

якому її прояві (лекції, семінарські та 

практичні заняття, тренінги), наприклад, 

на курсах підвищення кваліфікації (рис. 

1). 

 

 
Рисунок 1  Результати порівняльного аналізу показників психологічної культури 

до і після курсів підвищення кваліфікації

Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у да-

ному напрямку.  Аналіз різних підходів 

щодо поняття психологічної культури по-

казав, що воно є багатоаспектним і систе-

мотворчим чинником сукупності профе-

сійно-психологічних значущих рис педа-

гога вищої школи, його психологічних 

знань, навичок, вмінь і практичної здатно-

сті самокерувати своєю поведінкою під 

час вирішення будь-яких педагогічних за-

вдань. Психологічна культура є однією з 

найважливіших складових професіоналіз-

му сучасного педагога.  

Діагностика рівня психологічної 

культури викладачів показала невисокий 

результат. Тому одним із напрямків під-

вищення її рівня ми обрали курси підви-

щення кваліфікації, на яких рекомендуємо 

запровадити психологічну просвіту. 

Проведене дослідження відкриває 

перспективу подальших досліджень у 

сфері аналізу компонентів психологічної 

культури викладачів закладів вищої осві
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ти, а саме: когнітивного, емоційного, дія-

льнісного, мотиваційного, творчого, реф-

лексивного тощо та пошуках і вдоскона-

ленні методів її розвитку. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЦЬ-

КОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 

 

Анотація: Розглянуто систему освіти Стародавньої Греції, що передбачала 

початкову, середню та вищу освіту, остання була представлена такими освітніми 

інститутами, як ефебії, софістичні, риторичні та філософські школи. З’ясовано, що 

викладацька майстерність була низькою для елементарної освіти, але на рівні вищої – 

активно розвивалася як викладацька практика, так і педагогічна теорія. Визначено, 

що зовнішніми чинниками розвитку освіти та викладацької майстерності у Старода-

вній Греції є техніко-економічний прогрес та політична експансія, демократична фо-

рма правління, уклад життя, який вимагав різносторонньої освіченості. Внутрішніми 

(норми та цінності): гомеровський епос як етичний ідеал, що «виховав Грецію», куль-

тура закритого чоловічого клубу, поширеність особистісних свобод, агоністичний дух 

суспільства, культ успіху та слави, розвиток раціонального мислення та науки, розпо-

всюдженість переконання про цінність освіти, ідеал різносторонньо освіченої особистості. 

Ключові слова: соціокультурні детермінанти, розвиток освіти, викладацька 

майстерність, Стародавня Греція, освіта у Стародавній Греції. 
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SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION 

AND TEACHING MASTERY IN ANCIENT GREECE 

 

 Abstract: The education system of ancient Greece provided for primary, secondary 

and higher education, the latter was represented by such educational institutions as ephebic, 

sophistic, rhetorical and philosophical schools. Teaching skills were low for elementary edu-

cation, but at the level of higher education, both teaching practice and pedagogical theory. 

The outer components of education and teaching skills development in Ancient Greece were 

technic-and-economic progress and political expansion, democratic form of government, and 

a way of life that demanded all-sided education. The inner factors (norms and values) were 

Homerus’ epos as ethical ideal that “educated Greece”, the culture of men’s closed society, 
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widely spread personal freedoms, agonistic spirit of society, success and glory cult, develop-

ment of rational thinking and science, the widely spread belief in value of education, the ideal 

of a well-educated person. 

Key words: socio-cultural determinants, education development, teaching skills, An-

cient Greece, education in Ancient Greece. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Аннотация: Система образования Древней Греции предусматривала начальное, 

среднее и высшее образование, последняя была представлена такими образова-

тельными институтами, как эфебии, софистические, риторические и философские 

школы. Преподавательское мастерство было низким для элементарного образования, 

но на уровне высшего – активно развивается как преподавательская практика, так и 

педагогическая теория. Внешними факторами развития образования и преподава-

тельского мастерства в Древней Греции являются технико-экономический прогресс и 

политическая экспансия, демократическая форма правления, уклад жизни, который 

требовал разносторонней образованности. Внутренними (нормы и ценности) – гоме-

ровской эпос как этический идеал, который «воспитал Грецию», культура закрытого 

мужского клуба, распространенность личностных свобод, агонистический дух обще-

ства, культ успеха и славы, развитие рационального мышления и науки, распростра-

ненность убеждения о ценности образования, идеал разносторонне образованной личности. 

Ключевые слова: социокультурные детерминанты, развитие образования, пре-

подавательское мастерство, Древняя Греция, образование в Древней Греции. 
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An extended abstract of paper on the subject of: 

“ Socio-cultural determinants of the developments of education and the teaching mas-

tery in ancient Greece” 

 

Problem setting. The analysis of so-

cio-cultural factors that determine education 

formation in different historic epochs is a 

topical problem of pedagogic science. First-

ly, this enables a deeper understanding of the 

moving forces in education development, its 

tendencies, and peculiarities, and secondly, 

to establish the factors that determine the 

periods of abrupt creative thrive of science 

and education. 

Recent research and publication 

analysis. In historic retrospective, the prob-

lems of determining the factors of the thrive 

of culture and “the Greek miracle” in Antiq-

uity times remain controversial in the works 

by philosophers, science historians, Antiquity 

specialists. In pedagogy works, the problem 

of analysis of socio-cultural determinants in 

education development in Ancient Greece is 

researched insufficiently. 

Paper objective. Is to establish socio-

cultural factors that determined development 

of education and teaching skills in Ancient 

Greece. 

Main material exposition. The ed-

ucation system that formed in Ancient Greece 

around the V century BC and existed several 

centuries included the stages that nowadays 

would be identified as primary, secondary, 

and higher education. Teaching skills at the 

higher education level was much more de-

veloped than at the elementary school. Com-
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petition for alumni, and “personality pow-

er”, and intellectual prowess of Greek higher 

schools teachers were a «locomotive» of 

teaching skills’ development. 

The author analyzes the outer and in-

ner factors of education’s forming and de-

velopment. Technic-and-economic expansion 

along with political expansion (VIII – VI cen-

turies BC) enhanced personality activeness 

and initiative, intellectual development, they 

called for population’s new knowledge. Real-

ization of a person’s right for participating 

in state activities under democratic form of 

government called for a person’s being 

skilled in rhetoric, ability to argumentate, 

and convince. An atmosphere of discussion, 

argument, public defense of one’s thought, 

struggling one’s opponent created a special 

intellectual state of mind that enhanced 

emergence of outstanding thinkers, education 

system’s evolvement, and general literacy of 

the population. The way of life itself called 

for education and knowledge of Greek polic-

es citizens and simultaneously facilitated 

their formation through feasts, religious 

rites, sports competitions. The general at-

mosphere characteristic of cultural revolu-

tion influenced the population of Greek po-

lices in a development-augmenting fashion. 

Homer’s epos became an ethical ide-

al for Hellada: the wish to be the first, the 

best, outstanding, insurmountable, a real he-

ro, the tendency for competition and thirst 

for victory in competitions are the values and 

ideals that distinguish the characters of 

Homer’s poems, which became a guiding 

principle for Greeks. From the culture of the 

men’s closed club is derived both the attitude 

to knowledge passage at philosophy schools 

as a secrecy wherein only the chosen could 

be vested, and treating a teacher with partic-

ular and devotion. Uncommon for traditions 

of ancient times were personality freedoms 

as a characteristic peculiarity of Ancient 

Greece only, and the atmosphere of per-

sonality freedoms stipulate the freedom of 

thought, self-expression, and that of a per-

son’s abilities development. 

An especially striking difference of 

Greek polices was the thirst for competition, 

agonistic spirit of Greek culture and the cult 

of glory and success. Traditions of perma-

nent competition, influencing education’s 

development, were double in character: on 

the one hand, to participate in them one had 

to have a corresponding training and to de-

velop one’s talents; secondly, competitions 

were organized at all education levels, start-

ing with primary schools, so they can be 

viewed as a stimulating factor and teaching 

method. 

One of the most important factors of 

Ancient Greece education forming is the de-

velopment of national thinking and science, 

spreading of belief in value of education, an 

ideal of a widely educated person. The ideal 

of «καλοκαγαθία» meant the unity of physical 

beauty and moral purity and was considered 

to be the main goal of education as some-

thing to be aspired for by every person. 

Conclusions of the research. The ed-

ucation system of Ancient Greece supposed 

primary, secondary, and higher education, 

the latter being represented by such educa-

tion institutions as euphibias, sophistic, rhet-

oric, and philosophic schools. Teaching 

skills were low for elementary education, but 

at the higher education level there were ac-

tively developing both teaching practice and 

pedagogic theory. The outer components of 

education and teaching skills development in 

Ancient Greece were technic-and-economic 

progress and political expansion, democratic 

form of government, and a way of life that 

demanded all-sided education. The inner fac-

tors (norms and values) were Homerus’ epos 

as ethical ideal that «educated Greece», the 

culture of men’s closed society, widely 

spread personal freedoms, agonistic spirit of 

society, success and glory cult, development 

of rational thinking and science, the widely 

spread belief in value of education, the ideal 

of a well-educated person. 
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Постановка проблеми у зага-

льному вигляді. Аналіз соціокультурних 

факторів, що визначають становлення 

освіти в різні історичні епохи, є актуаль-

ною проблемою педагогічної науки.  По-

перше, це дозволяє глибше осмислити 

рушійні сили розвитку освіти, його тенде-

нції та особливості, а, по-друге, визначити 

чинники, які зумовлюють періоди бурх-

ливого творчого розквіту освіти та науки. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спи-

рається автор. Розвиток сучасної україн-

ської освіти  та чинники, що його обумов-

люють, аналізуються С.У. Гончаренком, 

І.А. Зязюном, Н.Г. Ничкало, В.В. Олійни-

ком, С.О. Сисоєвою, О.Г. Романовським, 

Л.Л. Товажнянським та ін. В історичній 

ретроспективі дискусійними лишаються 

проблеми визначення факторів розквіту 

культури та «грецького дива» в Антично-

сті в працях філософів, істориків науки, 

антикознавців.  

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим при-

свячується дана стаття. У педагогічних 

роботах недостатньо дослідженою лиша-

ється проблема аналізу соціокультурних 

детермінант розвитку освіти у Стародав-

ній Греції.  

Формулювання цілей статті (пос-

тановка завдання). Стаття передбачає ви-

значення соціокультурних факторів, що 

зумовили розвиток освіти та викладацької 

майстерності у Стародавній Греції. 

Виклад основного матеріалу з по-

вним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Розглянемо особливості систе-

ми освіти, що склалась у Стародавній Греції 

приблизно з V ст. до н.е. та проіснувала де-

кілька сторіч (безумовно зі змінами та тран-

сформаціями). Вона включала етапи, які б 

ми сьогодні назвали як початкова, середня 

та вища освіта (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Освіта у Стародавній Греції 

 

Початкова освіта дитини (власне 

тільки хлопчаків; дівчата переважно 

отримували домашню освіту) розпочи-

налась у сім років із навчання читанню, 

письму, лічбі. Того, хто навчав називали 

«граматист», «той, хто навчає буквам», 

«вчитель». Основним методом навчання 

було механічне запам’ятовування з голосу 

вчителя, повторення за вчителем. Про-

блеми розробки ефективної методики ви-

кладання залишались поза увагою вчите-

ля, тому навчались початковій грамоті ді-

ти доволі довго й складно: потрібно було 

завчити на пам’ять алфавіт, потім усі мо-
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жливі склади з двох букв, потім з трьох 

(послідовність визначалась алфавітом від-

повідно до першої букви складу), потім 

переходили до запам’ятовування слів, і 

нарешті до читання та запам’ятовування 

вибраних уривків із класичних поетів. Ви-

кладацька майстерність була дуже низь-

кою, адже поширеною суспільною дум-

кою у Стародавній Греції було уявлення, 

що навчати елементарній грамоті може 

будь-яка людина, яка сама є грамотною. 

Для викладацької діяльності ніяких спеці-

альних знань та вмінь не потрібно, а якщо 

додати до цього низьку престижність 

професії граматиста у суспільстві (про ні-

кудишню людину казали: «він помер або 

став вчителем»), то семирічний строк для 

вивчення елементарної грамоти грецькою 

дитиною вже не є дивним. 

А.-І. Марру наголошує на неефе-

ктивності давньогрецької граматичної 

школи та її жорстокості, що лишається 

такою протягом століть: «у 234 році н. е. 

вважають ще цілком природним, що ди-

тина дев'яти років не може написати свого 

імені (йдеться не про якогось невігласа: в 

сорок років ми застаємо ту ж саму особу 

комархом у своїй галузі). У 265 році ми 

зустрічаємо хлопців десяти-тринадцяти 

років, про яких нам повідомляють, що во-

ни в даний момент «вчаться грамоті». Це 

перегукується з психологічною порочніс-

тю застосовуваних методів. Як в старода-

вніх школах Сходу, педагогіка залишила-

ся рудиментарною: вчитель не вміє поле-

гшити дитині доступ до знань; він не під-

німається над рівнем пасивного навіюван-

ня тощо.Щоб перемогти те, що він вважає 

несприйнятністю до навчання, йому за-

лишається тільки один засіб, перед яким 

він ні на хвилину не зупиняється: тілесні 

покарання» [9, с. 221].   

Музиці та співу навчав вчитель – 

«кіфарист» (для дітей з небагатих сімей 

часто «граматистом» та «кіфаристом» ви-

ступав один учитель), після 12 років для 

фізичного виховання дитина починала хо-

дити до палестри (приватні гімнастичні 

школи), вчителя гімнастики називали «пе-

дотриб».  

А.-І. Марру відзначає, що на дру-

гому (середньому) рівні освіти «наступ-

ником першого вчителя – граматиста 

(γραμματνστής), був граматик 

(γραμματικός)» [9, с. 225], а зміст навчання 

був більш складним: вивчаються не тільки 

класичні твори поетів, що передбачало 

заучування, декламацію, пояснення смислу 

текстів, але й виконувались елементарні 

вправи на складання самостійних літерату-

рних творів, а в елліністичну епоху вивча-

ються початкові наукові знання з геометрії, 

арифметики, астрономії, музики. 

Для нашого дослідження цікавим є 

аналіз особливостей вищої освіти. З вісім-

надцяти років вільнонароджений юнак 

мав право вступити до ефебії (як навчаль-

ний центр сформувалась приблизно в IV 

ст. до н.е.), і якщо початкова та середня 

освіта була переважно приватною та ви-

магала коштів від батьків дитини, то ефе-

бія була на утриманні держави. Певний 

час ефебія була обов’язковою для юнаків 

та організовувалась як система військової 

освіти, після її закінчення юнак офіційно 

отримував повноправне громадянство. 

Але після завойовницьких війн Олександ-

ра Македонського та втрати грецькими 

полісами своєї незалежності, в ефебії змі-

нився напрям освіти з військового на пе-

реважно мусичний. До афінської ефебії 

почали з’їжджатись іноземні студенти як 

до певного культурного освітнього осере-

дку, а навчання стало дуже дорогим. 

Особливими формами вищої освіти 

були софістична школа, філософська та 

риторична школа. Софістична школа 

(друга половина V ст. до н.е. – перша по-

ловина IV ст. до н.е.) була орієнтована на 

підготовку до політичної діяльності, учас-

ті в дискусіях, судових справах, супереч-

ках. Навчання було платним, основним 

методом була лекція (за А.- І. Марру, со-

фісти є «зачинателями жанру лекції»). 

Учням також давались практичні вправи, 

щоб вони розвивали вміння переконувати 

та вміння говорити. При цьому не було 
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важливим здійснювати пошук істини та 

раціональна аргументація, головне – пе-

ремога в суперечці, тому в учня розвива-

лось уміння переконувати як «за», так і 

«проти» одного й того ж твердження, за-

стосовуючи хитрощі та маніпуляції. 

Розвиток риторичних шкіл пот-

рібно розглядати з тієї школи, заснованої 

Ісократом у IV ст. до н.е. Хоча, як і в со-

фістичній школі, Ісократ навчав крас-

номовству, але на відміну від софістів 

значну увагу приділяв моральності: «май-

стерність мови, ісократівське крас-

номовство, на відміну від софістичного, 

вже не безвідповідальною риторикою, 

байдужою до свого реального змісту» [9, 

с. 126]. 

Навчання учнів передбачало по-

чатковий теоретичний вступ, який Ісократ 

зводив до мінімуму, оскільки вважав, що 

основний наголос потрібно робити на 

практику. Практична спрямованість пе-

редбачала вивчення, обговорення, комен-

тування кращих зразків промов, потім – 

наслідування зразків, а пізніше – складан-

ня власних промов. Навчання відбувалось 

протягом 3-4 років й коштувало доволі 

дорого, викладацька діяльність Ісократа 

зробила його багатою людиною. 

Риторичні школи були найбільш 

популярними в Стародавній Греції не 

тільки в класичну, але й в елліністичну 

епоху. На відміну від традицій давніх гре-

ків, нащадки особливу шану віддають фі-

лософським школам як інтелектуальним 

осередкам, що відіграли ключову роль у 

розвитку наукового мислення. 

Найбільш видатними та відомими 

філософськими школами Стародавньої 

Греції є: Піфагорійський союз (заснована 

біля 532 р. до н.е. Піфагором, існувала до 

середини ІV ст. до н.е.), Академія Платона 

(заснована у 388 р. до н.е. Платоном, існу-

вала більше 900 років), Лікей Аристотеля, 

(заснована у 335 р. до н.е. Аристотелем, 

існувала більше 860 років), школа Епікура 

(«Сад Епікура») (заснована близько 306 р. 

до н.е. Епікуром, існувала приблизно 900 

років), школа стоїків (заснована близько 

300 р. до н.е. Зеноном, існувала приблизно 

500 років). Філософські ідеї кожної із цих 

шкіл не є предметом нашого дослідження, 

зосередимо увагу на їх особливостях як 

освітніх осередків. При унікальності кож-

ної школи, можна виділити декілька спі-

льних рис: 

- філософські школи – це більш або 

менш замкнуте товариство однодумців. По-

слідовники школи не тільки навчались, во-

ни поділяли переконання, характерні відпо-

відній школі, це було братство, членів 

якого пов’язували дружні стосунки;  

- у школах давались філософські та 

наукові знання, але вони мали й релігійну 

складову. Зокрема, в Піфагорійському со-

юзі, Академії, Лікеї існував культ Муз, а, 

наприклад, після смерті Платона в Акаде-

мії був й культ «самого Платона, якого 

почитали як героя» [9, с. 102.]; 

- приєднання до школи – це не 

тільки можливість здобуття нового знан-

ня, це певний уклад життя. У більшості 

шкіл учнів відрізняв аскетичний спосіб 

життя у поведінці, одязі, їжі, певні мора-

льно-етичні правила. Наприклад, члени 

Піфагорійського союзу ходили у білому 

одязі, не їли м’яса, відмовлялись від вина, 

мали дотримуватися словесного «посту» і 

навіть повного мовчання, мали бути скром-

ними, зневажати славу та багатство (до речі 

у цій школі відмовлялись від особистої вла-

сності, все було спільним) та ін. [15]; 

- передбачалось передусім ви-

вчення філософських ідей засновника фі-

лософської школи. Хоча, окрім філософії, 

- могли вивчатись й інші дисципліни,: на-

приклад, в Лікеї Аристотеля історія, гро-

мадянське право, природознавство (біоло-

гія), риторика, література, мистецтво пое-

зії [14, с. 116]; 

- учні надзвичайно шанували своїх 

Вчителів; 

- головою шкіл спочатку був за-

сновник, а потім наступники, які продо-

вжували традиції школи. 

Методами навчання в філософ-

ських школах були лекції, коментування 

філософських текстів, дискусії, індиві
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дуальні бесіди. А.-І. Марру особливо на-

голошував на близько та особистісному 

впливі Вчителя-філософа як наставника 

на своїх учнів: «від філософа вимагалось 

бути не тільки викладачем, але також, і в 

основному, наставником, духовним керів-

ником, справжнім розпорядником душі. 

Головне в такому навчанні не підносилося 

з висоти кафедри, а давалося в гущі по-

всякденного життя, яка об'єднувала філо-

софа з його учнями. Більш, ніж слова, був 

важливий його життєвий приклад, повча-

льне видовище практичної мудрості і чес-

ноти. Звідси та прихильність, часто дуже 

гаряча, яка пов'язує учня з наставником» 

[9, с. 292]. 

Як ми бачимо, викладацька май-

стерність на рівні вищої освіти була на-

багато більш розвиненою, ніж у елемен-

тарній школі. Причин цьому також де-

кілька: видатні інтелектуали свого часу 

засновували філософський чи риторичний 

освітній осередок за власним бажанням, 

можна сказати, що це було покликання. 

Граматистом людина ставала через безви-

хідь, нездатність займатись ніякою іншою 

діяльністю, але необхідність заробляти на 

життя. Школу граматиста відвідувала ко-

жна дитина чоловічої стати, це було 

обов’язковим (відомо, що для деяких по-

лісів Стародавньої Греції загальна грамо-

тність є характерною вже з V ст. до н.е.). 

Вища освіта (окрім певного часу ефебії) – 

це був вільний вибір школи та вчителя. Не 

дивно, що саме тут розвивались нові ме-

тоди навчання, софісти, ритори, філософи 

відзначалися красномовством та здатніс-

тю захоплювати своїх учнів. Конкуренція 

за учнів та «сила особистості», інтелектуа-

льні здатності викладачів вищих шкіл у 

Греції були «двигуном» розвитку виклада-

цької майстерності. Безумовно, постать фі-

лософів як керівників освітніх осередків – 

це постать творця, чия діяльність надихала 

та викликала «гарячу прихильність» учнів.  

Особливу цікавість Стародавня 

Греція викликає саме через бурхливий ро-

звиток інтелектуально-творчої діяльності, 

який ознаменувався розквітом літератури, 

скульптури, архітектури, появою театру, 

й, що нам особливо цікаво, – виникненням 

філософії та науки. «Грецьке диво» насті-

льки надзвичайний етап в історії, який є 

початком, джерелом всієї західної культу-

ри. Але остаточної відповіді ще не знай-

дено, проблема залишається предметом 

постійних наукових дискусій. Безумовно, 

ми не можемо аналізувати детермінанти 

розвитку освіти в Стародавній Греції, не 

враховуючи загальний розквіт грецької 

культури й взаємовплив культури та осві-

ти. У своєму аналізі ми спираємось як на 

історичні дослідження, так і на різномані-

тні уявлення вчених щодо причин «грець-

кого дива». 

Однією з передумов інтелектуа-

льного розквіту та становлення освіти 

можна вважати техніко-економічний про-

грес та політичну експансію (VIII-VI ст. 

до н.е.). Початок І тисячоліття до н.е. 

ознаменувався поширенням заліза, що 

призвело до технічної революції, а, відпо-

відно, й економічного підйому. З середи-

ни VIII ст.до н.е. розпочалась грецька ко-

лонізація, з VII ст. до н.е. – чеканка монет, 

перехід до грошового господарства, інте-

нсивно розвивається сільське і ремісниче 

виробництво та торгівля. Це, у свою чер-

гу, сприяло особистісній активності та 

ініціативності, інтелектуальному розвит-

ку, потребувало нових знань населення. А 

використання рабської праці разом із тех-

нічним прогресом зумовлювали появу ві-

льного часу для громадян грецького полі-

су, який можна було використовувати для 

дозвілля, але й для інтелектуальних занять 

та творчості.  

Політична експансія, розширення 

грецького світу, зовнішня торгівля сприя-

ли знайомству греків з життям та звичая-

ми інших народів та країн. Це означало 

«розширення розумового кругозору» 

(В.П. Бузескул), досягнення «небувалого 

раніше різноманіття умов існування і ку-

льтурних контактів» (О.І. Зайцев). При 

цьому Г. Скирбекк та Н. Гильє зазнача-

ють, що при знайомстві з іншими культу-

рами «протягом всіх часів найбільш по-
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ширеною реакцією було прагнення зни-

щити «чужинців, які дотримуються жах-

ливих звичаїв» й так не схожі на нас!» [14, 

с. 61]. Вони наголошують на унікальності 

грецької культури, наслідком чого були 

спроби осмислювати та обговорювати 

етико-політичні питання, замість знищен-

ня чужого й незвичного. Цінності грецької 

культури, які визначали спрямованість 

греків на пізнання, ми спробуємо проана-

лізувати пізніше. 

Окрім інтенсифікації інтелектуа-

льної діяльності, яка часто спостерігається 

в умовах техніко-економічного підйому, 

були й інші його наслідки. Зокрема, О.І. 

Зайцев відзначає, що існування невелико-

го міста-полісу з відносно невеликою кі-

лькістю населення, яке безпосередньо 

може брати участь у народних зборах 

(пряма демократія), тільки й могло існува-

ти в умовах технічного прогресу [7]. В.П. 

Бузескул вказує на техніко-економічні пе-

редумови становлення демократії, в ре-

зультаті чого з’явилась опозиція, розпоча-

лась боротьба народу (демосу) проти ари-

стократії, яка й закінчилась переходом до 

демократії [1]. 

Демократична форма правління в 

деяких полісах Греції, зокрема Афінах, 

розглядається значною кількістю науков-

ців як важливий фактор культурної рево-

люції та розвитку науки. Аргументування 

цього таке [2; 13]: пряма форма демократії 

означала рівні права для кожного вільно-

народженого громадянина чоловічої статі 

для безпосередньої участі у народних збо-

рах й, відповідно, управлінні містом-

державою – полісом. Реалізація свого 

громадянського права на участь у держав-

ній діяльності потребувала освіченості, 

володіння ораторським мистецтвом, умін-

ням аргументувати, переконувати. Атмос-

фера обговорення, суперечки, публічного 

відстоювання своєї думки, боротьби з 

опонентом створювали особливий інтеле-

ктуальний умонастрій, який сприяв появі 

видатних мислителів, становленню систе-

ми освіти та загальній грамотності насе-

лення. Це пояснює й появу шкіл софістів, 

на зміну яким прийшли риторичні школи, 

й більшу популярність та поширеність ри-

торичної освіти порівняно з філософсь-

кою, й те, що саме риторику греки вважа-

ли «царицею всіх мистецтв», й те, що з 

двох опонентів – Платона та Ісократа, які 

жили та творили приблизно в один й той 

же час, саме Ісократ (як це не дивно для 

нас сьогодні) був більш популярним. 

Але не всі погоджуються з думкою, 

що ключовим фактором культурного пе-

ревороту потрібно вважати демократію. 

Зокрема О.І. Зайцев вважає, що цю точку 

зору потрібно прийняти тільки з деякими 

застереженнями, а також наводить прик-

лад Мілету, який став першим «вогнищем 

культурного перевороту» (зокрема осно-

воположником науки вважається Фалес з 

Мілету), хоча управління здійснювалося 

тут не демократично. 

Дійсно, вплив демократії на інте-

лектуальний розвиток не можна запере-

чувати, але не все було настільки одно-

значним, як це подається в деяких працях. 

Окрім мілетських філософів, які працюва-

ли при владі тиранів, можна розглянути й 

інші факти. Демократична форма прав-

ління закінчилась біля 338 р. до н.е., коли 

грецькі поліси опинилась під владою Ма-

кедонії, але ІІІ ст. до н.е. та ІІ ст. до н.е. 

(меншою мірою) подарували низку блис-

кучих науковців (Аполлоній, Архімед, 

Евклід, Ератосфен, Гіппарх та ін.). Після 

338 р. до н.е. як продовжують існувати 

освітянські інститути, так і триває бурх-

ливий розвиток наукової думки. 

В.П. Бузескул, вивчаючи історію 

афінської демократії, з однієї сторони вка-

зує на загальну грамотність населення: 

«грамотність в Афінах була широко роз-

повсюджена; майже кожен афінянин вмів 

читати і писати: у Арістофана у «Вершни-

ків» навіть ковбасник, вуличний торго-

вець, грамотний: «наукам не вчений, лише 

грамоті», хоча «і тієї худого гірше»» [1, с. 

212]. З іншого боку, частина демосу була 

малоосвіченою, «наукам не вчена». Більш 

того народна маса «сповнена була забобо-

нів і упереджень; вона мало співчуває но
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вому просвітництву і швидше вороже на-

лаштована щодо нього; вона, по суті, не 

терпить дослідників природи, бачить в 

них безбожників і шкідливих вільно-

думців. Нарешті, в її очах перевага розуму 

і освіти порушує до певної міри принцип 

рівності» [1, с. 213]. В.П. Бузескул наво-

дить приклад промови демагога Клеона 

«який хвалить неосвіченість, знаходячи її 

кориснішою за розум та освіту для держа-

ви: «...простіші люди звичайно краще 

правлять державою, ніж розумні»» [1, с. 

213]. Нижчі елементи демосу, які володі-

ли тільки початковою грамотністю й були 

загалом малоосвічені, досить легко підпа-

дають під маніпуляційні впливи демагогів 

та сикофантів. Криза демократії під час 

Пелопоннеської війни (431-404 рр. до н.е.) 

та її поступовий занепад протягом ІV ст. 

до н.е., а також економічні проблеми, які 

викликає будь-яка війна, тільки за-

гострили протиріччя у суспільстві. 

Отже, демократія є важливим, а 

можливо й ключовим фактором, для по-

ширення загальної, початкової грамо-

тності населення Греції, з іншої сторони, 

при всіх її перевагах, були й «темні сто-

рони демократії» (В.П. Бузескул), мали 

місце софістика, демагогія, маніпуляції; 

владою володіли й малоосвічені, без кри-

тичного мислення, «не мудрі» демос, тож 

про розвиток «раціонального умонаст-

рою» (Ж.-П. Вернан) можна говорити 

тільки з деякими застереженнями. Не ди-

вно, що низка філософів того часу аналі-

зує різні сторони, у тому числі негативні, 

демократичної форми правління (Геродот, 

Аристотель та ін.), з жорсткою критикою 

демократії виступає Платон. 

У той же час, демократична форма 

правління була безпрецедентним феноме-

ном для свого часу. В. Дюрант зазначає, 

що хоча у IV ст. до н.е. народні збори 

«виродилися в збори натовпу, що ненави-

дить будь-яке переважання», але «хіба 

олігархія або монархія були б краще? За 

кілька місяців свого правління Тридцять 

тиранів зробили більше злочинів проти 

особистості і власності, ніж демократія за 

попередні сто років… Грецька демократія 

– корумпована і невміла – була приречена 

на загибель. Але коли вона померла, люди 

усвідомили, яким прекрасним був її розк-

віт» [6, с. 559].  

Інтелектуальна еліта – це завжди 

відносно невеликий прошарок суспільс-

тва, але в умовах загальної, хай й тільки 

початкової освіченості, в умовах, коли 

кожен громадянин мав ходити до школи, 

бути охопленим системою грецької осві-

ти, коли існували різноманітні освітянські 

інститути, справжньому таланту, що має 

потяг та здібності до пізнання, до науки, 

легше розвинути свої здібності та досягти 

певних вершин у своїй творчості. 

Сам уклад життя вимагав осві-

ченості та знань від громадян грецьких 

полісів й одночасно сприяв їм. Окрім роз-

повсюдженості занять політичною діяль-

ністю, були й інші звичаї. Важливою час-

тиною життя греків були бенкети – і це 

була не тільки пиятика, але й філософські 

та літературні діалоги, читання напам’ять 

творів класичних поетів та проголошення 

віршів власного творення. П. Волкова на-

голошує, що традиція грецьких бенкетів – 

унікальна й існувала тільки в Античності, 

а в умовах, коли існувала традиція вести 

філософські бесіди, «діалоги про голов-

не», як раз й можливе народження видат-

них філософів [4].  

Релігійні обряди вимагали вміння 

грати на кіфарі, співати та танцювати, 

тобто отримувати освіту у кіфариста; 

спортивні змагання, зокрема Олімпійські, 

Піфійські та Німійські ігри, необхідність 

брати участь у війнах та захисті полісу 

вимагали навчання у палестрах, гімнасіях, 

ефебіях. До речі, П. Волкова вважає ефебії 

– тим фактором, що (при відсутності зага-

льних кордонів) визначали Елладу: якщо у 

місті була ефебія (або її аналог), де відбу-

валась у тому числі фізична підготовка, й 

випускники якої мали можливість брати 

участь у Олімпійських іграх, то це місто 

належало до Еллади [4]. Тобто освітні ін-

ститути виступали одним із факторів ел-

лінського самовизначення. 
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Усталений побут греків, як і за-

гальна атмосфера, характерна для куль-

турного перевороту, впливали на осві-

ченість та розвиток громадян грецьких 

полісів: «розвиток мистецтва і літератури, 

театр, – все це повинно було діяти розви-

ваючим чином і піднімати загальний рі-

вень» [1, с. 213]. 

Техніко-економічний прогрес та 

політична експансія, демократична форма 

правління, уклад життя є зовнішніми чин-

никами розвитку освіти у Стародавній 

Греції, вважаємо необхідним перейти до 

розгляду внутрішніх чинників – ідеалів, 

цінностей, уявлень античних греків. 

Гомеровський епос є етичним ідеа-

лом для Еллади:  бажання бути першим, 

найкращим, видатним, неперевершеним, 

справжнім героєм, схильність до змагань 

та жага до перемоги у змаганнях – ціннос-

ті та ідеали, які відрізняють героїв поем 

Гомера і які стали керівними принципами 

для греків. Платон у своїй праці «Держа-

ва» зазначає, що «Гомер виховав Грецію». 

Можна вважати показовим й те, що Олек-

сандр Македонський брав з собою «Іліа-

ду» у походи. 

Поеми Гомера були «книгою жит-

тя», кодексом правил та морально-

етичних норм, ідеальним орієнтиром, до 

якого прагнув кожен грек. Їх вивчали, об-

говорювали, коментували на всіх рівнях 

освіти, давні греки знали їх напам’ять та 

цитували у промовах, у виступах на бен-

кетах тощо.  

Але окрім того, що зміст гоме-

ровського епосу виступав керівним орі-

єнтиром, в ньому містився й виховний по-

тенціал іншого плану: формування уяв-

лення про те, що джерелом мудрості є 

знання, які можна почерпнути у літе-

ратурному творі, тому важливим є їх ви-

вчення, засвоєння культурних зразків під-

ростаючим поколінням. З’являється те, що 

В. Петров називає «книжна культура» [12]. 

На морально-етичні норми на-

кладало свій відбиток й те, що для життя 

Стародавньої Греції характерною була  

культура закритого чоловічого клубу. Жі-

нки в Елладі майже не допускались до су-

спільного життя: практично весь час вони 

проводили вдома: до заміжжя у домі бать-

ка, після – у домі чоловіка. Народні збори, 

суди, спортивні змагання – до них не до-

пускались жінки, майже всі події, більшу 

частину свого життя кожен чоловік Ста-

родавньої Греції проводив серед інших 

чоловіків, коло спілкування практично ви-

ключало жінок. Безумовно, це відбива-

лось у суспільних нормах  та особливо-

стях освіти. Розповсюдженою традицією 

було наставництво: утворення пар стар-

ший чоловік та молодший юнак, в якій 

перший був взірцем, навчав, передавав 

досвід, піклувався про молодшого, у свою 

чергу «юнак відповідав йому повагою і 

прагненням бути гідним цієї турботи. Між 

ними траплялося різне, в тому числі вини-

кали любовні зв'язки» [12]. А.-І. Марру 

підкреслює утворення таких пар: «учитель 

зі своєї висоти звертався до того, кого 

вважав гідним. Довгий час античність бу-

де зневажати викладача, який заводить 

лавочку і пропонує свої пізнання випад-

ковому покупцеві: знання має повідомля-

тися лише тому, хто заслужив» [9, с. 57]. 

З такої традиції походить став-

лення до передачі знань у філософських 

школах, як до таїнства, в яке можуть бути 

посвячені тільки обрані, так і ставлення до 

учителя з особливою прихильністю, та 

відданістю. Починаючи з ефебії, вчителя 

та учня може поєднувати тісний зв’язок,  

духовна близькість, а часто й любовні 

стосунки. Такі стосунки засуджувались би 

у нашому сучасному суспільстві, але пот-

рібно пам’ятати, що не можна оцінювати 

традиції минулого з позицій сьогодніш-

нього дня, оскільки кожен народ у ту чи 

іншу епоху проживає життя відповідно до 

власної культури та власних цінностей. 

Незвичайним же для традицій дав-

ності були особистісні свободи як харак-

терна особливість саме Стародавньої Гре-

ції. О.І. Зайцев вважає, що «нечуване ніде 

раніше розширення особистісних свобод» 

є більш значущім фактором культурного 

перевороту, ніж економічний прогрес та 
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демократія. При цьому він наголошує: 

«під свободою тут треба мати на увазі 

свободу не тільки від надмірного втру-

чання держави, а й свободу від часто не-

писаних традицій, які можуть підкоряти 

собі життя людини не менш ефективно, 

ніж спартанська держава» [7, с. 260]. Без-

умовно особистісні свободи у Стародав-

ній Греції не можна порівнювати зі свобо-

дами, які стануть здобутками європейсь-

кої культури багато століть потому, але 

порівняно з дописьменними державами та 

державами Стародавнього Сходу, Греція 

зробила «величезний шаг уперед». О.І. 

Зайцев вказує на зміни традиційних, ро-

дових норм життя та відкритості Еллади 

до всього нового, свободу пересування, 

ослаблення впливу релігії, свободу обира-

ти спосіб життя та свободу в мистецтві. 

Зокрема, грецьке мистецтво було досить 

вільним у зображенні богів на відміну від 

мистецтва країн Сходу [7]. Існувала у 

Греції й свобода слова, як зазначає К. Ку-

ле, «свобода слова здійснювалася в дуже 

широких межах і стосувалася перш за все 

комедії. Там критика і політична сатира 

були справою звичною» [8, с. 141]. 

Умови особистісної свободи над-

звичайно сприяють розвитку освіти та ін-

телектуальній творчості. Поява різно-

манітних філософських та риторичних 

шкіл, боротьба думок, вільне висловлю-

вання своїх поглядів та дискусії, мож-

ливість вільного вибору вчителя та від-

повідної школи для вищої освіти – всі ці 

фактори є визначальними для освіти Гре-

ції. Особистісні свободи зумовлюють й 

свободу думки, свободу самовираження та 

свободу розвитку здібностей людини. В 

Дюрант вказує, що свобода була «куми-

ром» для Греції, і що «тільки це почуття 

громадянської індивідуальності, ця завзя-

тість в незалежності, що б'є через край, ця 

різноманітність настанов, звичаїв, мис-

тецтв і богів спонукало Грецію жити, зма-

гаючись і конкуруючи, життям, відміче-

ним жаром, повнотою і творчою самобут-

ністю, яких не знало раніше жодне суспі-

льство» [6, с. 239]. 

Особливо яскравою рисою гре-

цьких полісів була спрага до змагань, аго-

ністичний дух грецької культури. Змаган-

ня були характерними вже для архаїчної 

епохи, вони проводились як у сільського-

сподарській діяльності, так і серед реміс-

ників, але найбільшою мірою були розпо-

всюджені атлетичні, та дещо пізніше – 

мусичні змагання. Серед атлетичних зма-

гань найбільш престижними були Олім-

пійські ігри (виникли в 776 р. до н.е.), пе-

ремога в яких уявлялась як найбільше 

благо та була, за висловом П. Волкової, 

«шляхом до безсмертя», тим, що набли-

жає людину до богів [4]. У той же час по-

ступово все більше вкорінюються уявлен-

ня, що не тільки військові та спортивні, 

але й будь-які досягнення заслуговують 

пошани та слави. Стосовно мусичних зма-

гань, то вони були дуже різноманітними 

та присвяченими музиці, поезії, співам, 

танцям, красномовству.  

Такі змагання мали двоякий вплив 

на розвиток освіти: по-перше, для того, 

щоб в них брали участь потрібно мати ві-

дповідну підготовку та розвивати свої та-

ланти; по-друге, змагання влаштовувались 

на всіх рівнях освіти, починаючи з почат-

кової, а, отже, їх можна розглядати як 

стимулюючий фактор та метод навчання. 

В. Петров зазначає: «учні змагалися, хто 

швидше опанує алфавіт, хто краще читає, 

рахує, співає, танцює, грає на лірі, хто є 

вправнішим в словесній суперечці, хто бі-

льше пам’ятає віршів Гомера, хто силь-

ніший в мелодекламації, хто вправніше в 

боротьбі, хто швидше біжить, далі стри-

бає, довше тримається без повітря під во-

дою, більше піднімає, точніше метає спис 

або диск і т.ін. Ці змагання … були відо-

браженням загального для всіх греків пра-

гнення мірятися силами в чому завгодно, 

як і коли завгодно» [12]. 

Інтелектуальні суперечки також 

були пронизані агональним духом та 

сприяли пошуку істини: «агон дав філо-

софії і науці діалог як «методичний шлях 

пізнання»» [7, с. 119]. О.І. Зайцев вважає 

агоністичну установку також одним із ва
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жливих факторів «грецького дива», але, як 

і особисту свободу, – не визначальним. 

Агоністика виникає як поєднання потреби 

у грі та честолюбства, прагнення успіху 

[7, с. 122]. І ключовим фактором культур-

ного перевороту, з точки зору О.І. Зайце-

ва, є саме прагнення успіху, бажання бути 

першим та найкращим. 

Він зазначає, що самовихваляння 

було природним для греків: «живописець 

Паррасий одягався в пурпур та золото і 

сам прославляв себе в віршах як першого 

грецького художника, який досяг меж до-

сконалості в мистецтві, як сина Аполлона. 

Свій автопортрет він наділив написом 

«Бог Гермес»… Навіть вправний майстер 

килимових справ міг, присвятивши килим 

в Дельфи, стверджувати, що сама Афіна 

допомогла йому в роботі» [7, с. 119]. Гре-

ки, керуючись потягом до слави, не тільки 

вихваляли свої досягнення та переваги, 

але й насміхались із поразок та невдач ін-

ших. І такі насмішки могли призвести на-

віть до самогубства [7], настільки це було 

нестерпним у суспільстві, де панував 

культ успіху та слави. 

А.-І. Марру наголошує на гордині 

як визначальній якості греків, як риси, що 

вважається прийнятною та природною і 

що виступає в протиріччя із християнсь-

кими заповідями. Про мораль грека він 

пише «сяяти, бути першим, перемогти, 

восторжествувати, затвердити себе в зма-

ганні, перевершити суперника перед суд-

дями, здійснити подвиг, αριστεία, який 

зробить його першим серед людей – су-

часників, а може бути, і нащадків – ось 

навіщо він живе і для чого він помирає. 

Така мораль честі, багато в чому далека 

від християнської душі. Вона передбачає 

прийняття гордині, μεγαλοψυχία, яка не 

порок, а піднесене прагнення до велико-

го» [9, с. 32]. 

У той же час, О.І. Зайцев робить 

уточнення щодо  мотивації до успіху, з 

його точки зору ключовим фактором 

«грецького дива» потрібно вважати пе-

редусім «обмежено-прагматичний оп-

тимізм», тобто світосприйняття, яке за-

сноване на вірі у свої сили, на позитив-

ному ставленні до власних зусиль, на 

спроможності вирішити повсякденні за-

вдання та проблеми, така віра є джерелом 

«підйому діяльнісної енергії» у суспільст-

ві [7]. 

Ми ж вважаємо необхідним на-

голосити на пошані до інтелектуальних 

успіхів: славу приносили не тільки пе-

ремоги у спортивних змаганнях, у вій-

ськових баталіях або у судах, почесними 

були здобутки у різних сферах. Митець, 

філософ, науковець, ритор прагнули бути 

найкращими, першими, відомими. Культ 

Піфагора та Платона, про який ми вже пи-

сали, чудово ілюструють грецькі традиції. 

Філософи та науковці отримували повагу 

та славу за свої досягнення, й такі звичаї, 

таке ставлення також було двигуном інте-

лектуального та освітнього розвитку. 

Загалом розвиток раціонального 

мислення та науки вважаємо одним із 

найбільш важливих факторів формування 

освіти Стародавньої Греції, оскільки фі-

зичні, етичні, математичні, політичні, ме-

дичні та інші теорії можуть вивчатись мо-

лоддю та дорослими, збагачують систему 

освіти та сприяють подальшому руху ін-

телектуальної думки. 

В. Дюрант перелічує декілька до-

сягнень натурфілософів: «у Акраганті Ем-

педокл висунув ідею, що для прохо-

дження з однієї точки в іншу світлу по-

трібен час. В Еліі Парменід проголосив, 

що Земля має кулеподібну форму, роз-

ділив планету на п'ять поясів і зауважив, 

що освітлена сторона Місяця завжди по-

вернена до Сонця. У Фівах піфагорієць 

Филолай змістив Землю з центру Всесвіту 

і звів її до статусу однієї з багатьох пла-

нет, що обертаються навколо «серединно-

го вогню»» [6, с. 347-348]. Зазначає, що 

досягнення Анаксагора зробили його «од-

ночасно Коперником та Дарвіном свого 

часу» [6, с. 349], підкреслює, що «істори-

чна роль Гіппократа і його наступників 

полягала у звільненні медицини як від ре-

лігії, так і від філософії», Гіппократ «пря-

мо нападає на теорію, за якою хвороби 
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викликаються богами; всі хвороби... ма-

ють природні причини» [6, с. 352]. Це 

тільки деякі приклади, загалом VI-II ст. до 

н.е. подарували світові цілу низку блиску-

чих імен.  

Проте, безумовно, не можна ка-

зати, що Стародавня Греція пережила од-

нозначний та цілковитий поворот від релі-

гії до науки. Міфологічне мислення, забо-

бони, релігійні вірування нікуди не зника-

ли й антагонізм цих двох течій продовжу-

вався у тому числі у століття найбільшого 

розквіту раціональності у Греції. 

Малоосвічений демос, як вже від-

значалось, з підозрою ставився до діяль-

ності інтелектуальної еліти і демократичні 

процедури іноді сприяли реакційним про-

явам. Так, В. Дюрант вказує, що «складо-

вою частиною боротьби між релігією і на-

укою була заборона на заняття астрономі-

єю, накладена афінським законодавством 

в самий розпал Періклової епохи» [6, с. 

347]. Широковідомим є процес над Сок-

ратом (399 р. до н.е.), якого звинувачува-

ли у «запереченні богів, які визнає місто, і 

у введенні нових божественних істот», а 

також у «розбещенні молоді» [10, с. 104]. 

Але були й інші процеси звинувачення у 

безбожності – проти Анаксагора, Фідія, Ас-

пасії, Протагора, Діагора та Андокіда (друга 

половина V ст. до н.е.) [11]. При цьому, 

О.В. Нікітюк зазначає, що ці процеси мали 

політичне й особистісне підґрунтя та були 

відносно рідкими, загалом зберігалась ат-

мосфера віротерпимості [11].  

Отже, особистісні свободи в Ста-

родавній Греції не можна вважати безза-

перечними, як ми бачимо, були й реакційні 

процеси, проте в цілому, порівняно з мину-

лими століттями та майбутнім середньовіч-

чям, в ній здебільшого існувала свобода 

думки та свобода творчості, що сприяло 

становленню та розвитку раціонального 

мислення та впливало на різноманітність, 

глибину та науковість грецької освіти. 

Розповсюдженість переконання 

про цінність освіти особливим чином 

впливала як на загальне поширення по-

чаткової освіти вільнонароджених гро-

мадян Греції чоловічої статі, так і на по-

яву інститутів вищої освіти, що саме по 

собі є революційним для стародавніх ча-

сів. Софісти, ритори, філософи були опо-

нентами щодо уявлень про те, як треба 

навчати та щодо практичної організації 

навчання в своїх школах, але вони забез-

печували різноманітність можливостей 

поглибленої освіти для юнацтва та дорос-

лих греків. Потрібно наголосити, що бур-

хливо розвивалась не тільки практика, але 

й теорія освіти. Розроблялись перші тео-

ретичні концепції ідеальної освіти, в яких 

мислителі особливо наголошували на її 

важливості. Зокрема, Аристотель вважав, 

що освічена людина перевершує невігласа 

настільки «наскільки живі перевершують 

мертвих» [6, с. 298]. Ісократ зазначав, що 

«ми називаємо еллінами тих, з ким нас 

об’єднує культура скоріше, ніж просто 

людей однієї з нами крові» [9, с. 129], тоб-

то освіта та культура виступали засобом 

самоідентифікації греків. В умовах поліс-

ної суспільної організації, при відсутності 

єдиної держави з певною територією та 

кордонами,  освіта була одним із 

об’єднуючих факторів, тим, що відрізняє 

елліна від представника інших народів, 

«варварів». 

О.Н. Джуринський відзначає, що в 

Греції «відсутність можливості отримати 

освіту розглядалося як одне з найгірших 

вад. Саме тому, як стверджує давньогрець-

кий історик Плутарх, переможці з міста Мі-

лет покарали дітей переможених забороною 

вчитися грамоті й музиці» [5, с. 18]. 

Але ідеалом Стародавньої Греції 

була не просто освічена особистість, а різ-

нобічна освічена особистість. Як відзна-

чає Л. Вінничук, «виховання розумілося 

як нерозривна єдність «гімнастичного» і 

«мусичного», як розвиток фізичний і ро-

зумовий одночасно. Синтезом цих двох 

елементів мало стати класична рівновага 

тіла і духу, прославлений ідеал «калокага-

тії» – краси і добра, злитих у людині воє-

дино» [3, с. 194]. Ідеал «калокагатії» озна-

чав єдність фізичної краси та моральної 

чесноти та розглядався як основна ме
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та освіти, як те, до чого має прагнути 

будь-яка людина. Пайдейа – це шлях до 

інтелектуальної, фізичної та моральної 

довершеності, сам термін «пайдейа» є ви-

значальним саме для Античності, і озна-

чав він не просто освіту, але прилучення 

до культури, різностороннє становлення 

та розвиток особистості. 

А.-І. Марру виступає опонентом 

досить поширеної точки зору відносно 

ідеалу гармонічного поєднання інтелек-

туального та фізичного розвитку в Ста-

родавній Греції. Він вважає, що більшою 

мірою це є «міф» і, якщо й існував такий 

ідеал, то тільки «коротку мить», а загалом 

досвід свідчить, що ці дві тенденції мо-

жуть лише пригнічувати одна одну, а не 

існувати у цілісності та єдності [9]. Ми не 

можемо погодитись з такою думкою, 

адже, якщо колись й існував ідеал, який 

передбачав максимальну увагу до різнос-

торонньої освіти та до різностороннього 

розвитку людини, то це було саме в Анти-

чності. Про це свідчать й переконання та 

звичаї, що панували у Стародавній Греції, 

й поширена практика освіти дітей та юна-

цтва (рис. 1). Якщо у Греції хотіли сказати 

про людину, що вона ні на що не здатна, 

то казали: «він не вміє ні читати, ні пла-

вати». Навіть у цьому відомому вислові 

відображено необхідність для людини ці-

лісної освіти: й граматичної, й фізичної.  

Давньогрецькі мислителі можуть 

представляти для нас приклад гармонійної 

особистості. Наприклад, Піфагор, Демок-

ріт, Гіппократ, Платон відомі, передусім, 

як видатні філософи, але вони були й пе-

реможцями та учасниками Олімпійських 

ігор, отже, це не тільки інтелектуальні ге-

нії, але й гарно фізично розвинені люди.  

Ми можемо тільки шкодувати, що 

деякі давньогрецькі звичаї канули в Лету. 

Ідеал загальної освіти буде втрачений на 

довгі часи, й почне поступове відроджен-

ня у західних країнах тільки з XIX ст., іде-

ал гармонійної освіти –  лишається недо-

сяжним ідеалом й сьогодні. 

Висновок з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у да-

ному напрямку.  Таким чином, система 

освіти Стародавньої Греції передбачала 

початкову, середню та вищу освіту, 

остання була представлена такими освіт-

німи інститутами, як ефебії, софістичні, 

риторичні та філософські школи. Викла-

дацька майстерність була низькою для 

елементарної освіти, але на рівні вищої – 

активно розвивається як викладацька 

практика, так і педагогічна теорія. Зовні-

шніми чинниками розвитку освіти та ви-

кладацької майстерності у Стародавній 

Греції є техніко-економічний прогрес та 

політична експансія, демократична форма 

правління, уклад життя, який вимагав різ-

носторонньої освіченості. Внутрішніми 

(норми та цінності): гомеровський епос як 

етичний ідеал, що «виховав Грецію», ку-

льтура закритого чоловічого клубу, поши-

реність особистісних свобод, агоністич-

ний дух суспільства, культ успіху та сла-

ви, розвиток раціонального мислення та 

науки, розповсюдженість переконання 

про цінність освіти, ідеал різносторонньо 

освіченої особистості. На нашу думку, пе-

рспективними напрямами удосконалення 

сучасної освіти та викладацької майстер-

ності в Україні може бути пов’язано з ро-

звитком агоністики, мотивації успіху, під-

вищенням усвідомлення цінності гармо-

нійної освіченості. 
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НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

Анотація: У статті розглянуто напрями використання дуальної форми 

навчання в системі вищої освіти Німеччини та з’ясовано можливість впровадження її 

елементів в освітній процес вищого закладу освіти Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», конкретизовано зміст та 

практичну спрямованість імплементації дуальної форми навчання в освітній процес 

вищого технічного закладу освіти. 

Важливими перспективними напрямами щодо порушеної проблематики є 

впровадження елементів дуальної форми навчання в закладах професійно-технічної 

освіти І-ІІ рівнів акредитації.  

Ключові слова: дуальна форма навчання, професійне навчання, вищий технічний 

заклад освіти, механізми державного управління.  

 

Лариса Грень, Юрий Панфилов, Сергей Карлюк 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ХАРЬКОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»: ГОСУДАРСТВЕННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены направления использования дуальной 

формы обучения в системе высшего образования Германии и выяснена возможность 

внедрения ее элементов в образовательный процесс высшего учебного заведения 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 

конкретизировано содержание и практическую направленность имплементации дуальной 

формы обучения в образовательный процесс высшего технического учебного заведения. 

 Важными перспективными направлениями по затронутой проблематике 

являются внедрение элементов дуальной формы обучения в учреждениях 

профессионально-технического образования I-II уровней аккредитации.  

 Ключевые слова: дуальная форма обучения, профессиональное обучение, 

высшее техническое учебное заведение, механизмы государственного управления. 
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Розширена анотація для ознайомлення з цією темою: 

“Напрями впровадження дуальної форми навчання у Національному Технічному 

Університеті «Харківський Політехнічний Інститут»: державно-управлінський 

аспект” 

 

Постановка проблеми та її 

зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Перед системою 

національної освіти стоїть завдання 

якісної підготовки фахівців, здатних 

підвищити престиж країни на 

міжнародному рівні. Виконання цього 

завдання уявляється можливим в 

контексті реалізації практичних 

заходів, передбачених Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року [1], а також 

завдяки реалізації Концепції підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти [2]. Відповідний документ 

передбачає встановлення рівноправного 

партнерства закладів вищої, фахової пе-

редвищої, професійно-технічної (профе-

сійної) освіти, роботодавців та 

здобувачів  з метою набуття останніми 

досвіду практичного застосування 

компетенцій та їх адаптації в умовах 

реальної професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор.  Механізми імплементації 

дуальної форми навчання в існуючу сис-

тему освіти були розглянуті у роботах 

В. Вем’ян [3], В. Тер-Ованес’ян [3], 

С. Дражниці [4], Б. Мокіна [5], 

О. Косарук [5] та іншими дослідниками. 

Питання нормативно-правового 

забезпечення державного управління 

професійно-технічною освітою були 

розглянуті Л. Петренко [6], П. 

Кухарчуком [7], І. Сікорською [8], І. Се-

менець-Орловою [9] та іншими 

дослідниками. 

Ґрунтовний внесок у дослідження 

проблематики підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти було 

здійснено іноземними вченими: 

М. Трибусом [10], Ф. Луненбургом [11], 

А. Орнштейном [11], Ф. Яшаревичем 

[12], Е. Кукою [12], Ялунь [13], Ченгуан 

Ду [13] та іншими дослідниками. 

Формулювання мети статті. 

За результатами аналізу змісту та 

практики функціонування в системі 

вищої освіти Німеччини дуальної форми 

навчання, виокремити напрями її 

впровадження в освітній процес 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

Для досягнення поставленої мети 

вирішити такі завдання: 

1) здійснити аналіз змісту та 

практики функціонування в системі 

вищої освіти Німеччини дуальної форми 

навчання; 

2) обґрунтувати можливість імп-

лементації досвіду дуальної форми на-

вчання Німеччини у вищому технічному 

закладі освіти Національному 

технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут»; 

3) довести доцільність впрова-

дження елементів дуальної освіти в 

освітній процес вищих технічних 

закладів освіти. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У ме-

жах цієї публікації під дуальною освітою 

ми будемо розуміти взаємодію освітньої 

та виробничої сфери з підготовки квалі-

фікованих кадрів певного профілю в 

рамках організаційно-відмінних форм 

навчання. Вчені погоджуються з тим, 

що вперше система дуальної освіти була 

використана в Німеччині. Національна 

система освіти також має 

багаторічний досвід поєднання роботи з 

навчанням як у форматі здобуття 

освіти за вечірньою або заочною 

формою навчання, так і у форматі 

практичної підготовки здобувачів вищої 
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освіти денної форми навчання на 

реальних робочих місцях. Економічним 

підґрунтям такого дуалізму у період 

найбільшого розвитку радянської пла-

ново-адміністративної індустріальної 

економіки (1934-1957) була необхідність 

кадрового забезпечення виробництва. З 

середини 1980-х років система профе-

сійно-технічної освіти почала 

функціонувати неефективно, що, 

можливо, було зумовлено 

недосконалістю її нормативно-

правового забезпечення. Сучасні підходи 

у вирішенні цього питання закладено у 

нормах Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти [2] 

та інших нормативно-правових актах, 

які тим чи іншим чином регламентують 

розвиток освіти за дуальною формою 

навчання. 

Ураховуючи досвід здобуття про-

фесійної освіти Німеччини, у 2003 році в 

НТУ «ХПІ» за підтримкою Магдебурзь-

кого університету імені Отто-фон-

Герікке було засновано Німецький 

технічний факультет з підготовки 

студентів за спеціальностями 

машинобудівного та електро-

машинобудівного профілю. Керуючись 

нормативно-правовою базою України 

щодо здобуття дуальної освіти, НТУ 

«ХПІ» з 2014 року розпочав розробку, а у 

подальшому і реалізацію Концепції осві-

тньої діяльності Національного техніч-

ного університету «Харківський 

політехнічний інститут» на 2016-2025 

роки [16]. Метою цієї Концепції було 

визначено поширення творчих зв’язків з 

роботодавцями шляхом створення 

навчально-науково-виробничих 

кластерів, започаткування дуальної 

освіти та державно-приватного 

партнерства. Одним із стратегічних 

напрямів розвитку НТУ «ХПІ» до 1925 

року є поширення практики викори-

стання дуальної форми навчання, 

державно-приватного партнерства 

університету з ІТ-фірмами. 

Однією з перших в НТУ «ХПІ» до 

реалізації дуального підходу в освіті 

приступила кафедра «Програмної інже-

нерії та інформаційних технологій 

управління». Проект спрямований на 

реалізацію дуального підходу до освіти у 

підготовці магістрів ІТ-спеціальностей. 

Суть дуального підходу на кафедрі 

«Програмної інженерії та 

інформаційних технологій управління»:  

теоретична підготовка здійснюється на 

профільній кафедрі НТУ «ХПІ», а 

практична частина реалізується в рамках 

робочого процесу на підприємствах. 

Проект складається з 2-хчастин. 

1. Підготовка до дуальної освіти 

на старших курсах (активна взаємодія з 

ІТ-фірмами, зміни в навчальних програ-

мах відповідно до вимог щодо кваліфіка-

ції ІТ-фахівців; реалізація додаткових 

курсів, участь викладачів кафедри в осві-

тніх програмах ІТ-фірм; розробка 

пакету документів для переходу на 

дуальну форму навчання, адаптація 

випускників до вимог фірм-

роботодавців. 

2. Реалізація магістерських про-

грам на основі дуального підходу, який 

дозволяє поєднувати фундаментальну 

теоретичну підготовку з роботою в ІТ-

компанії, відбувається шляхом зміни 

графіку навчального процесу, 

упровадження нового формату 

дипломного проектування, 

впровадження інноваційних технологій у 

навчання і створення умов для успішного 

поєднання навчання і роботи. 

Висновки з даного дослідження 

та перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Таким чином, прове-

дення даного дослідження дає підстави 

зробити висновки про те, що застосу-

вання дуальної форми навчання в освіт-

ньому процесі вищих технічних закладів 

освіти дозволяє усунути розрив між тео-

рією і практикою, освітою й виробницт-

вом; підвищити якість професійної підго-

товки; залучити кваліфікований персонал 

з виробництва до педагогічної діяльності 

і, тим самим, підвищити загальний рей-

тинг Університету на ринку освітніх пос-

луг.  
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Перспективними напрямами 

щодо порушеної проблематики є 

впровадження елементів дуальної 

форми навчання в закладах професійно-

технічної освіти І-ІІ рівнів акредитації.  

 

Problem setting. The national edu-

cation system faces the task of providing 

quality training for specialists capable of 

raising the country’s prestige at international 

level. Fulfilling this task seems possible 

within the context of realizing practical 

measures provided for by the National strat-

egy of education development in Ukraine till 

2021 [1], and also through realizing the 

Concept of specialists training by dual form 

of educating [2]. The corresponding docu-

ment supposes establishing a mutual part-

nership between institutions of higher, spe-

cialized pre-higher, vocation-and-technical 

(vocational) training, employers, and trainees 

aimed at trainees’ getting an experience of 

practical application of competencies 

obtained, and their adaptation in real profes-

sional activities. 

Recent research and publications 

analysis. Mechanisms to implement the dual 

form of training into the existing education 

system were considered in the works by V. 

Vemian [3], V. Ter-Ovanesian [3], S. Dra-

zhnytsia [4], B. Mokin [5], O. Kosaruk [5], 

V. Moroz [6], and other researchers. The 

issues of normative-legal support of state 

management in vocation-and-technical 

training were studied by L. Petrenko [7], P. 

Kuharchuk [8], I. Sikorska [9], I. Semenets-

Orlova [10], et al. 

A considerable contribution into the 

research of problems of specialists training 

by dual form of education was made by 

foreign scientists: M. Tribus (disclosed the 

application of principles of total quality 

management (TQM) in education) [11], F. 

Lunenburg and A. Ornstein (proposed better 

management methods in business, manage-

ment theory, research and practice, the most 

efficient in modern education contexts) [12], 

F. Jašarević and E. Cuka (analyzed the main 

determinants, the place and role of informal 

education and learning for life in the context 

of development of both separate individuals 

and broader social groups) [13], Yalun and 

Chenguan Du (substantiated the need in 

further reforming of education management 

system in China through adopting the laws 

and normative acts) [14], and other re-

searchers. 

Paper objective. On results of ana-

lyzing the content and practices of applica-

tion of dual form of training in Germany’s 

higher education system to estimate the 

possibility of introducing it to the education 

process at the National technical university 

“Kharkiv Polytechnic Institute”, as well as to 

determine priorities of measures by stake-

holders of a higher education institution in 

the corresponding area of work. 

For achieving the set objective to 

solve the following tasks: 

1) to perform an analysis of content 

and practices of the dual form of training 

functioning in the higher education system of 

Germany; 

2) to substantiate the possibility of 

implementing the experience of German dual 

form of training in the technical higher 

education institution of National technical 

university “Khrkiv Polytechnic Institute”; 

3) to prove the expediency of intro-

ducing the elements of dual education to the 

training process of higher technical education 

establishments. 

Paper main body. Within this 

publication, we will mean as dual education 

the interaction between the educating and the 

production spheres aimed at training quali-

fied personnel in certain specialities within 

organizationally different forms of training. 

Scientists agree that for the first time the dual 

education system was applied in Germany. 

The national education system also has a 

many-year experience of combining the work 

with training both in the format of obtaining 

extramural or evening education and in the 

format of practical training of full-time 
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higher education students at real workplaces. 

The economic basis of such dualism in the 

period of the greatest development of the 

Soviet planned administrative industrial 

economy (1934 – 1957) was the need in 

personnel supply to production. Since the 

mid-80s, the vocational training system 

began functioning inefficiently, which was 

probably determined by imperfection of its 

normative and legal basis. Modern 

approaches to solving this issue are laid in 

the norms of the Concept of specialists 

training by dual form of educating [2] and 

other normative-legal acts that regulate in 

certain ways the development of dual form 

education. 

Taking into account the experience 

of providing professional education in Ger-

many, NTU “KhPI” in 2003 jointly with 

Magdeburg university named after Otto von 

Gherikke established the German Technical 

Faculty to train students in machine building 

and electrical machine building specialties. 

Being guided by the normative-legal base of 

Ukraine on providing dual education, the 

NTU “KhPI” since 2014 began developing, 

and later on realizing the Concept of edu-

cating activity of the National technical 

university  “Kharkiv Polytechnic Institute” 

for 2016 – 2025 [16]. The aim of this Con-

cept was determined as broadening creative 

ties with employers through forming train-

ing-scientific-production clusters, launching 

the dual education, and the state-and-private 

partnership. One of strategic directions of 

NTU “KhPI” development till 2025 is the 

promoting the practice in the application of the 

dual form of education and the university’s 

state-private partnership with IT companies. 

One of the first at the NTU “KhPI” 

to start realizing the dual approach in edu-

cation was the Department of programming 

engineering and information technologies in 

management. The project is directed at re-

alizing the dual approach to education in IT 

masters’ training. The essence of the dual 

approach at the department of programming 

engineering and information technologies in 

management is as follows: theoretical train-

ing is maintained at the specialized depart-

ment at the NTU “KhPI”, while the practical 

part is realized within the production process 

at enterprises. The project consists of two 

parts: 

1. Preparing for the dual education 

in senior years (active interaction with IT 

companies, changes in training programs in 

accordance with requirements of IT special-

ists qualification, running additional courses, 

participation of the department lecturers in 

education programs run by IT companies; 

development of the documents package for 

transition to the dual form of education, the 

graduates’ adapting to the requirements of 

employing companies. 

2. Realization of masters’ training 

programs on the basis of the dual approach 

which enables to combine a fundamental 

theoretical training with work at an IT com-

pany takes place through changes in the 

schedule of education process, the introduc-

tion of innovative technologies to education, 

and forming conditions for successful com-

bination of study and work. 

Conclusions of the research. The 

undertaken research gives reasons to con-

clude that implementing the dual form of 

training in the education process of education 

institutions enables to overcome the gap 

between theory and practice, education and 

production; to raise the quality of vocational 

training; to involve qualified production 

personnel in pedagogic activity, thus raising 

the university’s total rating at the education 

services market. 

Perspective directions concerning 

the viewed problematics are introduction of 

elements of the dual form of education at 

vocation-and-technical education establish-

ments of the I – II accreditation level. 

Problem setting in general and its 

connection with important scientific or 

practical issues. At current conditions of 

market economy, the national education 

system faces the task to ensure quality 

training of specialists capable of raising the 

prestige of the country at international level. 

Accomplishing this task seems possible 
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within the context of realizing practical 

measures provided for by the National strat-

egy of education development in Ukraine till 

2021. According to the authors of the pro-

gram document, the national education’s 

development supposes its “integrating into 

the European and the world education envi-

ronment” [1]. In realizing the program di-

rections of the Strategy, the participants of 

the Session of the Ministry of science and 

education that took place on January 26, 

2018 offered the Concept of specialists 

training by the dual form of education [2]. 

The corresponding document supposes es-

tablishing the mutual partnership between the 

establishments of higher, special pre-higher, 

vocation-and-technical (vocational) training, 

employers, and trainees with the aim of 

obtaining by trainees an experience of 

practical use of competences obtained and 

their adaptation in real professional activity 

conditions. The aforementioned testifies to 

the need in developing the content and prac-

tices of the dual education realization in the 

system of training specialists capable of 

developing the country’s economic, socio-

political, and labor potential. 

Recent research and publications 

analysis. Mechanisms of implementing the 

dual form of education into the existing 

education system were viewed in the works 

by V. Vemian, V. Ter-Ovanesian (analyzed 

the essence and the importance of the dual 

system of vocational training and educative 

measures concerning the application of 

foreign experience in teaching process or-

ganization, viewed the module system of 

vocational training as an innovative concept 

that utterly changes the approach to its or-

ganization) [3]; S. Drazhnytsia (established 

the essence, main principles, advantages and 

disadvantages of the dual training as an 

interactive education technology, analyzed 

the European experience of the dual training, 

established the circle of problems that hinder 

the introduction of the dual training to the 

national vocational training, offered the 

structural model of organizing vocational 

training by the duality principle) [4]; B. 

Mokin, O. Kosaruk (exposed the ideology of 

raising the quality of engineering education 

through parallel mastering of working 

professions by students that correlate with 

engineering specialties) [5], separate aspects 

of applying the experience of functioning the 

model of rendering education services in 

Germany to reform the national education 

system were referred to by V. Moroz [6]. 

At the same time, the problematics 

in question, in view of its separate issues 

being partially within the subject-object 

circle of the state-management science, got 

its development in researches of the 

corresponding content directedness. The 

issues of normative-legal support of state 

management in vocation-and-technical 

training were considered by L. Petrenko [7]; 

the model of state-public management in 

vocation-and-technical training system of a 

region was developed by P. Kuharchuk [8]; 

theoretic and practical premises connected 

with mechanisms of state management in 

higher education within the context of 

European integration were viewed by I. 

Sikorska [9]; I. Semenets-Orlova 

substantiated theoretical foundations of state 

management of changes in education as a 

subdivision of social management, as well as 

possibilities of applying modern education 

changes theories in strategic planning, 

programming, modelling, designing of 

processes of education reforming in modern 

Ukraine [10]. 

A substantial contribution into re-

search of the problematics of training spe-

cialists by the dual form of education was 

made by foreign scientists: M. Tribus (dis-

closed the application of principles of total 

quality management (TQM) in education, 

offered propositions as to the work with the 

four systems that should be taken into ac-

count when introducing quality control at any 

enterprise, namely the education system, 

management system, social system, as well 

as instruments and methods) [11]; F. Lunen-

burg and A. Ornstein (proposed better man-

agement methods in business, management 

theory, research and practice, the most effi
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cient in modern education contexts) [12]; F. 

Jašarević, E. Kuka (analyzed the main de-

terminants, the place and role of informal 

education and learning for life in the context 

of development of both separate individuals 

and broader social groups; proved the deci-

sive significance of management and its 

influencing the forming of the informal 

education system in Bosnia and Herzegovina 

that ensure a stable vocational training for 

employees for reacting to modern 

requirements of labor market as one of the 

main competitive advantages of countries 

featuring such a system) [13]; Yalung, 

Chenguan Du (substantiated the need in 

further reforming of education management 

system in China through adopting the laws 

and normative acts for addressing to the 

challenges in the epoch of marketing and 

industrialization) [14]. Separate issues of 

manifestation of the problematics of state 

management in vocational (vocation-and-

technical) education development were 

viewed in our previous publications [15]. 

Despite of sufficient level of scien-

tific attention by researchers working on 

improvement of the state of vocational 

training at the state-educative level, some 

issues still remain unsolved that provides an 

opportunity for further scientific research. 

The aim of the article. For achiev-

ing the set objective to solve the following 

tasks: 

1) to perform an analysis of content 

and practices of the dual form of training 

functioning in the higher education system of 

Germany; 

2) to substantiate the possibility of 

implementing the experience of German dual 

form of training in the technical higher 

education institution of National technical 

university “Khrkiv Polytechnic Institute”; 

3) to prove the expediency of intro-

ducing the elements of dual education to the 

training process of higher technical education 

establishments. 

Main material exposition. The dy-

namics of the accumulated knowledge in the 

information technologies system enhances 

quality training of specialists capable of 

raising the country’s prestige at international 

level. On results of expertise estimation by 

specialists of the Ministry of science and 

education of Ukraine, the introduction of the 

dual education will enhance overcoming the 

problem of obsolete material-and-technical 

base at higher and vocational training estab-

lishments, enable employers to join the 

process of graduates’ training, “to use in a 

more efficient way the time and finance 

resources of students, education establish-

ments, and employers” [16]. 

Considering the more than sufficient 

number of scientific approaches to the de-

fining of the categorial content of the defi-

nition of “the dual education” and taking into 

account the chosen object of scientific 

research, we think it expedient not to pause 

on detailed analysis of their content. In this 

publication, under the dual form of education 

we will consider the interaction between the 

education and the production spheres in 

terms of training qualified personnel of certain 

specialties within organizationally different 

forms of training. Scientists agree that the dual 

education system was applied for the first time 

in Germany. 

Despite the fact that the dual educa-

tion system was founded and got its initial 

development within the education environ-

ment of Western Europe countries (Austria, 

Germany, Switzerland), the national voca-

tional training system has also its own de-

velopment traditions. The national education 

system has a many-year experience of com-

bining the work with training both in the 

format of obtaining extramural or evening 

education and in the format of practical 

training of full-time higher education stu-

dents at real workplaces. In specialists’ 

opinion, the economic basis of such dualism 

in the period of the greatest development of 

the Soviet planned administrative industrial 

economy (1934 – 1957) was the need in 

personnel supply to production. 

The vocation-and-technical training 

system began working inefficiently since 

mid-80s: there appeared contradictions be
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tween theory and practice, between the 

equipment level of training-and-production 

institutions and that of enterprises, the man-

agement of enterprises and organizations 

expresses dissatisfaction with the quality of 

young specialists’ training. 

It is possible that the nature of these 

contradictions emergence is imperfection of 

normative-legal provision for vocational 

training. 

Modern approaches to solving this 

issue are laid in the Concept of specialists 

training by the dual form of education [2]. 

Among other normative-legal acts 

that regulate in certain ways the development 

of the dual form of education is the Order by 

the Ministry of science and education of 

Ukraine of 16.03.2015 No. 298 “On 

conducting the experimental-research work 

on the topic of ‘Vocational training of 

qualified workers with application of 

elements of the dual training system’ on the 

base of vocation-and-technical training 

institutions” (approves the program of 

research-and-experimental work for 2015 – 

2018, determines its coordinators, grants the 

status of an experimental establishment of 

all-Ukrainian level to the appointed 

education institutions); the Order by the 

Ministry of science and education of Ukraine 

of 23.06.17 No. 916 “On introduction of 

elements of the dual form of training to 

vocational training of qualified workers 

(determines the list of vocation-and-technical 

training institutions where the introduction of 

elements of dual form of education for pre-

determined working professions will take 

place between 2017 and 2020). 

Taking into account the experience 

of providing professional education in 

Germany, NTU “KhPI” in 2003 jointly with 

Magdeburg university named after Otto von 

Gherikke established the German Technical 

Faculty to train students in machine building 

and electrical machine building specialties. 

Being guided by the normative-legal base of 

Ukraine on providing dual education, the 

NTU “KhPI” since 2014 began developing, 

and later on realizing the Concept of educat-

ing activity of the National technical univer-

sity  “Kharkiv Polytechnic Institute” for 2016 

– 2025 [16]. The aim of this Concept was 

determined as broadening creative ties with 

employers through forming training-scien-

tific-production clusters, launching the dual 

education, and the state-and-private partner-

ship. One of strategic directions of NTU 

“KhPI” development till 2025 is the promot-

ing the practice in the application of the dual 

form of education and the university’s state-

private partnership with IT companies. The 

practice of realization of training by the dual 

form attests to the fact that the forms of 

knowledge presenting, as well as forms of 

shaping professional skills, are in principle 

different from those applied in traditional 

training. 

On the results of analyzing the ten-

dency in labor market development, we may 

state that majority of young people do not 

stay at the same working place during their 

labor potential evolvement. According to 

statistical data, “47% of Ukrainian young 

people changed work places of their main 

work, while 47% didn’t change them. 

Among those who changed place of work, 

25% did it once, 26% did it twice, 22% did it 

three times and as many four or more times” 

[18, p. 68]. This fact considered, the main 

task of technical higher education 

establishments is not only forming those 

knowledge and skills that are demanded 

within work activity in corresponding 

speciality, but also those that can 

hypothetically be required by labor market or 

by a personality’s desire to realize itself in 

another professional activity (speciality). 

One of the first at the NTU “KhPI” 

to start realizing the dual approach in edu-

cation was the Department of programming 

engineering and information technologies in 

management. Senior years’ students, learning 

at the department, get an opportunity to 

combine work and study, to get necessary 

theoretical knowledge and to work at an IT 

company in chosen speciality. The training 

process is organized in such a way that the 

department students attend first classes and 
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study on Saturdays, and work the rest of time 

at an IT company or work on the inner 

projects of the department. 

The project is directed at realizing 

the dual approach to education in IT masters’ 

training. The essence of the dual approach at 

the department of programming engineering 

and information technologies in management 

is as follows: theoretical training is main-

tained at the specialized department at the 

NTU “KhPI”, while the practical part is 

realized within the production process at 

enterprises. The project consists of two parts: 

1. Preparing for the dual education 

in senior years (active interaction with IT 

companies, changes in training programs in 

accordance with requirements of IT special-

ists qualification, running additional courses, 

participation of the department lecturers in 

education programs run by IT companies; 

development of the documents package for 

transition to the dual form of education, the 

graduates’ adapting to the requirements of 

employing companies. 

2. Realization of masters’ training 

programs on the basis of the dual approach 

which enables to combine a fundamental 

theoretical training with work at an IT com-

pany takes place through changes in the 

schedule of education process, the introduc-

tion of innovative technologies to education, 

and forming conditions for successful combi-

nation of study and work. 

The project of realizing the dual ap-

proach to education in IT masters’ training at 

the Department of program engineering and 

information technologies management at the 

NTU “KhPI” is presented in Table 1. 
 

 

Table 1 – The project of realizing the dual approach to education in IT masters’ 

training at the Department of program engineering and information technologies 

management at the NTU “KhPI” 

Indicators Factors 

Urgency - increase in need in IT specialists caused by raising of the IT 

sector’s importance in the state’s economic development; 

- gap between employers’ requirements and graduates’ training 

level; 

- insufficient level of specialists’ practical training at a higher 

education establishment. 

Tasks of the project - adapting the graduates’ professional knowledge, skills, and 

abilities to ever changing conditions of labor market; 

- improvement of practical training of senior years students; 

- strengthening employees team of IT companies with young 

qualified specialists; 

- forming competitive environment among students that ensures 

increase in academic success and motivation. 

Efficiency indicators - the number of students who successfully completed the master’s 

course on the base of the dual approach to education; 

- the quality of students’ theoretical knowledge at the stage of 

realization of the dual approach to education (percentage of those 

obtaining the “excellent” and “good” marks); 

- the quality of students’ professional activity in IT companies 

evaluated on the grounds of the career growth data. 

Success factors - department’s cooperation with IT companies; 

- students’ aspiration to successful employment; 

- IT companies’ interest in obtaining new well-qualified employees; 

- professional staff of the department of program engineering and 
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It should be taken into account that in 

the course of specialists training by the dual 

form the NTU “KhPI” ensures the following 

possibilities: 

- consolidation and improvement of 

the practical component of education process 

with preserving the sufficient level of 

theoretic training; 

- interconnection, mutual penetrating, 

and mutual influence of different systems 

(science and education vs production or public 

sector) for introducing important changes 

directed at raising quality of education; 

- improvement of specialists’ training 

quality in accordance with real requirements 

of labor market and providing qualified 

specialists for national economy; 

- strengthening the role of employers 

and professional associations in the system of 

qualified personnel training (from 

determining the contents of training pro-

grams to evaluating the training results); 

- modernizing the content of edu-

cation in order to bring them in correspond-

ence with the modern content of professional 

activity; 

- raising the competitiveness level of 

education establishments’ graduates in 

conditions of globalization, and enhancing 

the growth of young people’s employment 

level; 

- shortening the graduates’ adaptation 

period to professional activity; 

- increasing students’ motivation to 

study. 

At the same time, it should be noted 

that the development of the NTU “KhPI” 

Concept is not an utterly new direction in 

organizing the interaction with German 

universities. 

In accomplishing this concept, there 

take place the following changes in organizing 

the teaching process by the dual form of 

training: design of new teaching plans; 

introduction of new formats of diploma thesis 

designing; changes in the ratio of learning time 

to practical training to the effect of increasing 

the latter; introduction of innovative teaching 

technologies; introduction of block-and-

module scheme of the training process; 

evaluation of training results in accordance 

information technologies of management; 

- the department’s material and technical resources. 

Risk factors - efficiency of education technology; 

- bureaucracy of higher school; 

- political instability; 

- difficult economic situation; 

- outflow of investments at state level. 

Target audience of 

the project 

- students of “program support engineering” and “computer 

sciences” specialities at the NTU “KhPI”;  

- IT companies from the cluster; partner-companies; 

- the department of program engineering and information 

technologies of management. 

Innovations in 

education technology 

applied in the project 

- module programs; 

- flexible training schedule; 

- cognizance activation; 

- control of individual work; 

- adaptiveness, active learning; 

- computer-based learning, cooperation; 

- individual approach. 

Sphere of application - magisters’ programs based on specialities: 

- “Program support engineering”; 

- “Computer sciences”; 

- “Information systems and technologies”. 
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with real indicators of professional training 

proved in practical conditions. 

On the whole, the realization of the 

dual form of training at technical higher 

education establishments solves such urgent 

tasks as: adapting the graduates’ professional 

knowledge, skills, and abilities to rapidly 

changing conditions of the labor market; 

improvement of senior years students’ practical 

training; preparing specialists that meet 

employers’ qualification requirements and 

professional standards; proving a graduate’s 

competitiveness at the labor market. 

Conclusions of this research and 

perspectives of further researches in this 

direction. Considering the stated above, we 

can formulate the following conclusions. 

First, implementing the dual form of training 

in the education process of education institu-

tions enables to overcome the gap between 

theory and practice, education and produc-

tion; to raise the quality of vocational train-

ing; to involve qualified production person-

nel in pedagogic activity, thus raising the 

university’s total rating at the education 

services market. Secondly, implementation 

of German experience in dual training at the 

higher education establishment of the Na-

tional technical university “Kharkiv Poly-

technic Institute” has positive results: enables 

to realize masters’ programs and to combine 

students’ fundamental theoretical training 

with work at IT companies. 

Perspective directions concerning the 

viewed problematics are introduction of 

elements of the dual form of education at 

vocation-and-technical education establish-

ments of the I – II accreditation level. 
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РЕФЛЕКСІЯ ПРОЦЕСУ АТЕСТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Анотація. У статті проаналізовано досвід проведення атестацій з вільного во-

лодіння українською мовою для осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі на за-

йняття посад державної служби, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Представлено проце-

дуру проведення атестаційних сесій. Визначено основні проблеми комунікативної ком-

петентності (мовної та мовленнєвої компетенцій) осіб, що проходили атестацію у 

даному закладі. Сформульовано висновок про додаткові цільові можливості зазначе-

ного заходу: визначення рівня загальної ерудиції та змісту особистісної громадянської 

позиції осіб, що атестуються; важливість для конкурентоздатності закладу вищої 

освіти забезпечення доброзичливого ставлення та справедливого оцінювання членами 

атестаційної комісії претендентів на державну службу, а також правильно організо-

ваного адміністрування зазначеного процесу; високі ризики корупції у закладах, що ро-

зташовані у регіонах з низьким рівнем конкуренції. 

Ключові слова: атестація, державні службовці, комунікативна компетент-

ність, конкурентоздатність, заклад вищої освіти. 
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REFLEXION OF FUTURE CIVIL SERVANTS AT THE UKRAINIAN LANGUAGE 

ATTESTATION 

 

Abstract. The article analyzes the experience of conducting attestations on the free 

fluency in the Ukrainian language for those applying for the civil service of the O.M. Be-

ketova NUMUK. It is presented the procedure of conducting attestation sessions. The basic 

problems of communicative competence (language and speech competencies) of peoeple who 

passed certification in this institution were determined. A conclusion was drawn about the 

additional target of the event: the determination of the level of general erudition and the 

content of the personal civil status of the accused persons; the importance for the higher edu-

cation institution's competitiveness of ensuring a friendly attitude and a fair assessment by the 

members of the certification committee of the applicants for the civil service as well as the 

proper organization of the administration of the said process; high risk of corruption in in-

stitutions located in regions with a low level of competition.                 
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РЕФЛЕКСИЯ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В статье проанализирован опыт проведения аттестации по сво-

бодному владению украинским языком для персон, которые претендуют на государ-

ственную службу, ХНУМГ имени А.Н. Бекетова. Представлена процедура проведения 

аттестационных сессий. Определены основне проблемы коммуникативной компе-

тентности (языковой и речевой) особ, которые проходять аттестацию в данном 

учреждении. Сделан вывод о дополнительных целевых возможностях представленного 

мероприятия: определение уровня общей эрудиции и содержания личностной граж-

данской позиции атестуемых; важность для конкурентоспособности учреждения 

высшего образования обеспечения доброжелательного оотношения и справедливого 

оценивания членами аттестационной комиссии претендентов на государственную 

службу, а также правильно организованного администрирования представленного 

процесса; высокие риски коррупции в учреждениях, расположенных в регионах з низким 

уровнем конкуренции. 

Ключевые слова: аттестация, государственные служащие, коммуникативная 

компетентность, конкурентоспособность, учреждение высшего образования. 
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An extended abstract of the paper on the subject of: 

“Reflection of the process of attestation of future public servants in the Ukrainian 

language” 

 

Problem setting. Constant transfor-

mations in the society, development and up-

dating of the national idea and the principles 

of democratic state building have become the 

prerequisite for reforming the public 

administration. The specific feature of the 

public service is its openness, which is 

manifested in communication between the 

state and the person, in particular, through 

the establishment of centers for providing 

administrative services, supplying citizens 

with information on the sites of various 

public utility companies, the openness of the 

state institutions and government bodies for 

public organizations, etc. Thus, an important 

condition for the professionalism of a public 

servant is a high level of his/her communi-

cative competence in the state language. To 

ensure this requirement, the Cabinet of 

Ministers decree required compulsory ex-

amination in the Ukrainian language for the 

applicants or candidates for the public ser-

vice. 

Paper objective is analyze the expe-

rience of organizing and conducting attesta-

tion sessions in O.M. Beketov National Uni-

versity of Urban Economy in Kharkiv for the 

period from September 2017 to December 

2018. 

Paper main body. The communicative 

competence of a public servant is based on 

knowledge of the structure, norms and 

functions of the Ukrainian language in the 

field of business communication, as well as 

the peculiarities of the linguistic design of its 

main genres and allows an official to fulfill 

his/her functional duties. So, the organi-

zation of the exam in the Ukrainian language 
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in its content corresponds to the goal: to 

check the applicants’ knowledge of language 

(grammar) in the form of a test; the level of 

competence in the written communication 

(exposition); to determine the readiness for 

oral communication (conversation on a 

certain topic with the elements of 

monological and dialogical speech). 

To create comfortable conditions for 

the preparation of the applicants for the 

exam, the  information on the mode of ses-

sions, test samples, discussion topics, etc. is 

provided on the university's website. 

The written communication skills 

testing has two stages: firstly, the applicants 

make a task to test their knowledge of 

spelling, grammar, vocabulary, stylistics of 

the business language; secondly, they write 

an exposition of the text on the topics rele-

vant to the society and economy of Ukraine. 

The purpose of the oral communica-

tion skills testing of the attestation session is 

to assess the level of the competence appli-

cants have in communicating in the Ukrain-

ian language on the basis of social and inter-

personal ethics, modeling communicative 

behavior in accordance with the strategies 

and situations at the workplace. 

Each session highlighted a rather se-

rious problem that can be considered rele-

vant for a separate study, namely, the fact 

that many of the future public servants, who 

demonstrated a sufficient level of language 

and speech competences, nevertheless 

showed social immaturity, low erudition, 

manifested in the misinterpretation of the 

social and public vocabulary; produced inef-

fective explaination of the essence of the 

topic proposed for discussion, its importance 

for the society. 

At the exam session, high value was 

set on creating a comfortable atmosphere for 

the applicants and securing a fair assessment 

of the level of their speech and language 

competences.  

The reflection of the results of the 

attestation commission’s work allows also to 

note that the important state initiative on 

implementation of the language policy in the 

aspect of testing the language competence 

level of the public servants also highlights 

the problem of corruption risks in evaluating 

applicants by the attestation commissions 

established at higher educational establish-

ments distant from a competitive environ-

ment. 

Conclusions of the research. An 

analysis of the practice of organizing and 

conducting attestation sessions in the 

Ukrainian language for the applicants for 

public service  at O.M. Beketov National 

University of Urban Economy in Kharkiv 

allows to draw the following conclusions: 

1. An examination in the Ukrainian 

language, in addition to determining the 

level of language and speech competences of 

the applicants for public service, also allows 

to determine the level of general erudition 

and the personal civil position of the people, 

who undergo attestation. 

2. The competitiveness of the insti-

tution of higher education, which have the 

authority to attest people applying for a 

public service in the Ukrainian language, 

depends on the principles of the professional 

activities of the members of the attestation 

commission: a benevolent attitude and a fair 

assessment, as well as an ability of the au-

thorized university to provide a decent level 

of the administrative service. 

3. The process of attestation of the 

applicants for public service at the educa-

tional institutions located in places with a 

lower level of competition is characterized by 

an increased level of corruption risks. 

 

Постановка проблеми в загаль-

ному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями.  

Постійні перетворення у суспільстві, 

розбудова й актуалізація національної 

ідеї та принципів демократичного 

державотворення стали передумовою 

реформ в різних галузях України. 

Однією з них, що потребувала змін як у 

змістовій, так і у формальній частинах 
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стала галузь державного управління. 

Особливістю державної служби є її 

публічний характер, що виявляється у 

комунікації держави та людини. 

Основними положеннями реформ 

державного управління можна вважати 

спрямованість на людину, демокра-

тичність. Це виявляється, зокрема, у 

створенні центрів надання адміністрати-

вних послуг, метою яких є забезпечення 

зручних та доступних умов отримання 

послуг суб'єктами звернень; представ-

лення інформації для громадян на сайтах 

різних комунальних підприємств; 

відкритість державних установ та 

органів управління для громадських 

організацій тощо. Усі зазначені процеси 

пов’язані із комунікацією окремого 

громадянина або громадської організації 

(як частини суспільства) із державою, а 

отже питання каналів та форм зазначеного 

процесу набуває актуальності та потребує 

унормування. 

Законом України “Про державну 

службу”, який набрав чинності 1 травня 

2016 року, визначено, що обов’язком 

будь-якого працівника державних інсти-

туцій є використання державної мови в 

фаховій діяльності та в офіційному спіл-

куванні на всій території України [1]. 

Тому для забезпечення зазначеної норми 

та зважаючи на досить велику кількість 

державних службовців із російськомов-

ного середовища, у квітні 2017 року Пос-

тановою Кабінету Міністрів було визна-

чено обов’язкове складання іспиту з 

української мови для осіб, що претенду-

ють або проходять за конкурсом на дер-

жавну службу [1].  

Право організовувати процес 

атестації державних службовців 

отримали українські заклади вищої 

освіти (ЗВО), які правоспроможні 

(мають ліцензію) здійснювати 

підготовку магістрів за спеціальністю 

“Публічне управління і адмі-

ністрування”. Наразі таких університетів 

у державі близько 100, з яких атестацію 

зазначеного змісту здійснюють лише 74 

[3]. Одним із таких ЗВО став 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова (ХНУМГ).  

Аналіз останніх досліджень і пу-

блікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спира-

ється автор.  Комунікація рідною мовою 

(Communication in the mother tongue) є 

ключовою компетенцією, необхідною 

умовою для забезпечення повної участі 

особистості у житті суспільства. Ії сфор-

мованість дозволяє дорослій людині від-

чувати себе соціальною одиницею, про-

дуктивно взаємодіяти з іншими індивіду-

альностями [5]. Питання мовної 

компетентності фахівців, які виконують 

функції державного службовця, 

висвітлюються у дослідженні В. 

Тимощука. Зокрема, автор зауважує, що 

проблема відбору кандидатів на 

державну службу у різних країнах 

вирішується шляхом проведення конкур-

сів, водночас питання мовної компетент-

ності держслужбовців визначено у тих 

країнах, де є чималі іншомовні націона-

льні групи (Естонія, Латвія, Литва). У 

мононаціональних країнах, зокрема 

Польщі чи Болгарії, базові закони про 

цивільну службу такої умови не виокре-

млюють [4]. Ця вимога, за думкою ав-

тора, зумовлена характером роботи пуб-

лічних службовців, що полягає в актив-

ному використанні і, відповідно, знанні 

державної мови (мов) для виконання по-

кладених на них завдань і функцій [4]. 

Цікавим щодо заявленої теми мо-

жна вважати французький досвід прове-

дення конкурсу на зайняття посад циві-

льної служби. Так, іспит на знання мови 

окремо не проводиться, однак мовна та 

мовленнєва компетенції претендентів 

оцінюються через проведення письмових 

екзаменів (редагування текстів, підготовка 

досьє), успішне складання яких за 

принципом анонімності (як гарантії неу-

передженості конкурсного журі) стає під-

ставою допуску до усного екзамену [4]. 
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Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим прис-

вячується дана стаття. Зважаючи на те, що 

проблема мовної та мовленнєвої ком-

петентності фахівців, які бажають вико-

нувати функції державного службовця в 

Україні, потребує особливої уваги, а та-

кож ураховуючи, що досі для широкого 

загалу не було представлено аналітичних 

звітів з проведення атестації з української 

мови та рекомендацій щодо удоскона-

лення зазначеного процесу, вбачаємо не-

обхідність представити результати реаль-

ної діяльності однієї із атестаційних ко-

місій ЗВО.  

Формулювання цілей статті (по-

становка завдання). Мета статті – оцінити 

досвід організації та проведення атеста-

ційних сесій у ХНУМГ за період з вересня 

2017 до грудня 2018 р та запропонувати 

напрями щодо вдосконалення змісту та 

практики використання механізмів 

атестації з української мови майбутніх 

державних службовців. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Ауди-

торія претендентів на посвідчення про 

рівень володіння українською мовою, до-

статній для здійснення професійно-ділової 

комунікації державним службовцем, у 

ХНУМГ, рівно як і в інших ЗВО Харкова, 

є особливою. Зважаючи на регіональну 

тенденцію, що виявляється у тотальній 

русифікації населення, свідомість того, 

що претенденти на державну службу по-

слуговуються українською мовою у зви-

чайному житті, близька до нульових по-

казників. Однак завданням комісії з атес-

тації не є формування особистості майбу-

тнього держслужбовця, що мало б вияв-

лятись у мотивуванні його говорити ви-

ключно українською, популяризуючи та-

ким чином ідею українізації середовища. 

У повноваженнях комісії - лише засвід-

чення здатності претендента до викорис-

тання державної мови у діловій комуні-

кації.  

Слід звернути увагу на той факт, 

що комунікативна компетентність держа-

вного службовця ґрунтується на знанні 

структури, норм і функцій української 

мови у сфері ділового спілкування, а та-

кож особливостей мовного оформлення 

його основних жанрів і дозволяє посадо-

вій особі реалізовувати її функціональні 

обов’язки. Тож організація іспиту з 

української мови відповідно до Постанови 

Кабміну “Про організацію проведення 

атестації осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою” за змістом 

відповідає меті: перевірити у претендентів 

знання з мови (граматика) – у формі тесту; 

рівень компетенції писемного мовлення 

(переказ); визначити готовність до усного 

спілкування (бесіда за визначеною темою з 

елементами монологічного та діалогічного 

мовлення) [2]. 

Згідно з вимогами вищезазначеної 

Постанови Кабміну, для забезпечення 

комфортних умов підготовки претенден-

тів до екзамену  на сайті університету 

представлено інформацію про режим 

проведення сесій, зразки тестів, тем для 

обговорення та інша корисна інформація. 

Слід зауважити про досить вдале адмініс-

трування зазначеного заходу. Так, особи, 

що екзаменуються, до сесії не взаємоді-

ють із членами атестаційної комісії (що 

унеможливлює неправомірні відносини), 

оскільки прийом документів та прова-

дження сесій відбувається у окремій від 

головного корпусу університету будівлі. 

Крім того, про результат атестації прете-

нденти дізнаються наступного після сесії 

дня, що виключає прояв негативних емо-

цій, адресованих членам комісії від тих, 

хто не пройшов атестацію. 

Письмовий тур проходить у два 

етапи: по-перше, претенденти складають 

тест зі знання орфографії, граматики, ле-

ксики, стилістики ділової мови; по-друге, 

пишуть переказ тексту за темами, актуа-

льними для суспільства та економіки 

України. Узагальнення результатів пере-

вірки письмового туру дає можливість 
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визначити особливості помилок претен-

дентів, що найчастіше виявляються у не-

правильному написанні розповсюджених 

у публіцистично-діловому мовленні лек-

сем, як от: інновація, пріоритет, дезорієн-

тація, консерватизм, меншовартість, при-

таманний, доброчесність, плагіат, конку-

рентність, компенсаційний, перфекціо-

ніст, територіальний, функціонування, 

тощо. Звісно, що не знаючи змісту слова, 

людина не може правильно його сполу-

чити із іншою  лексемою, тому помилки 

виявляються не лише у написанні самого 

слова, але й у порушенні правил керу-

вання (неправильна відмінкова форма). 

Проблема рівня ерудиції претендентів на 

державну службу представлена помил-

ками, що стосуються незнання розповсю-

джених у суспільній комунікації власних 

назв: Ангела Меркель, Абрахам Маслоу, 

Ліна Костенко, Верховна Рада, ЮНЕСКО. 

Отже, крім рівня грамотності, письмовий 

тур засвідчує рівень ерудованості та 

здатності до логічної побудови тексту 

майбутніх держслужбовців, що, на нашу 

думку, є беззаперечно необхідною 

компетенцією людини, у повноваження 

якої входить робота з документами. 

Завданням усного туру атестацій-

ної сесії визначено оцінювання рівня 

сформованості у претендентів компетен-

тності щодо спілкування українською 

мовою на засадах соціальної та міжосо-

бистісної етики, моделюючи комунікати-

вну поведінку відповідно до стратегій і 

ситуацій у роботі. Зважаючи на соціальну 

спрямованість діяльності державного 

службовця, у виборі тем для презентації 

монологу та бесіди керувались доцільні-

стю їх змісту сучасним проблемам суспі-

льного життя країни. Так, темами для ус-

ної комунікації було визначено:  

• Глобальні проблеми молоді;  

• Людина та природа: наслідки 

взаємодії; 

• Європейський вектор розвитку 

України. Історія та перспективи; 

• Мовна політика України як шлях 

до суб’єктності держави; 

• Толерантність у ставленні до іс-

торії України: чи можливе примирення 

опонентів? 

• Приховане безробіття та його 

вплив на ефективність пенсійної реформи;  

• Воєнна загроза як чинник вияв-

лення патріотизму або зростання сепара-

тистських настроїв суспільства;  

• Революція суспільної свідомості: 

причини молодіжного цинізму;  

• Мовне питання в реформі освіти: 

національна образа чи шанс на реалізацію 

для молоді; 

• Волонтерство як форма відро-

дження громадянського суспільства. 

У презентації усного висловлю-

вання претендентами на державну службу 

оцінювали нормативність побудови фраз, 

доцільність використання слів з точки 

зору їх лексичного значення, уміння 

промовця будувати текст, логічно пред-

ставляючи тези та аргументи. При цьому 

члени комісії націлювали учасників атес-

тації на те, що їхня особистісна позиція, 

представлена у висловлюванні, залиша-

ється поза оцінкою, оскільки з міркувань 

етики, не можна здійснювати маніпуляцію 

свідомістю атестованого, нав’язуючи 

йому власну думку будь-якого екзамена-

тора.  

Однак, перебіг кожної сесії все ж 

виокремив досить важливу проблему, що 

можна вважати актуальною для окремого 

дослідження: багато хто із майбутніх де-

ржслужбовців, виявляючи достатній рі-

вень мовної та мовленнєвої компетенцій, 

все ж демонстрував суспільну незрілість, 

низьку ерудованість, що виявлялось у не-

правильному тлумаченні суспільно-гро-

мадської лексики, невмінні пояснити суть 

запропонованої теми для обговорення, її 

важливість для суспільства. При цьому 

окремі особи у межах діалогу виявляли 

категорично радикальну (іноді демон-

стративно негативну) особистісну пози-

цію щодо прийнятих у державі концепту-

альних положень розуміння історичних, 

економічних, суспільно-політичних про-

блем. Такі висновки можуть стати осно
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вою для перегляду завдань зазначеної 

атестації, оскільки не можна допустити, 

щоб несвідомі громадяни (навіть, якщо 

вони мають достатню компетентність з 

мови), посідали державні посади й про-

ваджували державну політику в громаді.   

Важливого значення у організації 

екзаменаційної сесії надаємо створенню 

комфортної атмосфери для претендентів. 

Зважаючи на те, що серед харківських 

ЗВО більш актуальною стає конкуренція 

за вибір претендентом на державну слу-

жбу місця атестації, для університету, що 

виявив ініціативу забезпечення зазначе-

ного процесу, стає свого роду викликом: 

як і забезпечити якість атестації, і набути 

позитивних відгуків претендентів. Вирі-

шуючи саме такі складні завдання, склад 

атестаційної комісії ХНУМГ імені О.М. 

Бекетова засадами професійної діяльності 

визначає доброзичливе ставлення до уча-

сників атестації та справедливість їхнього 

оцінювання. Так, під час письмового туру 

здобувачам надається право у вільному 

темпі використати час, відведений на 

атестацію: спочатку пропонується писати 

переказ, а після його завершення – тест. 

Таким чином, кожен може самостійно 

розподілити власні зусилля та час на 

виконання зазначених видів робіт. 

У процесі усного туру претенденти 

вислуховуються екзаменаторами повною 

мірою (тобто екзаменатор не виправляє 

поточні помилки у мовленні учасника 

атестації, щоб не порушити логіку його 

висловлювання). Після закінчення 

монологу промовця члени комісії можуть 

задавати питання і оцінювати діалогічне 

мовлення претендента. 

Про ставлення претендентів на 

державну службу до результатів атестації 

свідчить відсутність негативних відгуків у 

контролюючих інститутах, хоча моні-

торинг результатів діяльності комісії чітко 

визначає якісний підхід до оцінювання 

претендентів. Так, за період з вересня 

2017 по грудень 2018 усього взяли участь 

у атестації – 174 особи, із них успішно 

пройшли атестацію – 148, а негативний 

результат отримали 26 осіб. При цьому 

один із претендентів, отримавши 

негативний результат, знов обрав для 

атестації саме ХНУМГ імені О.М. Беке-

това, зазначивши при цьому, що тут 

справедливо оцінюють. 

Рефлексія результатів роботи атес-

таційної комісії дозволяє звернути увагу  

на те, що важлива державна ініціатива 

щодо реалізації мовної політики в аспекті 

якості мовної компетентності державних 

службовців виокремлює ще й проблему 

корупційних ризиків у оцінюванні прете-

ндентів. Так, одним із учасників атестації, 

який виявив досить високий рівень мовної 

та мовленнєвої компетенцій, було 

зауважено, що у його рідному місті, яке 

знаходиться на контрольованій Україною 

території Донецької області, у процесі 

складання аналогічного іспиту з україн-

ської мови члени комісії виставили нега-

тивну оцінку, зауваживши при цьому, що 

він може перескласти іспит за умови про-

ходження курсів з української мови. Така 

ситуація свідчить про маніпулювання 

свідомістю претендента, що обумовлю-

ється розмитими межами відповідальності 

атестаційної комісії й віддаленістю від 

конкурентного середовища ЗВО, що ма-

ють право організовувати зазначений за-

хід. 

Висновки з даного дослідження 

та перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Отже, аналіз практики 

організації та проведення атестаційних 

сесій з української мови для претендентів 

на державну службу у ХНУМГ імені О.М. 

Бекетова дозволив зробити такі висновки. 

1. Екзамен з української мови, крім 

визначення рівня мовної та мовленнєвої 

компетенцій претендентів на державну 

службу, дозволяє визначити також рівень 

загальної ерудиції та зміст особистісної 

громадянської позиції осіб, що проходять 

атестацію. 

2. Конкурентоздатність закладу 

вищої освіти, що має повноваження для 

атестації осіб, які претендують на держа-

вну службу з української мови, залежить 
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від принципів професійної діяльності 

членів атестаційної комісії: доброзичли-

вого ставлення та справедливого оціню-

вання, а також від здатності уповноваже-

ного університету забезпечити належний 

відповідний рівень адміністративного об-

слуговування. 

3. Впровадження атестації претен-

дентів на державну службу в навчальних 

закладах, які розташовані у місцях із 

зниженим рівнем конкуренції, характери-

зується підвищеним рівнем корупційних 

ризиків. 

Перспективу подальших дослі-

джень вбачаємо в якісному аналізі вико-

ристання української мови державними 

службовцями на робочих місцях.  
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ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ОСВІТЕЛІВ 

ЗАСОБАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Анотація. У статті розкривається зміст поняття «лідерство». 

Проаналізовано сучасні національні та зарубіжні підходи, які визначають лідерство. 

Порівняно процеси лідерства та управління. Запропоновано основні характеристики 

лідерських якостей майбутніх вихователів. Запропоновано компоненти в структурі 

лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів: здатність до 

самоорганізації, здатність до організаційної діяльності, здатність організації 

міжособистісної співпраці. Визначено критерії зрілості лідерських якостей майбутніх 

вихователів: пізнавальна, оперативна, особистісна. Акцент робиться на тому, що 

навчальні заклади мають можливість формувати лідерські якості за допомогою 

участі студентів у роботі органів самоврядування. Запропоновано короткий опис 

експериментального підходу студентів, які будуть майбутніми педагогами, 

лідерськими якостями за допомогою студентського самоврядування. Розглянуто 

освітній потенціал «Молодої школи лідерів» (транслітерація «Школа молодого 

лідера») у формуванні лідерських якостей педагогічних студентів університету. 

Виявлено поетапний характер організації різноманітних форм позашкільної виховної 

діяльності студентів. 

Ключові слова: лідерство, теорії лідерства, концепція лідерства, лідерські 

якості, студенти, студентське самоврядування, майбутні вчителі. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ЛИДЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье раскрывается значение понятия «лидерство». Проана-

лизированы современные национальные и зарубежные подходы, определяющие лидерс-

тво. Процессы лидерства и управления были сопоставлены. Предложены основные 

характеристики лидерских качеств будущих педагогов. Предложены компоненты в 

структуре лидерских качеств студентов высших учебных заведений: способность к 

самоорганизации, способность к организационной деятельности, способность к орга-

низации межличностного сотрудничества. Определены критерии зрелости лидерских 

качеств будущих педагогов: познавательный, операционный, личностный. Акцент сде-

лан на то, что учебные заведения имеют возможность формировать лидерские каче-

ства с помощью участия студентов в работе органов самоуправления. Предложено 

краткое описание экспериментального подхода студентов, которые станут буду-

щими педагогами, лидерских качеств посредством студенческого самоуправления. Ра-

ссмотрен образовательный потенциал «Школы молодого лидера» (транслитерация 

«Школа молодого лидера») в формировании лидерских качеств студентов педагогиче-

ского вуза. Выявлен поэтапный характер организации различных форм внешкольной 

учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: лидерство, теории лидерства, концепции лидерства, лидерс-

кие качества, студенты, студенческое самоуправление, будущие учителя. 

 

Problem sloving in general and its 

conection with important scientific or 

practical task. Modern Ukrainian society is 

characterized by the significant changes in all 

areas of life, particularly in education. 

Modern schools require competent teachers, 

who are able to design and systematically 

improve their activities, to implement 

scientific and innovational practice 

achievement in the educational process, to 

give the adequate response to situations with 

elevated uncertainty, to function as an 

organizer of children`s group and personal 

professional activity. Leadership qualities are 

the significant part of the professional 

teacher`s preparation because to a large 

extent they determine the success of the 

realization of teaching and educational tasks, 

the capability to establish structural 

pedagogical cooperation with pupils and 

pupils` group, ability to self-organizing and 

regulation of self-activity.  In this context, 

the formation of future teachers’ leadership 

qualities is being viewed as one of the top-

priority direction in the modern higher 

pedagogical education. The State National 

Program “Educational” (transliteration 

“Osvita”) (“Ukraine XXI century), the 

National Doctrine of the development of 

education of Ukraine in XXI century, the 

Field Conception of the continuous 

pedagogical education focus on leadership 

qualities as an integral part of teacher`s 

competence.   

Within this framework, appears the 

necessity of designing of new psychological 

and pedagogical approaches to the process of 

the young leaders` formation, who 

correspond to demands and system of social 

society values. The designing of approaches 

to the formation future teachers` leadership 

qualities is the strategic pathway each of the 

theoretical and the practical relations. The 

topicality of the issue is also determined by 

the fact that the quality requirements to the 

specialists` preparation in the system of 
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higher education have significantly grown. 

The basic conditions for the assurance of 

these requirements: 1) improvement of 

training technologies; 2) psychological and 

pedagogical accompaniment of the process of 

student`s socialization. 

And analysis of recent researches 

and publication, which initiated the solution 

of problem and which the author relies on. In 

scientific literature “leadership” is being 

concerned as: power (Jean Blondel); social 

status (L. Downton); ability to have an 

impact on separate individuals and groups, 

directing their efforts to reach the goal (M. 

Albert, J. Maxwell, M. Mescon, R. Stogdill, 

R. Krychevskyi, R. Paryhin, Yu. Platonov, 

A. Svenytskyi); informal influence in the 

conditions of the informal communication 

(R. Krychevskyi); part of the management 

(J. Kotter, H. Mintzberg). Leadership has 

been fully studied in political (B. Kretov, 

Ye. Kudriashova, V. Sheinov), social-

psychological (J. Adair, T. Bendas, M. 

Veber, A. Petrovskyi), economical (P. 

Drucker, S. Covey, F. Hesselbach) aspects. 

Sources analysis provides the opportunity to 

draw a conclusion that leadership and 

management are different categories: 

management means the use of administrative 

resources but leadership involves personal 

influence and credibility; leadership cannot 

be restricted only to management functions, 

it is specific relationships within the group, 

which are based on the adoption of 

credibility and personal qualities one of the 

group members, who is not obligatory 

occupies the formal position [4]. 

Paper objective. To analyze peda-

gogical conditions of the implementation 

“Young Leader School” as the mean of the 

formation of future teachers  ̀leadership qualities. 

Paper main body. Researches dis-

tinguishes in the notion “leader” two 

meanings: first of all, it is a person who has 

prominent personal qualities, thanks to 

which his activity is characterized by effi-

ciency; secondly, it is a person, whose right 

to make a principal decision, which reflects 

the group interest and main group values, is 

recognized by a certain social group. On the 

basis of the conducted post-evaluation 

analysis of approaches to study of leadership 

phenomenon [2;3; 4; 6; 10; 14], we can draw 

to the conclusion, that the essence of 

leadership lies in the recognition of the 

leader right to organize group activity, aimed 

to satisfy interest of the particular 

community, of leader`s influence on 

surrounding persons.  

Due to the fact, that leadership in-

cludes the influence on surrounding persons, 

effective organization of joint activity, the 

leader has to have the peculiar features of 

character. But there is no unified list of 

leader`s features in the science till the 

present day. Conducted analysis of scientific 

literature and practice of educational 

establishments [5; 8; 13; 15], give the 

possibility to elicit the following leadership 

qualities: activity, self-started, in-

dependence, resoluteness. Also, the leader 

has to have communicative and organiza-

tional skills. The significance of each quality 

can be different due to time and social-

political conditions.  

The first researches of the issue of 

leadership in national science had been 

conducted by P. Zahorovskyi, A. Zaluzhnyi, 

S. Lozynskyi, who contemplates the 

question of children groups’ organization. 

Later, this issue had been studied by O. 

Vykhanskyi, I. Volkov, N. Zherebova, R. 

Krychevskyi, T. Malkovska, B. Paryhin, 

Yu.Platonov, M.Rozhkov, L.Umanskyi  

and others. 

Leadership – is one of the mecha-

nisms of the group activity integration, upon 

conditions that the person, who executes the 

role of the leader, unites, directs actions of 

all group members, who accept and supports 

his actions. Partially overlapped by notions 

“management”, “supervision”, leadership 

characterizes at the same time the specific 

form of relations in the group or in the 
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organization. In such a way, in national 

psychology leadership phenomenon has 

been viewed as a measure of the influence of 

personality of one of the group`s members 

on the group in whole in the direction of 

optimization in the solution of group-wide 

tasks.  

In whole, the notion of leadership 

had been connected with interpersonal re-

lations in the small group, intra-group ac-

tivity and natural spontaneous movement of 

these processes. Soviet social-psychological 

school does not deny Western concepts of 

leadership, put the main emphasis on the 

comparison of leadership and management 

and the specification of spontaneous, natural, 

herein free, informal sources of leadership, 

as a counter to official basics of management. 

At present, a series of experimental 

studies, conducted in the sphere of social 

psychology in our country, testify the deep 

interrelation of leadership and management 

processes. Researches N. Marakhovska, N. 

Semchenko, V. Yahodnikova found the 

dependence of group effectiveness on the 

group members` acceptance/non-acceptance 

of the manager as the leader [8; 13; 15]. 

O. Leontiev had developed the op-

erational approach to the study of the 

leadership issue. In accordance with this 

approach, the main determinant of the 

leadership process is aims and tasks of the 

group, which determine, who is going to be 

the leader and which style of leadership will 

appear more effective [7]. 

The conception of the value ex-

change approach, developed by R. 

Krychevskyi, is the mechanism of the leader 

nomination. The idea of value exchange is 

used to explain the phenomenon of 

leadership: the value characteristics of the 

members of a group (meaningful properties 

of the individual) as if exchanged for the 

authority and recognition of the leader [6]. 

The general point for all definitions 

of leadership in Western social psychology 

is the recognition of an important factor in 

stimulating the leader of the group's actions 

when solving their group tasks. In this sense, 

the leader is a person who implements the 

norms and values of the group [10]. 

It is worth noting that the interpre-

tation of the phenomenon of leadership, 

understanding its causes and mechanisms in 

Western psychology has undergone a 

significant evolution. But so far, neither in 

social psychology, which deals mostly with 

small groups nor in pedagogical psychology, 

which under the leader understands, first of 

all, successful professionals, there is no clear 

understanding of this phenomenon. 

The most common and generally 

accepted theory of leadership in Western 

psychology – is the theory of personal 

qualities, the theory of situational leadership, 

situational-personality theory [12]. 

In the theories of the humanistic 

approach is given a different understanding 

of leadership. These theories argue that the 

human being by nature is a complex 

motivated organism, and the organization 

basically is always guided. Therefore, the 

leader must transform the organization so 

that the individual is provided with the 

freedom to realize his own goals, needs, and 

at the same time so that he can contribute to 

the goals of the organization. These ideas 

were developed in the works of R. Blake, J. McGregor 

and other American psychologists [12]. 

Representatives of the motivation 

theory of leadership (S. Mitchell, S. Evans) 

argue that the effectiveness of the leader 

depends on his influence on the motivation 

of followers, on their ability to perform 

productive tasks and to the satisfaction felt 

by them in the process of work [12]. 

Theories of exchange and transac-

tional analysis (J.Homans, J.March, G. 

Simon, J.Tibo, C.Jorgey) view the leader as 

one who feels the needs and desires of his 

followers and offers them ways to meet them [12]. 

In national psychology, a great deal 

of attention is paid to the problem of lead-

ership types and styles. B. Parygin proposes 
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to build a leadership typology, taking into 

account the content, style and character of 

the leader's activities. The basis of the 

typology of leaders N. Zherebova puts a sign 

of the formation of interpersonal 

relationships and the division of functions. 

R. Krychevskyi distinguishes between two 

types of leadership depending on the type of 

group activity: instrumental and expressive. 

L. Umanskyi proposed a typology of 

leadership based on the functions 

implemented by leaders, distinguishing 

leader-initiators, leader-erudite, leaders-

generators of emotional atmosphere, leader-

craftsmen. According to N. Zherebova, 

leadership style raises questions about the 

methods and means by which the leader 

succeeds in solving group tasks. 

 Concepts of leadership, presented in 

the system of education, can be divided into 

three groups: 1) psychological, the main 

object of their attention is the personality of 

the leader, his behavior, methods of 

influence. These theories view leadership as 

an art of management and interaction with 

followers and opponents; 2) pedagogical, 

justifying the necessity and the possibility of 

development of leadership from childhood; 

3) complex, which is an attempt to combine 

different approaches. 

 The implementation of the tasks of 

education at the present stage mostly resp-

onses to the motivational and situational 

psychological concepts. The motivational 

approach (A. Maslow, F. Hertzberg) takes 

into account the needs and interests of the 

subjects of management, and situational 

theories (F. Fiedler, P. Hers) can be 

considered in line with the concept of 

person-oriented education. Together with the 

above-mentioned psychological theories, 

leadership in education successfully explains 

the pedagogical and value theories that view 

personality, education, leadership as 

individual and common values, on which the 

success of a person and society as a whole 

depends [12]. 

In national psychology and pedag-

ogy, the theory of leadership in education is 

poorly presented. At the beginning of the 

XXI century in the national science there 

were studies devoted to leadership in 

education [5; 8; 13; 15], but they are only a 

study of certain aspects of governance and 

psychological patterns of leadership, and yet 

there are no holistic theories of leadership. 

Studies show that leadership qualities 

are an important component and at the same 

time a factor in the personal and professional 

development of future teachers both during 

the period of professional training and at the 

stage of independent professional activity. 

On the basis of the analysis of psychological 

and pedagogical research it is possible to 

distinguish the following main characteri-

stics of the leadership qualities of future 

teachers: 

–  leadership qualities belong to the 

structure of pedagogical skills and have a 

complex character that reflects the conver-

gence of cognitive, emotional and personal and 

operational-actional components; 

– leadership qualities of future tea-

chers, while preserving general structural 

characteristics, have a number of specific 

features: by function - provide for the org-

anization of the activities of the subject, 

pupils and pupils groups, establishing con-

structive interpersonal interaction; by 

content – enable future teachers to give a 

decision on the leadership of pupils in the 

laconic, logical, optimal, from the pedago-

gical point of view, form; to prove 

pedagogical decision to pupils in a clear, 

emotionally rich, volitional and mobilization 

style;  to perform clearly and correctly  the 

functions, rituals, external attributes of 

activity defined by normative documents; 

- leadership qualities serve as a 

criterion for professional development and 

demonstrate the ability of students to dia-

gnose their personal potential as subjects of 

pedagogical activity, integrate humanities, 

psychological, pedagogical and managerial 
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knowledge in order to improve their 

professional activities, develop skills and 

abilities of pedagogical communication and 

influence which ensures successful the 

implementation of the organizer functions of 

the teacher [1]. 

On the basis of summarizing diffe-

rent approaches to determining the structure 

of leadership, taking into account the 

characteristics of professional activities of 

teachers and requirements for his personality 

identified in educational - professional 

program of training and educational-

qualifying characteristic of teacher, we 

singled out three components in the structure 

of leadership qualities of  students of higher 

educational establishments: the self-

organization ability, the organizational 

activity ability, the interpersonal cooperation 

organization ability. 

We consider self-organization abilities 

as individual psychological peculiarities of the 

teacher, which determine the ability to self-

examine, to diagnose their own professionally 

significant qualities, procedural and structural 

analysis of their own activities, self-

organization and self-regulation, to overcome 

difficulties in the path of self-improvement. 

Abilities of the organization of activity are 

manifested in the ability to analyze the 

conditions of the educational process, plan, 

predict, control and adjust the implementation 

of teaching tasks on the basis of comparison of 

results with a given purpose. The ability to 

organize interpersonal interaction ensures that 

the teacher establishes dialogical relationships 

with pupils, a partner subject - subject 

interaction, cooperation and co-creation with 

students. 

On the basis of the analysis of the 

content characteristics of the isolated 

components, we have defined the criteria for 

the formation of leadership qualities of 

future teachers. (cognitive, activity, perso-

nal), which are specified in the complex of 

relevant indicators. Indicators of the 

cognitive criterion of the formation of 

leadership qualities of future teachers are: 

combinatorial and predictive thinking 

(erudition, variability, intuitiveness, flexi-

bility and critical thinking); knowledge of 

ways of self-organization; knowledge about 

the peculiarities of leadership in education; 

knowledge of the peculiarities of 

development of interpersonal interaction 

with pupils, group dynamics, principles of 

psychological compatibility; knowledge of 

methods and techniques of influencing 

personality; knowledge of the peculiarities of 

pedagogical communication. 

The indicators of the activity crite-

rion are the complex of organizational skills: 

self-analysis of the results of activity, self-

control, self-command, rational distribution 

of the forces, task setting, work planning, 

prediction of the results of the decisions, 

coordination, integration of joint efforts, 

division of duties, instruction, control, 

critical evaluation of the results. interaction, 

prediction of deviations and difficulties in 

work, prevention of conflict situations, 

prompt decision-making, improvisation, 

communication, regulation of the relation 

with the team. 

The personal criterion is characte-

rized by indicators that reflect the emergence 

of future teachers important in the context of 

the leadership position of personality traits: 

humanistic orientation, empathy, tolerance, 

altruism, self-confidence, positive self-

esteem, aspiration for leadership, volitional 

qualities, responsibility, diligence, reflexi-

vity, setting on self-education, activity, 

initiative, independence. 

Taking into account the criteria and 

indicators, the generalization of the results of 

the summative stage of the experimental study, 

it was possible to define and describe three 

levels of the leadership qualities formation of 

future teachers: high, medium, and low. 

According to the traditional orga-

nization of the pedagogical process, the 

formation of leadership qualities of students 
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is slow, spontaneous, the majority of students have a low level, which makes it 

urgent to find new approaches and justify the 

pedagogical ideas of the purposeful 

formation of the readiness of future teachers 

to realize their own activity and initiative in 

the educational process of the secondary 

school. In our opinion, students` self-

government possesses considerable potential 

in this context, opportunities of which so far 

are little used in the process of formation of 

the personality of students of pedagogical 

higher educational establishments. 

Researchers consider [2; 8] that 

leadership qualities can be manifested already 

at an early age, with the important stage being 

school and student years when life's self-

identity takes place and the person receives the 

first lessons of organizational work. According 

to P. Blonskyi, L. Vygotskyi, S. Rubinstein, 

the youth age is sensitive to the formation of 

leadership qualitiesof the person in virtue of 

psychic peculiarities, since it is characterized 

by the desire for socially useful activity, an 

active attitude to reality and the desire to 

change it, readiness for life and professional 

self-determination, persuasion are being 

formed, a sense of duty and responsibility, a 

certain level of development reach such 

volitional qualities as independence, initiative, 

perseverance. 

Educational institutions have the 

opportunity to form leadership qualities of 

personality through the participation of 

students in the activities of self-government 

bodies. I. Andriychuk, L. Boniuk, J. 

Gryshchenko, E. Hak, V. Korotov, A. 

Makarenko, M. Rozhkov and other 

researchers studied the issues of self-

governance, in particular, the content of 

activity, structure, pedagogical leadership, at 

different times. At the same time, the features 

and opportunities of student self-government 

in the institution of higher education are not 

sufficiently studied. Student self-government 

at the university can be considered as a 

special form of initiative, independent 

activity, aimed at developing social activity 

of youth, support student initiatives, to 

address important issues of students' 

livelihoods; as a mechanism for the 

formation of leadership qualities, since one 

of the goals of student self-government can 

be the education of a citizen able to 

participate in the management of an 

organization, a state. The formation of 

leadership qualities of students through 

participation in the activities of self-

government is possible because student self-

government has a pedagogical leadership and 

socially significant activities that allow to 

teach leadership and develop communicative 

and organizational skills in real life. Socially 

significant activities of self-government 

affect the formation of activity, initiative and 

determination of students since it requires 

organizers to take responsibility, actively 

interact with the people [10]. 

The generalization of the results of 

the analysis of psychological and pedago-

gical literature, the statement of the research 

stage, the current practice of student self-

government in pedagogical higher 

educational establishments, as well as own 

experience gives grounds to formulate a set 

of pedagogical conditions for the formation 

of leadership qualities of future teachers by 

means of student self-government: ensuring 

the phased inclusion of students in various 

forms of extracurricular educational activities 

; inclusion of students in the organizational 

activity under the program "Young Leader 

School", which ensures the acquisition of 

professionally directed individual experience 

of organizational work; stimulating self-

improvement of future teachers in the process 

of student self-government bodies activity. 

The study found that the formation of 

leadership qualities of future teachers 

depends to a large extent on the provision of 

active participation of students in various 

forms of extracurricular activity, based on the 

principles of the subject-subject interaction 

of participants in the pedagogical process: 



ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ 

ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ 

 

Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2019                                        97 

 

the organization of self-training and self- education activities of students; direction of 

leisure for maximum satisfaction of cognitive 

and cultural needs of student youth; the 

choice of forms and methods of 

extracurricular educational activity taking 

into account the tasks of professional 

formation of future teachers; the 

comprehensive development of the 

individual creative potential of students. 

In the context of the formation of 

leadership qualities of future teachers, it is 

important to ensure the staged nature of the 

organization of various forms of extracur-

ricular educational activities of students. At 

the first stage, the main goal is to develop 

their interest in organizing activities, which 

plays a significant motivating role as a factor 

in activating the person-professional 

formation of future teachers. The results of 

observations make it possible to distinguish 

the logical sequence of stages of 

development of students' interest in 

organizing activity: interest in organizational 

activity knowledge of the peculiarities of 

organizational activity a steady interest in the 

organizational activity, which manifests itself 

in constructive creativity. The general 

indicators of constructive creativity of 

students in the organizational activity are: 

variability, novelty, originality of 

organizational decisions; ability to use 

previous experience to create new projects; 

activity and systematic approach to solving 

problems of collective work; positive 

emotional attitude to the tasks. 

At the second stage, the formation on 

the basis of the constant interest of students' 

value attitude toward organizational activity 

as a means of personal and professional self-

actualization becomes of great importance. In 

this process, it is also possible to distinguish 

three consecutive stages: 1) reassessment of 

values and ideals, awareness of the personal 

meaning of the organizing activity of the 

teacher; 2) assimilation of the values of 

organizational activity under the influence of 

authoritative persons (teachers, mentors); 3) 

the formation of a stable value relation to 

organizational activities through participation 

in student self-government. 

The main task of the third stage of the 

leadership qualities formation of future 

teachers is the development of organizational 

skills, which is advisable to carry out at the 

following stages: 1) deepening and 

expanding knowledge about the peculiarities 

of organizational activity in the pedagogical 

process of general education; 2) comparative 

analysis of organizational activity and 

determination on this basis of its general 

characteristics and individual characteristics, 

which determine the individual style of 

organiztional activity of the future teacher; 3) 

the formation of students' experience in 

organizing activities on the basis of the 

inclusion in practical organizational work in 

the of student self-government bodies. 

Organizational work, which underlies the 

functioning of students self-government, 

expands the scope of personal self-realization 

of future teachers, involves them in various 

spheres of life educational institution, allows 

to test themselves in various types of 

management activities, to strengthen 

professional orientation. In order to use the 

developmental potential of student self-

government in the process of the leadership 

qualities formation of future teachers, we 

have developed a program "Young Leader 

School", which is based on the principles: 1) 

the choice of means of preparation, taking 

into account the initial level of the formation 

of leadership qualities of students; 2) 

provision of conditions for the 

implementation by each student of his 

organizational tendencies and interests; 3) the 

creation of a system of work in which 

organically combines the theoretical and 

practical activities; 4) organization of 

interaction with students on the principles of 

democracy and dialogue. 

The basis of the approach of the 

formation of  leadership qualities of future 
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teachers s is the content, forms of organiz- ation and methods, which are used in the 

activities of the "Young Leader Schools", 

which is an educational complex, which 

involves them in various areas of life of the 

student community of  higher educational 

establishments and includes all its structural 

and organizational levels: group, flow, 

faculty, institution, dormitory, higher 

education establishment; has various 

organizational forms (senate, government, 

parliament, monitors` council, student's 

dean's office, council, student's scientific 

society, etc.) and corresponding legal 

regulation. The process of the formation of 

leadership qualities of future teachers under 

the "Young Leader School" program includes 

three areas of activity: work in student self-

government using a variety of group 

activities (role games, collective creative 

activities, problem discussions, conversati-

ons, training); realization of tasks of 

organizational activity of members of 

student's self-government at the level of 

academic group, institute (faculty) (discus-

sion, instruction, management decision 

simulation); the activity of the Council of 

Student Self-Government of the University 

(method of regulation, independent 

organization of the activities, training). 

The analysis of psychological and 

pedagogical researches devoted to the pro-

blems of professional self-improvement of 

the person (F. Diakov, K. Yelnytskyi, V. 

Kryzhko, S. Myropolskyi, E. Pavliutenkov, 

O. Prokopova, N. Rumiantseva, and others.) 

showed that person-professional formation  

of future teachers in general and the 

formation of their organizational skills in 

particular, impossible without the subjective 

activity of students, aimed at their own 

development. Such activity has a complex 

functional structure and its own logic of 

development, which involves four successive 

stages: self-analysis and decision-making on 

self-improvement; planning and developing a 

self-improvement program; direct practical 

activity on the realization of the set tasks in 

work on itself, self-control and self-corre-

ction of own actions. 

Professional self-improvement of 

future teachers as organizers takes place in 

two interrelated forms of activity: self-

training and self-education. Self-training of 

students is based on the principles of 

autonomy, practical orientation, systemacity 

and consistency. In order to enhance the 

development of leadership qualities, 

pedagogical leadership of self-education of 

future teachers should be carried out at the 

following stages: diagnostic, formative, 

reflexive. At the first stage, self-training of 

students is based on a diagnostic basis in 

order to identify the initial level of their 

readiness for organizational activity, to 

identify potential problems and 

disadvantages, to monitor personal and 

professional development, and to determine 

the prospects for the leadership qualities 

formation. At the second stage, students test 

various forms of work, aimed at mastering 

the organizational experience, systematizing 

the idea of the peculiarities of the organiz-

ational activity of the teacher. At the 

reflexive stage, future teachers sum up the 

results of self-training, analyze and 

comprehend the dynamics of personality-

professional readiness, adjust self-esteem for 

the leadership qualities formation. The main 

areas of self-training in the field of 

organizational activity of future teachers are: 

the development of moral and emotional-

volitional qualities; self-improvement of 

mental abilities and processes; formation of 

communicative skills and readiness for 

constructive pedagogical interaction. 

The experimental verification of the 

developed methodology for forming the 

leadership qualities of future teachers was 

carried out on the basis of Vinnytsia 

Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical 

University. A total of 627 respondents 

participated in the molding experiment (312 

in the experimental and 315 in the control 
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group). Experimental work was carried out during the organization of extracurricular 

activities of students, coordination of student 

self-government bodies, student training at 

the “Young Leader School”, pedagogical 

leadership in self-training and self-education 

of future teachers. 

The results of the molding experiment 

show that the substantiated pedagogical 

conditions and the developed methodology 

result in significant changes in the structural 

components of leadership qualities of students, 

which finds a general manifestation in the positive 

dynamics of levels of their formation (Ill. 1). 

 

  
Ill. 1. Dynamicsoflevelsofleadershipformationsinstudentscontrolandexperimentalgroups. (in %) 

 

Thanks to the experimental work 

carried out in the experimental group, the 

number of students with a high level of 

leadership development was substantially 

increased (from 11.3% to 35.5%), while the 

percentage of students with a low level (from 

33.9% to 12.9% ) Using the Wilcoxon 

criterion confirmed the statistical validity of 

these changes (α = 0.05). In the control 

group, unlike the experimental one, there 

were no significant changes in the levels of  

students` leadership qualities formation. 

Thus, the number of respondents with a high 

level of leadership development at the 

beginning was 12.4%, in the end it was 

15.4%. The number of respondents with a 

low level decreased by only 4.6% (from 

33.8% to 29.2%), with an average level - 

increased by 1.9% (from 53.5% to 55.4%). 

Conclusions of the research. The 

results of the theoretical and experimental 

research give grounds for the formulation of 

the following conclusions: 

1. Leadership qualities are an impo-

rtant part of the personality of the future 

teacher, on which the success of the 

implementation of training and educational 

tasks depends, and the ability to establish 

constructive pedagogical interaction with 

pupils and pupils' groups, the ability to self-

organize, regulate and improve their own 

activities. In this regard, the formation of 

leadership qualities of future teachers should 

be one of the priority directions of modern 

pedagogical  higher education. This makes it 

urgent to find new approaches and justify the 

pedagogical conditions for forming future 

teachers` leadership qualities. In our opinion, 

student self-government has significant 

developmental potential in this context, which 
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abilities so far are little used in the process of forming future teachers leadership qualities

2. On the basis of the analysis of 

psychological, pedagogical literature and the 

peculiarities of the personal formation of 

pedagogical specialists, we determined the 

essence of future teachers leadership qualities 

as an integral individual-psychological 

property that determines the ability to plan, 

control and adjust their own actions and 

activities of other subjects in the pedagogical 

process, ensuring the successful 

implementation of the tasks of training and 

educational cooperation according to the 

specific conditions. 

3. The results of the pedagogical 

experiment confirmed the effectiveness of 

the substantiated pedagogical conditions and 

the developed methodology for forming 

future teachers’ leadership qualities, which 

provided for the comprehensive development 

of the students' abilities of self-organization, 

the ability to organize activities, and the ability 

to organize interpersonal interaction of 

students. 
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Анотація: Розглянуто концептуальні положення методологічного виміру у 

контексті виховання лідерів у закладах вищої освіти України. Визначено, що на цей час 

недостатньо розроблені теоретико-методологічні основи виховання лідерів у закладах 

вищої освіти України. Вказано, що під «методологією», у контексті виховання лідерів 

у закладах вищої освіти слід розуміти метод отримання наукового знання та вчення 

про систему принципів та методик ефективної педагогічної рефлексії, за допомогою 

яких у процесі теоретичного та емпіричного дослідження перевіряються 

достовірність і надійність вихідних теоретичних уявлень про формування та 

розвиток особистості майбутнього фахівця-лідера у закладах вищої освіти України. 
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Abstract: The article discusses the conceptual provisions of the methodological 

dimension in the context of leaders’ education in higher education institutions. It is 

determined that the theoretical and methodological foundations of leaders’ education in 

higher education institutions of Ukraine insufficiently developed currently. It is specified that 

under the "methodology", in the context of leaders’ education in higher education institutions, 

it is necessary to understand a method of obtaining scientific knowledge and the doctrine 

about the system of effective pedagogical reflection principles and techniques by which the 

theoretical and empirical research reliability of initial theoretical representations about 

formation and development of the future leader specialist personality in higher education 

institutions of Ukraine are checked. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные положения 

методологического измерения в контексте воспитания лидеров в заведениях высшего 

образования. Определено, что в настоящее время недостаточно разработаны 

теоретико-методологические основы воспитания лидеров в заведениях высшего 

образования Украины. Указано, что под «методологией», в контексте воспитания 

лидеров в заведениях высшего образования, следует понимать метод получения 

научного знания и учения о системе принципов и методик эффективной 

педагогической рефлексии, с помощью которых в процессе теоретического и 

эмпирического исследования проверяются достоверность и надежность исходных 

теоретических представлений о формировании и развитии личности будущего 

специалиста-лидера в заведениях высшего образования Украины. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 

“Conceptual provisions of the methodological dimension in the context of leaders’ 

education in higher education institutions” 
 

General problem setting. The article 

discusses the conceptual provisions of the 

methodological dimension in the context of 

leaders’ education in higher education 

institutions. It is indicated that the current 

state of the higher education development in 

Ukraine is carried out under the influence of 

external armed aggression and complex 

internal socio-political and socio-economic 

processes that create a real danger of 

Ukrainian statehood and lead to the 

destruction of national values. It is noted that 

the entry of higher education institutions of 

Ukraine in the European space requires a 

restructuring of views and approaches to the 

training and education of future 

professionals.  

Research and publications analysis. 

Modern experience of educating specialists 

in European higher education institutions 

allows us to re-examine the need to educate 

leaders in higher education institutions of 

Ukraine, taking into account national, 

spiritual and cultural traditions.  

The article’s aim statement. It is 

indicated that the formation of a professional 

career of a modern specialist should be 

based on the establishment of mutual trust 

between the manager and the subordinate. 

Because of this, the leader becomes a leader 

who builds his relationships with supporters 

and followers through influence, not power 

and coercion. It is noted that the formation, 

development and education of leaders’ 

personality in higher education institutions 

of Ukraine should be carried out with the use 

of knowledge gained in the fields of law, 

psychology, pedagogy, sociology, philosophy 

and other sciences. 

Main material exposition. 
Accordingly, consideration of research 

methodological support issues for 
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comprehensive education leaders in higher 

education institutions of Ukraine must be 

carried out on the basis of modern 

fundamental research of the educational 

process functioning.  It is determined that the 

theoretical and methodological foundations 

of leaders’ education in higher education 

institutions of Ukraine insufficiently 

developed currently. It is indicated that the 

important methodological role in 

pedagogical research is played by the 

categories of dialectics-essence and 

phenomenon; cause and effect; necessity and 

chance; possibility (probability) and reality; 

content and form; singular, special and 

general, etc. The importance of the 

methodological role of dialectics laws in a 

particular psychological and pedagogical 

research is emphasized, first of all, through 

the use of dialectical logic. In a concentrated 

form, the requirements of dialectical logic, 

all the laws of dialectics are reduced to 

studying the subject of research 

comprehensively, in its development, to apply 

the practice as a criterion of truth, bearing in 

mind that the latter is always concrete.  

Conclusions on the research and 

further research perspectives. It is specified 

that under the "methodology", in the context 

of leaders’ education in higher education 

institutions, it is necessary to understand a 

method of obtaining scientific knowledge and 

the doctrine about the system of effective 

pedagogical reflection principles and 

techniques by which the theoretical and 

empirical research reliability of initial 

theoretical representations about formation 

and development of the future leader 

specialist personality in higher education 

institutions of Ukraine are checked. 
 

Постановка проблеми в зага-

льному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Успішне вирішення значних і 

відповідальних професійних завдань 

сучасним фахівцем залежить від ефек-

тивності організації навчально-виховного 

процесу у закладах вищої освіти України.  

Сучасний стан розвитку вищої 

освіти України здійснюється в умовах 

впливу зовнішньої збройної агресії та 

складних внутрішніх суспільно-полі-

тичних та соціально-економічних про-

цесів, які створюють реальну небезпеку 

українській державності та приводять до 

руйнування національних цінностей. 

Концепція національного вихо-

вання студентської молоді в Україні ви-

значає систему поглядів, переконань, 

ідеалів, традицій, звичаїв, що створена 

впродовж віків українським народом і 

покликана формувати світоглядні позиції 

та ціннісні орієнтири молоді, яка ре-

алізується через комплекс відповідних 

заходів. Головною метою національного 

виховання студентської молоді є фор-

мування справжнього професіонала-лі-

дера, свідомого громадянина – патріота 

Української держави, активного провід-

ника національної ідеї, представника 

української національної еліти через 

набуття молодим поколінням націона-

льної свідомості, активної громадянської 

позиції, високих моральних якостей та 

духовних запитів [16].  

Вхід закладів вищої освіти України 

до європейського простору вимагає 

перебудови поглядів та підходів до 

підготовки та виховання майбутніх 

фахівців. Сучасний досвід організації 

означеного процесу в європейських за-

кладах вищої освіти дозволяє по-новому 

розглянути питання про необхідність 

виховання лідерів у таких закладах 

України з урахуванням національних, 

духовних та культурних традицій. 

На думку провідних вітчизняних 

вчених (Т. Гура [10], С. Калашнікова [9], 

І. Костиря [10, 18], О. Нестуля [12], О. 

Пономарьов [19], О. Романовський [19] та 

ін.), формування професійної кар’єри 

сучасного фахівця повинно здійснюватись 

на підставі встановлення взаємної довіри 

між керівником і підлеглим. Завдяки 
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цьому керівник стає лідером, який будує 

свої взаємовідносини з прихильниками та 

послідовниками шляхом впливу, а не 

влади та примусу. Відповідно, сучасні 

фахівці входять у нову «еру лідерства», в 

якій вони повинні реалізовувати себе як 

зрілі, відповідальні особистості, спроможні 

самостійно вирішувати проблеми. Це 

сприяє їх самовизначенню, творчому 

саморозвитку та виконанню професійних 

завдань на високому рівні. Відповідно, 

постає нагальна потреба у дослідженні 

концептуальних положень методологічного 

виміру виховання лідерів у закладах вищої 

освіти України (далі – ЗВО). 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які спи-

рається автор. Необхідність досліджень та 

розробки нових методологічних уявлень 

про вдосконалення виховної роботи у 

освітньому просторі обґрунтовується в 

роботах І. Беха, О. Бодальова, Є. 

Бондаревської, В. Зінченка, О. Киричука, 

О. Сухомлинської та ін. Концепція 

виховання лідерів у закладах вищої освіти 

ґрунтується на положеннях і висновках за 

результатами досліджень з різних галузей 

наукового знання, зокрема: особистісно 

орієнтованого виховання та освіти (І. Бех, 

А. Бойко,  В. І. Слободчиков, В. В. 

Сєріков та ін.); гуманістичного 

трактування виховних проблем (Г. Балл, І. 

Котова, В. Сухомлинський, Г. Тарасенко 

та ін.); концепції розвитку і виховання 

особистості як процесу її саморозвитку і 

самоорганізації (К. Абульханова-

Славська, М. Боришевський та ін.); 

системно-структурного підходу до аналізу 

педагогічних явищ (Б. Гершунський, С. 

Гончаренко, Р. Гуревич, І. Зязюн, Н. Кузь-

міна, В. Кузьмін, А. Лігоцький, Б. Ломов, 

І. Стариков, В. Ягупов, М. Скаткін та ін.); 

психологічного аналізу професійної 

діяльності ( Г. Костюк, Г. Балл, А. 

Брушлинський, О. Конопкін, О. Леонтьєв, 

Б. Ломов, С. Рубінштейн, М. Хананашвілі 

та ін.); підготовки до професійної 

діяльності як процесу розвитку 

особистості професіонала (К. Абульха-

нова-Славська, Л. Анцифєрова, Є. Клімов, 

Ю. Поваренков, Г. Васянович, В. 

Лозовецька та ін.); організації навчально-

виховного процесу та його гармонізації в 

навчальних закладах (О. Бандурка, О. 

Барабанщиков, В. Бодров, О. Буданов, М. 

Варій, А. Галімов, І. Грязнов, М. Коваль, 

М. Коробейніков, П. Корчемний, М. 

Нещадим, О. Федоренко, Г. Яворська, 

В. Ягупов та ін.); теоретичних засадах 

сучасних педагогічних технологій  

(А. Алексюк, В. Биков, В. Безпалько,  

О. Дубасенюк, В. Бондар, С. Змеєв,  

П. Воловик, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.); 

теоретичних та практичних засад 

формування особистості лідера (Т. Гура, 

О. Євтиxoва, Н. Жеребова,  

С. Калашнікова, І. Костиря,  

Р. Кричевський, Г. Лактіонова, І. Найдов-

ська, Ю. Плaтoнoв, О. Пономарьов,  

О. Романовський, Р. Сопівник, А. Тіхонов, 

Л. Уманський, А. Черкашин, A. Bryman, 

K. Harman та ін.)  

Виділення не вирішених ра-

ніше частин загальної проблеми, кот-

рим присвячується дана стаття. У наве-

дених вище та інших наукових дослі-

дженнях проблема вивчення методоло-

гічних основ виховання лідерів у закладах 

вищої освіти розглянута лише частково. 

Автори, чиї праці розглянуто у роботі, не 

ставили перед собою завдання щодо 

всебічного й ґрунтовного дослідження 

концептуальних основ методологічного 

виміру виховання особистості лідерів у 

закладах вищої освіти як цілісної 

педагогічної системи. Зокрема, не 

знайшли достатнього вивчення такі 

аспекти виховання лідерів у ЗВО: нечітко 

визначеними є дефініції понять «лідер» та 

«феномен лідерства» у навчально-

виховному процесі ЗВО; не визначені 

концептуальні засади і структура сучасної 

методичної системи виховання лідерів у 

ЗВО; не розроблена структурно-

функціональна її модель; потребують  
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детального вивчення та обґрунтування 

критерії, показники і рівні сформованості 

особистості лідера у ЗВО; не виділені 

зміст, цілі, принципи, методи і прийоми 

організації та здійснення виховної роботи 

з формування лідерів у ЗВО, а також ї 

технологія; не розроблені змістовні 

науково-методичні рекомендації для 

науково-педагогічних працівників, 

персоналу ЗВО щодо організації такої 

роботи з лвдерами. Відповідно, проблема 

дослідження теоретико-методологічних 

основ формування особистості лідерів у 

закладах вищої освіти потребує  

визначення змісту наукової дефініції 

«методологія».  

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання). Мета нашого до-

слідження полягає у з’ясуванні концеп-

туальних положень методологічного виміру 

у контексті виховання лідерів у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

Вивчення літературних джерел, норма-

тивно-правових актів та інших матеріалів, 

аналіз стану організації та проведення 

виховної роботи з формування та 

розвитку лідерів у ЗВО дали можливість 

виявити окремі суперечності, що нега-

тивно позначаються на подальшій про-

фесійній діяльності фахівців, зокрема: 

- між сучасними суспільними потребами у 

лідерах, які спроможні впливати на 

позитивні зміни у соціальній, політичній, 

професійній і духовній сферах, та 

уявленням людей про «ідеальних» 

|сучасних лідерів;  

- між сучасними інноваційними вимогами 

професійного середовища до особистості 

фахівця та невідповідністю їх вимогам 

навчально-виховного процесу у закладах 

вищої освіти; 

- між соціальним запитом у ефективних 

лідерах та відсутністю у закладах вищої 

освіти спеціально створених та науково 

обґрунтованих педагогічних умов, які 

спонукають до розвитку у студентів лі-

дерських якостей;  

- між необхідністю виховання лідерів у 

закладах вищої освіти та відсутністю 

концептуального, теоретико-методоло-

гічного обґрунтування і науково-мето-

дичного забезпечення форм та методів 

реалізації відповідного виховання. 

Подолання цих суперечностей по-

требує теоретичного і методичного об-

ґрунтування концептуальних положень 

методологічного виміру основ виховання 

лідерів у закладах вищої освіти. 

Ми виходимо з того, що фор-

мування, розвиток і виховання особис-

тості лідерів у ЗВО України повинен 

здійснюватись із застосуванням системи 

знань, які отримані в галузях права, 

психології, педагогіки, соціології, філо-

софії та інших наук. Відповідно, дослі-

дження концептуальних положень ме-

тодологічного виміру виховання лідерів у 

ЗВО має здійснюватися на підставі 

сучасних фундаментальних досліджень 

функціонування навчально-виховного 

процесу у ЗВО України.  

Наукова дефініція «концепція» має 

своє походження від латинського слова 

сonceptio, що означає сприйняття, 

поняття, розуміння або система. У філо-

софському енциклопедичному словнику 

концепція визначається як «система по-

нять про ті чи інші явища, процеси; спосіб 

розуміння, тлумачення якихось явищ, 

подій; основна ідея будь-якої теорії» [22]. 

У філософській енциклопедії  наступне 

визначення: «система опису певного 

предмета або явища (процесу), що сприяє 

його розумінню, трактуванню, виявленню 

основних ідей, провідних принципів його 

побудови та функціонування» [23].  На 

думку Є. В. Яковлева, «Концепція – 

комплекс ключових положень, що досить 

повно і всебічно розкривають сутність, 

зміст і особливості досліджуваного явища, 

його існування в дійсності або практичної 

діяльності людини»[24]. Відповідно, з 

нашої точки зору, під концепцією слід 
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розуміти систему поглядів, те або інше 

розуміння явищ і процесів; єдиний, ви-

значальний задум, який є трактуванням 

певного способу розуміння фундамен-

тальної, методологічної системи функ-

ціонування предмета або явища.  

В. П. Андрущенко та В. С. Лутай, 

досліджуючи концептуальні основи ме-

тодологічного виміру формування сві-

тогляду особистості майбутніх фахівців, 

наголошують на важливості  їхнього 

розгляду у площині «філософії освіти», 

сенс якої визначають у «розв’язанні 

проблем, що виникають на стику філо-

софії з освітньою діяльністю». Автори 

розглядають роль філософії у становленні 

«принципово нових вихідних принципів і 

логіки субординації елементів світогляду 

та засобів його формування» [1]. 

На важливості вивчення концеп-

туальних основ методологічного виміру 

дослідження будь-якої наукової проблеми 

наголошує І. А. Зязюн. На думку вченого, 

«сукупність ідей, теорій і підходів, які 

обираються як методологічні засади 

наукового пошуку, складає ту «призму», 

через яку та завдяки якій з’ясовується 

сутність об'єкту дослідження, 

моделюються уявлення про нього, 

здійснюється пошук засобів і умов 

удосконалення, ефективного розвитку» 

[8]. 

Відповідно, методологічний вимір 

наукової проблеми починається з розу-

міння наукової дефініції «методологія». 

Погляди різних науковців на зміст нау-

кової дефініції «методологія» наведені у 

таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Основні наукові підходи до визначення змісту наукової дефініції 

«методологія» 
 

Автори або 

наукове джерело 

Визначення змісту наукової дефініції «методологія» 

Бандурка О. М., 

Бочарова С. П., 

Землянська О. В.  

Методологія це система категорій і принципів, які лежать в основі 

наукового знання і визначальних напрямів теоретичних і 

прикладних досліджень у певній галузі науки [2]. 

Варій М. Й. Модель методологічного простору наукової психології має свою 

внутрішню логіку. Вона виявляється в тому, що дозволяє здійснити 

послідовне сходження від конкретного до абстрактного, тобто від 

онтопсихологічного до філософсько-психологічного рівня і, 

навпаки, – сходження від абстрактного до конкретного, тобто у 

зворотному напрямі [4]. 

Гончаренко С. У. Вчення про метод, наука про побудову людської діяльності… 

Методологією педагогіки є система знань про структуру 

педагогічної теорії, про принципи підходу і способи набуття знань, 

які відображають педагогічну дійсність, а також система діяльності 

з одержання таких знань і обґрунтування програм, логіки, методів і 

оцінки якості дослідницької роботи [6]. 

Волков Б. С., 

Волкова Н. В., 

Губанов А. В. 

Вчення про науковий метод пізнання і сукупність методів, які 

застосуються в науці, області знання; система принципів і способів 

організації та побудови теоретичної й практичної діяльності, а 

також вчення про цю систему [5]. 

Загвязінський В. 

І., Атаханов Р. І. 

Вчення про педагогічне знання, про процес його побудови, способи 

пояснення (створення концепції) і практичного застосування для 

перетворення або вдосконалення системи навчання і виховання[7]. 

Максименко С. Д.  З одного боку методологія розуміється як певна система методів, 

які застосовуються в процесі пізнання в рамках тієї або іншої 
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науки, тобто методологія розглядається як частина конкретної 

науки. З іншого боку, методологія виступає як сукупність основних 

філософських положень, які відображають первинні гносеологічні 

концепції формування й аналізу наукового знання[11]. 

Папуча М. В. Вчення про методи і принципи пізнання психічної реальності [14]. 

Попковська П. Я. Вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, 

застосування принципів світогляду до процесу пізнання, духовної 

творчості і практики[15]. 

Психологічний 

словник 

Вчення про методи пізнання і перетворення світу [17]. 

Українській 

педагогічній 

словник 

Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь 

науці. Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності [21]. 

Тлумачний 

російсько-

український 

словник 

психологічних 

термінів 

Система принципів і способів організації і побудови теорії і 

практики окремих психологічних наук, їх галузей і всіх їх в цілому, 

а також вчення про цю систему[21].  

 

Філософський 

енциклопедичний 

словник  

Сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що 

застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної 

діяльності для досягнення наперед визначеної мети. Галузь 

теоретичних знань і уявлень про сутність і форми, закони, порядок 

та умови застосування підходів, способів, методів, прийомів та 

процедур в процесі наукового пізнання та практичної діяльності. 

[22]. 

 

П. Я. Попковська, узагальнюючи 

точки зору різних авторів, визначає ос-

новні тлумачення поняття «методологія»: 

1) як найбільш загальний (філософський) 

метод пізнання; 2) як система методів, що 

використовується тією чи іншою наукою; 

3) як особлива галузь знань, що слугує 

своєрідним джерелом, звідки інші 

конкретні науки запозичують методи 

дослідження; 4) як філософське вчення 

про методи пізнання і практики [15].  

С. Д. Максименко зазначає, що 

«галузь методологічних проблем, що 

охоплює площу від методологічного 

арсеналу конкретних наукових дослі-

джень до філософського осмислення як 

самих методів, так і знань, що отриму-

ються за їхньою допомогою», наголошує 

на необхідності «відокремлення й 

розрізнення рівнів методології, що мають 

свою специфіку» [11].  

Перший рівень – категоріальний, 

тобто рівень спеціальних методологій, які 

розробляють й застосовують свої методи. 

Методологічна його функція полягає у 

визначенні загальних принципів пізнання, 

найбільш загальних форм й законів руху 

мислення на шляху до з’ясування  

об’єктивної істини. 

Другий  – методологія наукового 

пізнання. Характерною рисою його є те, 

що метод є об’єктом спеціального ви-

вчення. На цьому етапі, крім наукового 

методу, розглядаються об’єкт та предмет 

дослідження, методологічні принципи, 

шляхи пізнання (теоретичний та 

емпіричний), а також понятійно-катего-

ріальний апарат. 

Третій  – рівень теорії методів 

конкретних наук. Характерною його ри-

сою є розробка та розвиток методології 

спеціального наукового дослідження. 
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Загалом сучасна методологія, як 

наголошує В. В. Рибалка, виконує такі 

основні функції: 

− соціокультурну, оскільки вивчає 

сенс наукової діяльності та її взаємоз-

в'язок з іншими видами діяльності з по-

зицій практики, розвитку і надбань сус-

пільства, його матеріальної та духовної 

культури, ступеня розвитку тощо; 

− орієнтовно-спрямовуючу, бо 

слугує основою вибору теоретичної та 

практичної діяльності; 

− стимулюючу, оскільки каталізує 

процес пізнання, критичне осмислення 

ідей, що функціонують у науці, стимулює 

культуру мислення, розширення 

світогляду і формування на цій основі 

творчої особистості науковця; 

− організаційно-структурну, бо за-

безпечує організацію, структурування 

наукового знання, його синтезування 

шляхом розробки системи загальнонау-

кових принципів, підходів, категорій, 

понять, методів, технологій; 

− евристичну, яка полягає в мож-

ливості використання, переносу за певних 

умов принципів, підходів, категорій, 

понять, методів, технологій однієї 

 науки в інші; 

− прогностичну, оскільки вона ві-

діграє певну роль у розробці стратегії 

розвитку науки, в оцінці перспектив пе-

вного наукового напряму, теорії, школи, 

течії, на основі чого визначається найі-

мовірніший шлях до отримання потріб-

ного наукового результату; 

− проективну, яка полягає у роз-

робленні певних комплексних досліджень, 

в обґрунтуванні цільових програм тощо; 

− інтерпретаційну, оскільки забез-

печує філософську, світоглядну інтерп-

ретацію отримуваних наукових даних; 

− науково-дослідницьку, оскільки 

забезпечує визначення об’єкта і предмета 

наукової діяльності, їхнє співвіднесення[3].  

Методологічний простір наукової 

психології він пропонує розглядати через 

сукупність таких щаблів:  

– онтопсихологічний психологічного 

буття людини (онтопсихологія конкретної 

особистості); 

-  практично-психологічний розв'я-

зання проблем особистості (практична 

психологія); 

– психолого-прикладний щабель 

удосконалення, формування, проекту-

вання діяльності особистості (прикладна 

психологія); 

– теоретико-психологічний щабель 

дослідження, пізнання закономірностей 

психіки, особистості (теоретична 

психологія); 

– загальнонауково-психологічний – 

пізнання особистості (міждисциплінарна 

психологія); 

– філософсько-психологічний – пі-

знання особистості через найбільш абс-

трактні категорії, закони, світоглядні 

проблеми (філософська психологія) . 

Узагальнюючи думку різних авторів 

про методологію наукового дослідження, 

слід зазначити, що вона охоплює його 

теорію і практику і дозволяє отримувати 

новий науковий метод вивчення пізнання 

визначеної психічної реальності. 

У методології психолого-педагогі-

чного дослідження відображаються як 

загально-філософські уявлення про метод 

і його зв’язки з принципами пізнання, так 

і розуміння методів як системи 

дослідницьких способів ставлення до 

дійсності (що пізнається), які більш 

детально розробляються в методології 

науки (наукознавстві). Таким чином, 

методологія психолого-педагогічного 

дослідження є особливою формою реф-

лексії, самоусвідомлення психолого-пе-

дагогічної науки – особливий аспект 

знання про наукові знання, який містить 

аналіз чинників і основ науково-психо-

логічного пізнання, передусім – філо-

софсько-світоглядних, методів і способів 

організації пізнавальної діяльності та 

виявлення внутрішніх й зовнішніх 

детермінант самого процесу, його стру-

ктури, визначення історично конкретних 
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його меж щодо психіки за умови даного 

способу його організації, критичне 

оцінювання отриманих науково-

психологічних знань.  

Важливу методологічну роль в 

психолого-педагогічному дослідженні 

відіграють категорії діалектики – суть і 

явище; причина та наслідок; необхідність 

і випадковість; можливість (ймовірність) 

та дійсність; зміст і форма; одиничне, 

особливе і загальне та ін. На думку П. І. 

Образцова, «вони служать надійним 

методологічним засобом в руках педагога, 

який дає йому можливість не тільки 

глибоко проникати в складні проблеми 

навчання і виховання майбутніх фахівців, 

але і творчо вирішувати їх» [13].  

Так, категорія сутності є стійкою 

сукупністю всіх необхідних зв’язків, 

стосунків, сторін, які притаманні даному 

процесу, об’єкту. Явище ж – це 

висвітлення вказаних сторін процесу, 

взаємин між людьми на поверхні через 

масу конкретностей. Теза про багатопо-

рядковий зміст сутності – поступового 

переходу від явища до суті першого, 

потім другого і тощо порядку – має ва-

жливе методологічне значення. Відпо-

відно до психолого-педагогічного дос-

лідження це означає, що:  

– навіть в унікальному психолого-

педагогічному досвіді містяться моменти, 

характерні для будь-якого досвіду 

організації освітнього процесу у ЗВО; 

– будь-які загальні положення по-

винні підтверджуватися досвідом, зна-

ходити в ньому живильне середовище; 

– не має і не може бути рекомен-

дацій, які можна застосовувати на всі 

випадки життя. 

На базі накопичених фактів емпі-

ричне пізнання піднімається до рівня 

теоретичного узагальнення. Цей процес 

характеризується рухом від однобічного 

знання до різнобічного; виробленням на 

основі первинних узагальнень певних 

моделей та ідей; поєднанням чуттєвого і 

раціонального, в ході якого враження, які 

відчуваються, і практичний досвід 

звільняються від всього випадкового та 

підіймаються до теоретичного рівня, 

характерного для ряду подібних явищ. 

Зрозуміло, що факти повинні розгляда-

тися у конкретній історичній ретроспек-

тиві, у цілому в їхньому взаємозв’язку. За 

цієї умови вони будуть доказові. 

Конкретні шляхи і способи зби-

рання, обробки, узагальнення і аналізу 

фактичного матеріалу визначаються за-

конами наукової логіки, що є синтезом 

діалектичної і формальної її видів.  

Важливі методологічні вимоги до 

дослідження психолого-педагогічних 

проблем витікають з основних законів 

діалектики, ядром якої є закон єдності і 

боротьби протилежностей, що виявля-

ється через дію суперечностей. Існують 

різні види суперечностей: внутрішні і 

зовнішні, основні і похідні, головні і 

другорядні. Так, наприклад, підставою 

для класифікації суперечностей розвитку 

особистості служать внутрішні і зовнішні 

суперечності. 

До першої групи суперечностей, що 

зумовлюють розвиток особи майбутнього 

фахівця, зазвичай належать суперечності 

між зовнішніми чинниками. Повага до 

людини – реальна вимога до роботи будь-

якого професіонала. Тому, зустрічаючись 

з елементами грубості, неуважності з боку 

окремих керівників, молоді фахівці 

нерідко глибоко переживають дані факти, 

що істотно впливає на розвиток їхньої 

особистості. У більшості ж випадків 

суперечності між зовнішніми чинниками, 

що зумовлюють розвиток особистості, 

стають рушійною силою її гармонійного 

формування, соціального дозрівання. 

До другої – відносять суперечності 

між зовнішніми і внутрішніми чинниками. 

Найважливіші з них наступні: су-

перечності між вимогами до особистості і 

її підготовленістю до їхнього виконання; 

між новими вимогами і звичними 

поглядами, поведінкою; між зовнішніми і 

вимогами особистості до себе; між рівнем 
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її підготовленості і можливостями 

застосовувати свої знання, уміння і 

навички на практиці. 

Третю групу суперечностей скла-

дають суперечності між внутрішніми 

чинниками. У основі цих суперечностей 

лежить нерівномірність розвитку окремих 

сторін, властивостей, структурних 

компонентів особистості. До неї входять 

суперечності між раціональним компо-

нентом свідомості і чуттєвим, домаган-

нями особи та її реальними можливос-

тями, новими потребами й старими сте-

реотипами поведінки, новим і старим 

досвідом і тощо. Проте основою і голо-

вною системою внутрішніх суперечностей 

є суперечності між мотивами діяльності, 

які складають реальну основу конкретної 

особистості і стають безпосереднім 

виразом системи суспільних стосунків, що 

визначають суть цієї особи. Вивчення 

даної системи протиріч становить 

важливе завдання будь-якого психолого-

педагогічного дослідження. 

Суперечливим є розвиток будь-якого 

процесу і явища. Зрозуміти з достатньою 

глибиною те або інше явище, його 

розвиток неможливо без конкретного 

аналізу системи суперечностей, які його 

визначають . 

Закон переходу кількісних змін в 

якісні вимагає досліджувати будь-які 

психолого-педагогічні явища в єдності 

їхніх  характеристик. 

Кожна людина володіє невичерпною 

кількістю багаточисленних властивостей 

(якостей), які допускають порівняння їх з 

властивостями інших людей. Як цілісна 

якісна визначеність людина – соціальна 

істота. Психіка людини володіє своєю 

якісною визначеністю. Проте сама психіка 

є різноякісною. 

Закон заперечення як усунення 

старого та утвердження нового в процесі 

поступального розвитку, при якому 

зберігаються окремі сторони, елементи 

попереднього явища, процесу, постійно 

виявляється в житті людей. Кожен новий 

етап в розвитку особистості, групи є в 

конкретно філософському сенсі запе-

речення старого, але заперечення як 

момент прогресивного розвитку. Важливу 

роль в такому запереченні відіграє 

самовиховання самої особистості, активна 

робота педагога з формування особистості 

майбутнього фахівця. 

Методологічна роль законів діале-

ктики виявляється в конкретному пси-

холого-педагогічному дослідженні через 

діалектичну логіку. У концентрованому 

вигляді вимоги її, всіх законів діалектики 

зводяться до того, щоб вивчати предмет 

дослідження всебічно, в його розвитку, 

застосовувати при цьому практику як 

критерій істини, маючи на увазі, що 

остання завжди конкретна. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Концептуальні поло-

ження методологічного виміру у контексті 

виховання лідерів у ЗВО отримали 

різнобічне тлумачення у працях 

зарубіжних та вітчизняних вчених.  

Узагальнення різних поглядів вче-

них на поняття наукової дефініції «ме-

тодологія» дозволяє розглядати її як: 

найбільш загально-філософський метод 

пізнання; систему методів, що викорис-

товується різними науками; особливу 

галузь знань, що надає конкретним нау-

кам можливість запозичувати та визна-

чати методи дослідження; філософське 

вчення про методи теоретичного і прак-

тичного пізнання і практики. Відповідно, 

кожне наукове дослідження вимагає 

розробки концептуальних положень 

методологічного виміру визначеної на-

укової проблеми. 

З нашої точки зору, під концепту-

альними положеннями методологічного 

виміру виховання лідерів у закладах 

вищої освіти, слід розуміти метод отри-

мання наукового знання та вчення про 

систему принципів та методик ефективної 

педагогічної рефлексії, за допомогою яких 

у процесі теоретичного та емпіричного 
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дослідження перевіряються достовірність 

і надійність вихідних теоретичних 

уявлень про формування та розвиток 

особистості майбутнього фахівця-лідера у 

закладах вищої освіти України. 

Перспективним напрямком подальшого 

дослідження є розробка концептуальної 

моделі виховання лідерів у закладах 

вищої освіти. 
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Анотація: Висвітлено особливості розвитку лідерських якостей майбутніх ме-

неджерів в процесі професійної підготовки у вищій школі. Визначено, що застосування 

тренінгових та ігрових форм в процесі професійної підготовки сприяє розвитку лідер-

ського потенціалу та лідерських якостей майбутніх менеджерів, актуалізує інтерес 

до практичної діяльності, що сприяє подальшій активності у постійному оволодінні 

знаннями та використанням їх на практиці в управлінській діяльності. Стаття міс-

тить авторське трактування проблематики використання тренінгових та ігрових 

методів у навчально-виховному процесі з метою розвитку лідерського потенціалу май-

бутніх менеджерів. 
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Abstract: Features of leadership qualities and managerial competence of future man-

agers are highlighted. It is also determined that the use of training and game forms in the 

process of professional training contributes to the development of leadership potential and 

leadership qualities of future managers, actualization of interest in practical activities, which 

promotes further activity in the constant acquisition of knowledge and their use in practice in 

management activities. The article contains an author's vision for the use of training and 

game techniques in the educational process in order to develop the leadership potential of 
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Аннотация: Освещены особенности лидерских качеств и управленческой ком-

петентности будущих менеджеров. Определено, что применение тренинговых и игро-

вых форм в процессе профессиональной подготовки способствует развитию лидер-

ского потенциала и лидерских качеств будущих менеджеров, актуализирует интерес к 

практической деятельности, способствует дальнейшей активности в постоянном 

овладении знаниями и использованием их на практике в управленческой деятельности. 

Статья содержит авторское видение на использование тренинговых и игровых 

методов в учебно-воспитательном процессе с целью развития лидерского потенциала 

будущих менеджеров. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 

“Features of leadership quality future managers development in higher education staff” 

 

Problem setting. The modern 

enterprises and collectives constantly 

balance between order and chaos, operate in 

conditions of uncertainty, risk and 

contradictions. And only the solution of these 

contradictions, overcoming of conflicts 

allows organizations to move forward. 

As is known from the theory and 

practice of management science and 

management practices, the success of the 

organization of the enterprise largely depends 

on the manager's professional abilities, his 

ability to fully implement his managerial and 

leadership potential. Today, effective 

management requires skilled managerial 

leaders who have the ability to combine 

personal and professional qualities to 

transform serious conflicts into promising 

opportunities for collaboration and innovation. 

In this context, the role of 

institutions of higher education in the 

formation of highly skilled managers seems 

relevant, because in modern organizations, 

the requirements for specialists in 

management profile are quite high. 

Resent research and publication 

analysis. The growing interest in this issue is 

due to existing research on the training of 

specialists in the management profile in 

educational systems, in particular, in higher 

education institutions. 

In recent years, the problem of the 

training of future managers has been reflected 

in the scientific studies of N. Zamkova, 

L.Volodarskaya-Zola, O. Kulish, I. Liventsova, 

N. Logudina, L. Bondareva. 

Today, the question of the potential of 

management personnel is developed by 

V.V. Adamchuk, E.V. Vorobieva, B.M.Genkin, 

V.M. Grachev, O.G. Romanovsky, 

M.K. Chebotarev, S.V. Shekshnya, T.V. Shokin, 

O.O. Sakaliuk, N.V. Kuzmina. 

The analysis of research on the 

training of managers shows that managerial 

potential is an integral part of his professional 

activities and causes the comprehensive  
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development of his personality. Most 

scholars and researchers of professional activity 

and managerial training allocate such 

significant social and psychological qualities for 

him: psychological competence, managerial 

culture, reason, leadership skills, tolerance, 

ability to manage conflicts, stress tolerance, 

adaptability, time management skills. 

Paper objective is to reveal the pe-

culiarities of the development of leadership 

abilities of the future manager in the course 

of professional training at a higher education 

institution, in particular, using training, 

business games, case study, pedagogical 

coaching in the educational process. 

Paper main body. An analysis of 

modern approaches to leadership issues, in 

particular in the context of the professional 

activity of managers, shows that the true 

leader is a team player, therefore, readiness 

for collective interaction is among the com-

ponents of leadership potential. 

After all, we share the opinion of O. 

Romanovsky, who defines "a leader as a 

person capable of inspiring and directing 

people and their emotions in creativity. The 

relationship between the leader and the 

others should be considered in the 

"resonant" key. In other words, the presence 

of a leader with followers in one wave, 

thanks to which the members of the group 

will have a creative atmosphere, which will 

increase the potential and professional level 

of each, as well as the percentage of 

effectively solved problems "Modern society 

in today's difficult conditions requires 

"flexible managers" with leadership abilities 

and capable of adaptive management, since 

active, adaptive and decisive youth are the 

key to an effective development of the 

country.  

In modern literature, two points of 

view are often confronted with leadership 

qualities. The first suggests that a person 

should be born leader, that education and 

upbringing do not play any role. Another 

point of view is that leadership qualities can 

be developed, although this requires some 

factors from the birth of a psycho-

physiological nature. This, in particular – 

sharp attention, good memory, ability to 

productive thinking. 

The main characteristics of the leader 

should be: loyalty to his organization – the 

leader does not humiliate his company in the 

eyes of employees and does not humiliate 

employees in the eyes of the leadership of their 

firm; optimistic views on life – unlike the 

pessimistic, the optimist is always ready to 

listen to the thoughts of others, because he 

always expects good news, has creative 

instincts; love and commitment to other people 

- the best leaders take care of their workers, 

they are interested in what others do; courage 

and self-confidence – the leader will always 

try to find a new way to accomplish the task 

only because this way will be better. 

Since the purpose of our study is to 

update the interactive tools that provide a high 

level of managerial competence of the future 

manager through the development of its 

leadership qualities, we conducted a diagnosis 

of students of specialty 281 "Public 

Administration ". The total number of persons 

who participated in the study – 32. 

The analysis of the results of the 

diagnostics shows that for future managers, 

the uneven distribution of the types of leaders 

is characteristic, depending on the level of the 

management hierarchy. This is due to a 

number of factors associated with the specifics 

of their activities. 

The intellectual leader is charac-

terized by considerable independence, a high 

orientation to the business and the results of 

work. For a functional leader, the following 

features are characteristic: the least desire to 

dominate; high orientation on the case, its 

results; autonomy of behavior. The universal 

leader characterizes dominance, a good 

attitude to himself and to others, personal 

originality, identity. 

Thus, according to the results of 

the diagnosis, the functional type of the 

leader is such that to a greater extent meets 

the requirements, which are put forward to 
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the activities of the manager and determine 

its effectiveness. 

Conclusions of the research. Thus, 

the above methods and techniques used 

during the training can be greatly expanded, 

since the training involves the comprehensive 

use of various methods and techniques of 

learning that stimulate the active cognitive 

position of students, encourage them to 

interact, interact. Interactive training in the 

practice of training future managers is, 

without a doubt, the leading form. The 

development of leadership qualities of a 

manager both in the process of independent 

work on oneself and in the conditions of 

collective activity in the training allows to 

more effectively implement production 

functions, and as a result, maximize the 

efficiency of professional activity.   

 

Постановка проблеми в загаль-

ному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Сучасні соціально-економічні системи 

різних форм власності діють в умовах 

невизначеності, ризику і протиріч. І лише 

їхнє вирішення дозволяє організаціям 

рухатися вперед.  

Як відомо з теорії та практики 

управлінської науки та практики управ-

лінської діяльності, успіх організації 

діяльності підприємства багато у чому 

залежить від професійних здібностей 

менеджера, його здатності реалізувати 

свій управлінський та лідерський потен-

ціал у повній мірі. Сьогодні для ефектив-

ного управління потрібні кваліфіковані 

менеджери-лідери, які мають такі здібно-

сті, що дозволяють об’єднати особисті та 

професійні якості для перетворення сер-

йозних конфліктів на багатообіцяючі 

можливості для співпраці та інновацій.  

У такому контексті роль закладів 

вищої освіти у формуванні 

висококваліфікованих менеджерів 

видається актуальною, адже у сучасних 

організаціях вимоги до фахівців 

управлінського профілю досить високі. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор. Зростаючий інтерес до 

проблематики розвитку лідерських 

якостей майбутніх менеджерів у 

закладах вищої освіти обумовлений 

наявними дослідженнями з вивчення 

проблем підготовки фахівців 

управлінського профілю в 

освітніх системах.  

В останні роки проблема підготовки 

майбутніх менеджерів знайшла відображення 

в наукових дослідженнях Н.Л. Замкової, 

Л. Володарської-Золи, О.І. Куліш, І.А. Лівен-

цової, Н.В. Логутіної, Л.І.Бондарєвої,  

O.О. Сакалюк, Н.В. Кузьміної.  

Сьогодні питання потенціалу кадрів 

управління розробляють В.В. Адамчук, 

Є.В. Воробйова, Б.М.Генкін, В.М. Грачов, 

О.Г.Романовський, М.К. Чеботарьов, 

С.В. Шекшня, Т.В. Щокін та інші.  

Аналіз досліджень з проблеми 

підготовки менеджерів [1, 3, 9, 10] показує, 

що управлінський потенціал виступає 

складовою його професійної діяльності та 

обумовлює всебічний розвиток його 

особистості. Більшість науковців й 

дослідників професійної діяльності та 

професійної підготовки менеджерів виді-

ляють такі значущі для нього соціально-

психологічні якості: психологічна компе-

тентність, управлінська культура, розум, 

лідерські здібності, толерантність, вміння 

управляти конфліктами, стресостійкість, 

адаптивність, навички тайм-менеджменту. 

Зокрема, Л.І. Березовська [1], ро-

зглядаючи спеціальну компетенцію, зазначає, 

що слід визначити такі дві вимоги: 

1. Ефективне виконання профе-

сійних функцій менеджера, розуміння 

природи управлінської роботи й процесів 

управління та здатність мислити масшта-

бно, перспективно. 
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Структура спеціальної компете-

нції відповідно до даної вимоги передба-

чає такі знання та  уміння:  

 уміння обґрунтовувати й прий-

мати рішення в ситуаціях, для яких хара-

ктерна висока динамічність;  

 висока інформаційність у питан-

нях розвитку галузі, у якій працює підп-

риємство, рівень досягнень з техніки, 

технології, конкурентності, динаміки 

попиту на продукцію та послуги тощо;  

 уміння ефективно керувати 

ресурсами, планувати й прогнозувати 

роботу підприємства, оволодіння спосо-

бами підвищення ефективності  

управління;  

 уміння використовувати сучасні 

інформаційні технології, способи комуні-

кацій і зв’язку. 

2. Менеджери повинні мати 

специфічні якості, що впливають на 

підвищення довіри й поваги з боку тих, із 

ким вони вступають у відносини. Уміння 

працювати з людьми; володіння 

мистецтвом налагодження зовнішніх 

зв’язків; здатність до самооцінки, уміння 

робити правильний вибір, підвищувати 

кваліфікацію. 

Структура спеціальної 

компетенції відповідно даної вимоги 

передбачає такі знання та  уміння:  

 високе почуття обов’язку й 

відданості справі;  

 чесність у відносинах з людьми 

й довіра до партнерів; 

 уміння чітко виражати свої ду-

мки й переконання; 

 увага й турбота до людей 

незалежно від їхнього положення в 

ієрархії організації; 

 здатність швидко поповнювати 

свої фізичні й духовні сили і критично 

оцінювати власну діяльність. 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дана стаття. Не дивлячись на 

достатній рівень наукового опрацювання 

проблематики дослідження лідерських 

здібностей та якостей фахівця, окремі їх 

особливості все ще залишаються відк-

ритими для подальших наукових пошуків.  

Проте, на нашу думку, окрім зазна-

чених якостей, здібностей та умінь, сучас-

ному менеджерові вкрай потрібні розвинуті 

лідерські якості не тільки на рівні 

обізнаності з питань лідерства, але й як 

складова його професійної діяльності та 

управлінського потенціалу.  

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання). Розкрито особли-

вості розвитку лідерських здібностей 

майбутнього менеджера із використанням 

тренінгів, ділових ігор, кейс-методу, 

педагогічного коучингу в процесі профе-

сійної підготовки у закладі вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Вивчення 

сучасних підходів до питань лідерства, 

зокрема в контексті професійної діяльності 

менеджерів, показує, що справжній лідер – 

це командний гравець, тому на перше місце 

серед складових лідерського потенціалу 

виходить готовність до колективної взає-

модії. В контексті розгляду даної пробле-

матики ми поділяємо думку 

О.Г. Романовського, який визначає «лідера 

як особистість, здатну надихати і направ-

ляти людей та їхні емоції в творчість. 

Взаємини лідера з оточуючими слід розгля-

дати в «резонансному» ключі. Іншими 

словами перебування лідера з послідовни-

ками на одній хвилі, завдяки чому члени 

групи матимуть творчу атмосферу, внаслі-

док чого виросте потенціал і професійний 

рівень кожного, а також відсоток ефекти-

вно вирішених завдань». Автор відзначає, 

що «створення ефективної команди стає 

невід’ємною складовою лідера. Лідерство 

варіюється в залежності від задач і ситуації 

відповідно до рішення команди. Для 

підвищення конкурентоспроможності 

фахівця необхідно формувати його як 

резонансного лідера, в зміст якого вкладати 

процес створення і функціонування ко
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манди як невід’ємної складової. Тобто 

запускати для вдосконалення три векторну 

модель поняття лідерство: як процес, стан і 

результат, а саме ефективне  

командоутворення» [2; с. 75]. 

Окрім того, сучасні менеджери все 

більше сприймаються як іноватори, які 

повинні мати поглиблені знання в різних 

сферах, і ці знання повинні постійно 

поповнюватися та актуалізуватися.  

Оскільки всі ці якості досить скла-

дно поєднати в одній людині, менеджеру-

лідеру слід навчитися бути лідером лідерів, 

а отже, управлінська компетентність 

керівників сучасних українських органі-

зацій або підприємств може бути описана 

за допомогою таких оптимальних лідерсь-

ких компетенцій: 

1. Готовність взяти на себе відпові-

дальність за колектив. 

2. Готовність відповідати за колективний 

результат навіть у разі провалу. 

3. Перевага загального результату над 

особистим. 

4. Позитивне ставлення до людей. 

5. Здатність до навчання, прагнення 

розвиватися. 

6. Відсутність страху перед сильними 

підлеглими. 

7. Уміння і готовність надихати. 

8. Уміння чути інших. 

9. Готовність і здатність навчати інших. 

10. Експерт чи чудовий управлінець. 

11. Уміння організувати інших. 

12. Власна точка зору. 

13. Готовність до непопулярних  

рішень. 

14. Стресостійкість. 

15. Відсутність прагнення самостве-

рджуватися за рахунок інших. 

Розглянемо, які з лідерських компе-

тенцій належать до категорії таких, що 

нескладно сформувати та скорегувати, які 

змінити неможливо і  можна коригувати, 

але складно або довго. 

1. Готовність взяти на себе відпові-

дальність за колектив. Слушною видається 

доробок О.С. Пономарьова [3] щодо 

відповідальності в системі професійної 

компетентності фахівця. Він вважає, що 

відповідальність менеджера має бути 

виражена в об’єктивній оцінці результатів 

діяльності персоналу та забезпеченні 

соціального партнерства й соціального 

захисту персоналу. У більшості випадків 

цю компетенцію виробити складно, хоча 

можна стимулювати її прояв іншими 

факторами (зовнішня оцінка, визнання, 

гроші), але тоді доведеться занадто багато 

приділяти уваги цьому питанню і постійно 

тримати ситуацію під контролем. 

2. Готовність відповідати за ко-

лективний результат навіть у разі провалу. 

Розвивати цей фактор важко, однак за 

наявності відповідальності за особистий 

результат як моделі поведінки можна 

змінити парадигму. Знадобиться досить 

тривалий управлінський вплив. 

3. Перевага загального результату 

над особистим. Можна досить легко 

скорегувати грамотною системою моти-

вації і постійним підкріпленням. Для цього 

потрібно знати карту мотиваторів 

конкретної людини. 

4. Позитивне ставлення до людей. 

Ця компетенція у дорослої людини 

коригуванню не піддається. 

5. Здатність до навчання, прагнення 

розвиватися. Досить вільно розвивається, 

якщо не входить у протиріччя з 

природними здібностями. 

6. відсутність страху перед силь-

ними підлеглими. Багато в чому залежить 

від орієнтації на загальний результат і 

впевненість в собі. У більшості випадків 

впевненість у власних силах  

можна підвищити грамотними управ-

лінськими діями.  

7. Уміння і готовність надихати. 

Частково – природний дар, частково - 

можна навчити. 

8. Уміння чути інших. Залежить 

від бажання знайти цю компетенцію. 

Другий аспект – це якийсь набір навичок 

(уміння відокремлювати факти від гіпотез, 

вміння чути, не домислюючи наміри 
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людини та ін.), яким можна навчити за 

допомогою наставництва або в ході тре-

нінгів з розвитку комунікатив- 

них навичок.  

9. Готовність і здатність навчати 

інших. Компетенція важко здобувається, 

оскільки вимагає поєднання терпіння, 

такту, добре поставленої мови, вміння 

співвідносити свій рівень знань з рівнем 

знань того, кого навчає, вміння поясню-

вати, закріплювати, давати зворотний 

зв’язок. При наявності гарних комуніка-

тивних та пристойних презентаційних 

навичок, уміння переконувати і впливати 

можна досить легко виробити цю компе-

тенцію. В інших випадках -  це складно 

або майже неможливо. 

10. Експерт або чудовий управлі-

нець. При наявності необхідних компете-

нцій і бажання бути лідером і керівником 

відносно легко виробляється за допомо-

гою наставництва і шляхом тренінгу.  

11. Уміння організувати інших. 

Навик, який може бути набутий досить 

швидко і ефективно. Головне – бажання 

його набути. 

12. Власна точка зору. Цей навик 

практично неможливо виробити за корот-

кий час. Відсутність власної точки зору, 

як правило, пов’язана з тяжінням до 

зовнішньої референції. Змінити 

референцію можна, але на це потрібно як 

мінімум рік або роки, не менше. Гірше, 

якщо відсутність власної думки викликана 

безпринципністю – це зовсім не  

підходить лідеру. 

13. Готовність до непопулярних 

рішень. Змінюється на рівні управлінсь-

кого впливу, мотивації і самомотивації. 

Виняток – яскраво виражена зовнішня 

референція.  

14. Стресостійкість. Практично не 

піддається коригуванню, якщо йдеться про 

реакцію на стрес. А ось стресор (джерело 

стресу) і післястресову поведінку 

коригувати можна.  

15. Відсутність прагнення самост-

верджуватися за рахунок інших. Або вона 

є, або її немає. Вплинути і виробити 

неможливо. 

Таким чином, удосконалення 

управлінської компетентності менеджерів 

сучасних українських організацій та 

підприємств на засадах різного роду 

навчальних заходів, професійної підготовки в 

умовах вищої освіти на першому (бакала-

врському) та другому (магістерському) 

освітніх рівнях дозволить більш ефективно 

керувати підлеглими в різних ситуаціях, 

створити команду однодумців, які б плідно 

працювали для досягнення цілей організації, 

забезпечити ефективне делегування тощо.  

У сучасних наукових дослідженнях 

вчені розділилися в своїх позиціях щодо 

природи лідерських якостей. Перша 

передбачає, що людина має народитися 

лідером, що навчання та виховання не 

відіграють ніякої ролі. Інша точка зору 

полягає в тому, що лідерські якості можна 

розвивати, хоча й для цього потрібні деякі 

задатки психофізіологічного характеру від 

народження. Це, зокрема, гостра увага, 

гарна пам’ять, здатність до продуктивного 

мислення [4]. 

Зокрема, деякі науковці виділяють 

такі складові у формуванні лідера: гене-

тично обумовлені задатки та досвід перших 

років життя, освіта з акцентом на 

гуманітарні науки, що створює широку 

основу для знань, досвід, який надає 

мудрість, що виникає з практичного 

застосування знань та професійна підго-

товка, яка наділяє лідера витонченою 

поведінкою в деяких ситуаціях – напри-

клад, в процесі спілкування [5]. 

На нашу думку, судження підле-

глих про керівника як про лідера може бути 

оманливим, адже вони є зацікавленими у 

підлещуванні до свого безпосереднього 

наставника. Тому об’єктивну оцінку 

лідерських якостей може дати лише 

незалежний експерт. 

Зовсім іншою є оцінка 

менеджера-лідера з боку власників або топ-

менеджменту підприємства. Вони 

передусім орієнтуються на професійні 
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здатності лідера, на його вміння з 

мінімальними витратами часу та коштів 

покращити, зміцнити, стабілізувати 

(залежно від поставлених цілей) роботу 

організації. При цьому вище керівництво 

мало цікавить з яким настроєм люди ходять 

на роботу або як часто проводяться 

корпоративні вечірки. Для них пріоритетом 

є фінансові показники, темпи росту, частка 

на ринку тощо. 

Тому, на нашу думку, менеджер-

лідер має знаходити баланс між вищим 

керівництвом та працівниками, не відда-

вати нікому з них цілковитої переваги та 

невпинно слідувати інтересам всієї  

організації. 

Проведене автором опитування 43 

менеджерів вищої та середньої ланки 

комерційних організацій у сфері ІТ-тех-

нологій та маркетингових комунікацій 

свідчить, що значущими характеристиками 

лідера мають бути: відданість своїй 

організації – лідер не принижує свою фірму 

в очах співробітників та не принижує 

співробітників в очах керівництва своєї 

фірми; оптимістичні погляди на життя – на 

відміну від песиміста, оптиміст завжди 

готовий вислухати думки інших, тому що 

очікує завжди гарних новин, володіє 

творчими задатками; любов та 

прихильність до інших людей – кращі 

лідери піклуються про своїх робітників, їх 

цікавить, що роблять інші; сміливість та 

впевненість в собі – лідер завжди буде 

намагатись знайти новий спосіб виконати 

завдання тільки тому, що цей спосіб буде 

кращим. 
Оскільки метою нашого дослі-

дження є актуалізація інтерактивних 
засобів, що забезпечують високий рівень 
управлінської компетентності майбутнього 
менеджера шляхом розвитку його лідерсь-
ких якостей, нами було проведено діагнос-
тику студентів спеціальності 281  
«Публічне управління та адміністрування». 
Загальна кількість осіб, що брали  
участь у дослідженні – 34. В ході 
дослідження було використано методику 
Є. Жарікова та Є. Крушельницького 

«Діагностика лідерських здібностей»  
[11, с. 320]. 

Загалом більшість діагностичних 
методик спрямовані на визначення здат-
ності людини бути лідером. Сама ж здат-
ність людини до лідерства багато в чому 
залежить від розвиненості у неї організа-
торських і комунікативних здібностей.  

В основному шляхом діагносту-
вання визначаються такі лідерські 
ознаки: 

 воля і здатність переборювати 

перешкоди на шляху до мети; 

 наполегливість, уміння розумно 

ризикувати, терпеливість, готовність довго 

й добре виконувати одноманітну, нецікаву 

роботу; 

 ініціативність і бажання працю-

вати без дріб’язкової опіки – незалежність; 

 психічна стійкість не дає заціка-

вити нереальними пропозиціями; 

 добра пристосовуваність до но-

вих умов і вимог; 

 самокритичність, твереза оцінка 

не тільки своїх успіхів, але й невдач; 

 вимогливість до себе й інших; 

 критичність, здатність бачити в 

привабливих пропозиціях слабкі сторони; 

 надійність, дотримання слова, на 

них можна покластися; 

 витривалість, може працювати 

навіть в умовах перевантажень; 

 сприйнятливість до нового, схи-

льність вирішувати нетрадиційні задачі 

оригінальними методами; 

 стресостійкість, не втрачає са-

мовладання і працездатності в екстрема-

льних ситуаціях; 

 оптимістичність, ставиться до 

труднощів як до неминучих і переборних 

перешкод; 

 рішучість, здатність самостійно і 

вчасно приймати рішення, у критичних 

ситуаціях брати відповідальність на себе; 

 здатність змінювати стилі поведі-

нки залежно від умов. 

Нами було використано методику 

діагностики функціонального лідерства в 
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малих групах. Отримані результати наведені у таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Прояв лідерських характеристик менеджерів відповідно до типології 

[6, с.316] 

 

Тип лідера 

Рівень управлінської ієрархії майбутніх фахівців з 

адміністративного менеджменту, % 

Вищий Середній Низький 

Інтелектуальний  9,9 30,7 59,4 

Функціональний  23,1 50,5 26,4 

Універсальний  6,6 69,3  24,1 

 

Аналіз даних таблиці свідчить, що 

для майбутніх менеджерів характерним є 

нерівномірний розподіл типів лідерів 

залежно від рівня управлінської ієрархії. Це 

зумовлено рядом факторів, що пов’язані зі 

специфікою їхньої діяльності. 

Отже, вплив лідерських якостей на 

реалізацію задач управлінської діяльності 

доречно розглядати як систему з двох 

складових – особистісної та функціональ-

ної (зміст адміністративних задач).  

Так, інтелектуальний лідер харак-

теризується значною самостійністю, 

високою орієнтацією на справу і результати 

роботи. Для функціонального лідера 

характерними є такі риси: найменше 

прагнення домінувати; висока орієнтація на 

справу, її результати; самостійність 

поведінки. Універсального лідера харак-

теризує домінантність, добре ставлення до 

себе і до інших, особиста оригінальність, 

самобутність. 

Таким чином, за результатами діа-

гностики функціональний тип лідера є 

таким, що у більшій мірі відповідає вимо-

гам, які висуваються до діяльності мене-

джера і зумовлюють її ефективність.  

Як відомо, соціальні умови можуть 

прискорити чи уповільнити особистісний 

розвиток, зокрема розвиток лідерських 

якостей менеджера. Основними соціаль-

ними факторами, які впливають на цей 

процес є використання інноваційних 

технологій викладання у закладі вищої 

освіти, надання консультаційної та психо-

логічної допомоги.  

Методом, що поєднує в собі на-

вчання, консультацію та зняття психологі-

чного напруження виступають різні види 

тренінгів (соціально-психологічний тре-

нінг, бізнес-тренінг, тренінг особистісного 

росту, тренінг з тайм-менеджменту тощо). 

Слово тренінг походить від англій-

ського “to train” , що означає “навчати, 

тренувати”. Тренінг – це водночас і цікаве 

спілкування, і захопливий процес пізнання 

себе та інших, і ефективна форма опану-

вання знань, розширення досвіду, і спосіб 

формування вмінь та навичок. 

Перші тренінгові заняття були ор-

ганізовані учнями К. Левіна в середині 

1940-х років. Учений стверджував, що 

більшість ефективних змін у поведінці, 

настановах людей відбувається в групах. 

Щоб виробити нові форми поведінки, свої 

певні настанови, людина повинна навчи-

тися бачити себе очима інших. 

Сьогодні в літературі і практичній 

діяльності поняття «тренінг» трактується 

набагато ширше, ніж кілька років тому. 

Розширення меж використання терміна 

пов’язано зі збільшенням діапазону цілей, 

більш широкого, ніж розвиток компетент-

ності у спілкуванні. 

Тренінг сьогодні є незамінним еле-

ментом системи навчання й розвитку в 

будь-якому навчальному закладі. Це 

насамперед навчання, що опирається на 

досвід людини, а також допускає, що 
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присутні на тренінгу люди, окрім отри-

мання нової інформації, мають 

можливість відразу використовувати її на 

практиці, виробляючи нові навички.  

Сьогодні значна увага приділяється 

інтерактивним методам, що використову-

ються із застосуванням навчальних 

комп’ютерних програм, які реалізовують 

більш дієвий підхід до знань. Засобами 

реалізації зазначеного підходу слугують 

комплекси програмно-апаратних засобів 

(комп’ютер, мультимедійний проектор та 

сенсорна дошка), які забезпечують 

можливість організації навчально-

пізнавальної діяльності шляхом 

інтерактивного навчання. 

Наведемо кілька визначень поняття 

«тренінг» (рис. 1) 
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спеціальна форма організації навчальної діяльності, що 

переслідує конкретні й прогнозовані цілі, які можуть бути 

досягнуті у відносно короткий термін 

 

спосіб навчання учасників і учасниць та розвиток у них 

необхідних здібностей та якостей, що дозволяють досягти 

успіху в певному виді діяльності 

 

інтенсивне навчання, що досягається спеціальними 

інтерактивними вправами 

 

Рисунок 1 – Трактування поняття «тренінг» 

 

Аналіз основних визначень трені-

нгу дає можливість сформулювати осно-

вні його принципи.  

1. Спілкування за принципом “тут 

і тепер”. Для багатьох учасників характе-

рне прагнення переключиться з безпосе-

редньої  тренінгової роботи на обгово-

рення минулих або майбутніх подій. У 

цьому випадку спрацьовує механізм 

психологічного захисту. Але головна ідея 

тренінгу полягає в тому, щоб група перет-

ворилася на своєрідне об’ємне дзеркало 

або навіть систему дзеркал, у яких кожен 

член групи зміг би побачити себе під час 

виконання вправ. Це досягається тим, що 

в групі існує інтенсивний зворотній 

зв’язок, який базується на довірчому 

міжособистісному спілкуванні.  

2. Принцип персоніфікації ви-

словлювань. Суть його полягає в доброві-

льній відмові від безособових мовних 

форм, які допомагають приховувати в 

повсякденному спілкуванні власну позицію 

того, хто говорить, або ж уникати прямих 

висловлювань в небажаних випадках. 

Конкретно: замість висловлювань «вважа-

ється ...,  деякі вважають, що ...» у групі 

вчать говорити, використовуючи форми «я 

вважаю, що ...» тощо.  

3. Принцип акцентування на мові 

почуттів. Згідно з ним учасники групи 

повинні робити акцент на емоційних станах 

і проявах (своїх власних і партнерів з 

групи) і під час зворотного зв’язку, якщо 

можливо, використовувати мову, який 

фіксує такий стан. Прикладом даної форми 

мови є констатація типу: “Твоя манера 

говорити на підвищених тонах викликає у 

мене роздратування”. Для повсякденного 

спілкування звернення до подібної емо-

ційно акцентованої манери не є типовим. 

Відповідно перед кожним учасником 

ставиться завдання перебудувати стиль 

свого спілкування,  зокрема виробити 

вміння “ловити”, чітко ідентифікувати й 

адекватно висловити свої почуття.  

4. Принцип активності. 

Дотримання цього принципу є головною 

вимогою до поведінки учасників тренінгу. 

Йдеться про реальне включення кожного 
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учасника в інтенсивну групову взаємодію 

з метою цілеспрямованого пізнання себе, 

партнера, групи взагалі. У повсякденному 

житті людина під впливом різних 

обставин нерідко замикається в собі і 

концентрується лише на власних 

проблемах. Завдання полягає в тому, щоб 

допомогти йому навчитися об’єднувати 

цю замкнутість на себе з активною 

включеністю в іншого, в аналіз групових 

процесів. На заняттях заохочується 

конструктивна полеміка між усіма 

учасниками, включаючи керівника.  

5. Принцип довірливості. Передба-

чає створення сприятливих умов для 

довірливого спілкування учасників трені-

нгу, забезпечує групову динаміку, 

значною мірою визначає результативність 

занять. В якості першого і найпростішого 

кроку до практичного створення такого 

клімату керівник пропонує ухвалити 

єдину форму звертання один до одного на 

“ти”. Це не тільки психологічно зрівнює 

усіх членів групи, але й привносить 

певний елемент інтимності й довіри. Крім 

того, довірливість підтримується 

незаперечним правилом: “Говорити тільки 

правду або хоча б не брехати”.  

6. Принцип конфіденційності. 

Суть його розкривається в рекомендації 

«не виносити» зміст спілкування, яке 

розвивається в процесі тренінгу, за межі 

групи. Це теж сприяє встановленню 

довірливих стосунків, оскільки учасники 

впевнені, що зміст спілкування 

залишиться в рамках цієї групи, і легше 

йдуть на відкритий, щирий контакт. 

Конфіденційність дає можливість групі 

зберегти свій дискусійний потенціал; 

обговорення ж учасниками тренінгу 

проблем групи за її межами призводить до 

того, що готовність і потреба в 

обговоренні цих проблем в рамках самої 

групи зменшується, адже тема певною 

мірою вичерпує себе.  

7. Неприпустимість безпосередніх 

оцінок людини. При обговоренні того, що 

відбувається в групі ми оцінюємо не 

учасника, а тільки його дії і поведінку. Ми 

не використовуємо висловлювання на 

кшталт: “Ти мені не подобаєшся”, а гово-

римо: “Мені не подобається твоя манера 

спілкування”. Ми ніколи не скажемо “Ти 

погана людина”, а просто підкреслимо: “Ти 

погано вчинив”.  

8. Розширення контактів і спілку-

вання з різними людьми. У кожного з нас є 

певні симпатії, хтось нам подобається 

більше, з кимось більш приємно спілкува-

тися. Але під час занять ми прагнемо 

контактувати з усіма членами групи, і 

особливо з тими, кого найменше знаємо.  

9. Повага до мовця. Коли вислов-

люється хто-небудь з членів групи, ми його 

уважно слухаємо, даємо людині можливість 

сказати те, що він хоче. Ми допомагаємо 

говорити, всім своїм виглядом показуючи, 

що ми слухаємо його,  ми раді за нього,  нам 

цікаві його думки, його внутрішній світ. Ми 

не перебиваємо людини і мовчимо до тих 

пір, поки він не закінчить говорити. І лише 

після цього ми ставимо свої питання, 

дякуємо йому або сперечаємося з ним.  

Наведений перелік принципів до-

зволяє дійти висновку про важливість 

тренінгу як форми розвитку особистісних 

якостей та компетентності сучасного 

фахівця, особливо менеджера. 

Як і в будь-якій навчальній та роз-

вивальній програмі в тренінгах передба-

чено ряд цілей, що обґрунтовують викорис-

тання тих чи інших прийомів. 

Проведений автором аналіз про-

грам тренінгів у Центрі лідерства 

НТУ "ХПІ", який розпочав свою діяльність 

з жовтня 2015 року в рамках проекту 

“ELITE” – «Освіта для лідерства, інтелекту 

та розвитку таланту» у рамках програми 

Tempus, засвідчив, що цілями проведення 

тренінгів можуть бути: 

1. формування навичок співпраці, за-

сад толерантності шляхом визначення межі 

власної терпимості та поваги до прав і 

свобод інших людей; 

2. формування навичок логічного 

мислення, аналізу, вибору і презентації 
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інформації або проблематик 

3. опанування новими технологіями 

в професійній діяльності, сфері; 

4. зменшення чогось небажаного 

(проявів моделей соціально неприйнятної 

поведінки, стилю неефективного спілку-

вання, особливостей реагування тощо); 

5. зміна стереотипів, поглядів на 

проблему, процес навчання, аби усвідомити 

його переваги та зрозуміти, що він може 

надавати наснагу та задоволення; 

6. підвищення здатності учасників 

щодо позитивного ставлення як до себе так 

і до життя; 

7. пошук ефективних шляхів 

розв’язання поставлених проблем завдяки 

об’єднанню в тренінговій роботі спеціалі-

стів, які мають різний фах; представників 

різних відомств, які впливають на 

розв’язання цих проблем. 

8. формування у лідера здатності 

до адаптивного управління. 

І.В. Вачков [7] виділяє спільні цілі, 

які об’єднують різні за напрямком і змістом 

тренінгові групи: 

 дослідження психологічних про-

блем учасників групи й надання допомоги в 

їхньому розв’язанні ; 

 поліпшення суб’єктивного само-

почуття й зміцнення психічного здоров’я; 

вивчення психологічних закономірностей, 

механізмів і ефективних способів міжосо-

бистісної взаємодії для створення основи 

більш ефективного гармонійного спілку-

вання з людьми; 

 розвиток самосвідомості й само-

дослідження учасників для корекції або 

попередження емоційних порушень на 

основі внутрішніх й поведінкових змін; 

 сприяє процесу особистісного 

зростання, реалізації творчого потенціалу, 

досягненню оптимального рівня життєдія-

льності й відчуття щастя й успіху. 

Тренінг належить до методів акти-

вного соціального навчання як комплекс-

ного соціально-дидактичного напряму. В 

основу тренінгу покладено групову взаємо-

дію-інтеракцію. 

Тренінг може використовуватися у 

різних варіантах. 

По-перше, тренінг як тренування, у 

результаті якого відбувається формування 

та відпрацювання вмінь та навичок, ефек-

тивної поведінки. 

По-друге, тренінг як форма актив-

ного навчання, метою якого є передусім 

передання знань, а також розвиток деяких 

умінь і навичок. 

По-третє, тренінг як метод ство-

рення ситуацій для саморозкриття учасни-

ків і самостійного пошуку ними способів 

вирішення власних психологічних проблем. 

Готуючись до проведення тренінгу, 

викладач-тренер має здійснити велику 

підготовчу роботу:  

1) визначити цілі та завдання тре-

нінгу;  

2) розробити план-сценарій тренінгу;  

3) підготувати заздалегідь слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, вчителів до 

проведення тренінгу (роздати питання, що 

будуть розглядатися на тренінгу, проблеми, 

які будуть обговорюватися, літературу для 

попереднього опрацювання тощо);  

4) здійснити самопідготовку: про-

думати власні дії щодо проведення інтерак-

тивної взаємодії, передбачити план обгово-

рення проблеми та можливі висновки, що 

зроблять педагоги, спрогнозувати появу 

суперечних точок зору та кінцевий резуль-

тат роботи, обрати час і форми узагаль-

нення висновків, продумати зворотний 

зв’язок та ін.;  

5) розподілити ролі між учасниками, 

продумати активну участь кожного;  

6) підготувати приміщення для 

проведення тренінгу та необхідні матеріали 

(медіапроектор, бейджики, таблички, скотч, 

папір для індивідуальних та групових 

вправ, маркери, роздруковані матеріали для 

вивчення тощо). Якість навчання суттєво 

зростає, якщо слухачі мають хороші 

роздаткові матеріали. 
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Важливим фактором є підготовка 

матеріалів у тому форматі, що легко 

читається, а саме: небагато тексту; наяв-

ність чітких схем замість деяких текстових 

блоків; малюнки; можливість робити 

помітки у цих матеріалах 

При розробці правил роботи у 

групі доцільно запропонувати слухачам 

декілька з них і надати можливість допов-

нити ці правила. 

Ось декілька таких правил. 

1. Бути активним.  

2. Говорити від себе. 

3. Бути відвертим і відкритим. 

4. Бути толерантним. 

5. Дотримуватися відведеного часу. 

Під час спілкування один з одним 

використовуються бейджики, на яких 

кожен учасник записує своє ім’я так, як би 

він хотів, щоб до нього зверталися. Це 

допомагає створити відповідний комфор-

тний психологічний клімат у групі. 

Л.А. Петровська [8] виокремлює такі 

види, форми тренінгів та методи групової 

роботи: 

1. відео тренінг; 

2. рольове навчання; 

3. груповий аналіз оцінок і самооці-

нок; 

4. невербальні методики та ін. 

При проведенні тренінгу викорис-

товуються різноманітні конкретні вправи, 

прийоми і техніки. Визначають такі базові 

методи тренінгу: групова дискусія та 

ситуативно-рольові ігри. 

Групова дискусія – це спільне об-

говорення якогось суперечливого питання, 

що дає змогу прояснити або змінити думки, 

позиції та настанови учасників групи у 

процесі безпосереднього спілкування. 

Дискусія – це спосіб організації 

спільної діяльності з метою інтенсифікації 

процесу прийняття рішення у групі; метод 

навчання, що підвищує інтенсивність та 

ефективність навчального процесу за 

рахунок залучення тих, хто вчиться, до 

колективного пошуку істини. 

Дискусія побудована на діалозі – 

такій формі спілкування, що ґрунтується на 

психологічній рівності позицій учасників 

обговорення. 

У тренінгу групова дискусія може 

бути організована з метою надання учасни-

кам можливості обговорити проблему, що 

цікавить усіх, із різних боків або ж із метою 

здійснити групову рефлексію через аналіз 

індивідуальних переживань. 

Ігрові методи ведення тренінгів 

сприяють інтенсифікації процесу навчання, 

знаттю напруження та скутості учасників, 

оптимізації їхньої взаємодії. Гра допомагає 

людині розкрити свої здібності, виявити 

творчий потенціал, проявити щирість та 

відкритість. 

Загалом, тренінг має певні особли-

вості, що відрізняє його від інших форм 

роботи практичного психолога, він розгля-

дається дослідниками як групова форма 

взаємодії з певними правилами або прин-

ципами роботи і це вже є важливим факто-

ром вирішення тих завдань і цілей, які 

постають перед учасниками тренінгу. 

Осмислення власного досвіду, самопі-

знання, розвиток особистісних якостей 

учасниками групової взаємодії відбувається 

за умови створення особливого рефлексив-

ного середовища та, звичайно, дотримання 

тих правил, які існують в тренінговій групі. 

Перераховані особливості тренінга дозво-

ляють говорити про можливість й необхід-

ність його використання у навчальному 

процесі, спрямованому на професійне 

становлення менеджерів. 

Отже, детально проаналізувавши 

особливості тренінгу як форми розвитку 

лідерських якостей менеджерів, можна 

зазначити, що така форма є найбільш 

дієвою, оскільки торкається, як особистіс-

ної, так й професійної складової майбут-

нього менеджера. 

Проте слід зауважити, що у теорії та 

практиці професійної підготовки менедже-

рів, формуванні їхньої управлінської 

компетенції не останню роль відіграють й 

ігрові технології. Розглянемо їх більш 
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детально. Ділова гра відбувається через 

моделювання різноманітних педагогічних 

чи виробничих ситуацій. 

Моделювання – це метод дослі-

дження певних об’єктів через відтворення 

їхніх характеристик на іншому об’єкті – 

моделі, що є аналогом певного фрагменту 

дійсності (речового чи розумового) – 

оригіналу моделі. 

Модель реалізується через правила. 

Правила гри – це ті положення, в яких 

відбиваються сутність гри та співвідно-

шення всіх її компонентів. Ділові ігри 

складаються з певних етапів підготовки і 

проведення. 

Ділова гра є способом моделю-

вання різноманітних умов професійної 

діяльності через пошук нових засобів її 

виконання. Вона імітує різноманітні 

аспекти людської активності й соціальної 

взаємодії, є методом ефективного навчання, 

оскільки нівелює суперечності між абстра-

ктним характером навчального предмета і 

реальним – професійної діяльності. 

Ділова гра як метод містить інші 

форми активного навчання: дискусію, 

аналіз конкретних ситуацій, дії за інструк-

цією, розв’язання виробничих завдань 

тощо. Вона дає змогу знайти рішення 

складних проблем шляхом застосування 

спеціальних правил обговорення, стимулю-

вання творчої активності учасників як 

завдяки спеціальним методам роботи, так і 

за допомогою фасилітації ведучого трені-

нгу. 

Рольова гра – це ефективне відпра-

цювання варіантів поведінки в тих ситуа-

ціях, в яких можуть опинитися учасники 

тренінгу (наприклад, захист чи презентація 

певних напрацювань, атестація тощо). Гра 

дає можливість набути навичок прийняття 

відповідальних і безпечних рішень у житті. 

Підготовка до проведення рольо-

вих ігор включає наступні етапи. 

1. Гра повинна бути значущою для 

учасників. 

2. Попереднє діагностування слухачів 

необхідне для вибору ситуацій, рішення 

яких можливе в межах одного заняття. 

3. Важливим є вибір учасників гри. 

Керівник рольової гри, зазвичай, не є 

безпосереднім учасником ігрового 

комплексу. 

Проведення рольової гри передбачає: 

1. Ведучий оголошує тему гри, ви-

значає ігрову ситуацію, з’ясовує, наскільки 

значущою вона є для учасників. 

2. Викладач-фасилітатор інструктує 

про план гри. З’ясовує, чи всі правильно 

зрозуміли своє завдання. 

3. Розподіляються ролі. Якщо ролей 

на всіх не вистачає, спостерігачі повинні 

отримати завдання щодо відслідковування 

вербальної та невербальної поведінки 

учасників гри, оцінювання 

результативності гри тощо. 

4. Активні учасники гри діють від-

повідно до своїх ролей та отриманої 

інформації. 

5. Підбиваються підсумки гри, фік-

сується реакція кожного з учасників. 

Організаційно-діяльнісні та органі-

заційно-навчальні ігри є формами колекти-

вної розумової діяльності, у процесі якої 

відбувається навчання і проектування 

(створення) нових діяльнісних зразків. 

Основні етапи організаційно-діяль-

нісної гри: 

1) установча доповідь ведучого, в якій 

визначаються певні межі та ставляться 

основні питання, які необхідно вирішити 

під час гри; 

2) створення груп, основне завдання 

яких – вироблення певних рішень, 

підготовка узгодженої доповіді для пленар-

ного обговорення; результати обговорення 

у групі представляються схематично; 

3) пленарне засідання, загальне об-

говорення роботи всіх груп, у процесі якого 

виробляються колегіальні рішення постав-

леної проблеми; 

4) рефлексія учасниками своєї дія-

льності; 

5) заключна доповідь ведучого з 
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узагальненням усіх результатів  

роботи груп; 

6) методологічна консультація (за 

необхідності); 

7) організаційні рішення. 

Однією з ефективних форм інтера-

ктивного навчання є кейс-метод. Ті, хто 

вчиться, вбачають у ньому гру, в якій вони 

мають можливість проявити та вдоскона-

лити аналітичні й оцінювальні навички, 

навчитися працювати в команді, викорис-

товувати на практиці теоретичний  

матеріал тощо. 

Кейс-метод (case study) – це 

техніка навчання, що користується описом 

реальних економічних і соціальних ситуа-

цій (від англ. сase – «випадок»). Під ситу-

ацією (кейсом) розуміють письмовий опис 

конкретної реальної події в закладі, слу-

хачам пропонують проаналізувати її, 

знайти шляхи розв’язання та обрати 

найкращу з них. Ситуаційна вправа,  

що розглядається, повинна бути 

побудованою на реальна подіях. 

Кейс-метод, або метод 

ситуаційних вправ, є активним методом, 

що дає змогу наблизити процес навчання 

до реальної практичної діяльності 

фахівців. Він сприяє розвитку 

винахідливості, умінню вирішувати 

проблеми, розвиває здібності здійснювати 

аналіз і діагностику проблем. 

Кейс-метод – складна система, що 

інтегрує в собі інші методи пізнання: 

дискусію, ігрові методи, «мозковий 

штурм», моделювання, мисленнєвий 

експеримент, проблемний метод, систем-

ний аналіз тощо. Проблема посідає 

важливе місце в кейс-методі, при цьому в 

самому кейсі вона часто є присутньою в 

неявному, замаскованому вигляді, нерідко 

буває прихованою серед інших, менш 

вагомих проблем, розгляд яких може 

спрямувати дискусію не в той бік. 

Етапи роботи з кейсом: 

1. Вступ до кейсу, постановка ви-

кладачем основних питань. 

2. Аналіз ситуації. Робота відбувається 

індивідуально чи у групах. Кожен з 

учасників пропонує свій варіант 

розв’язання проблеми, що оцінюється 

групою, яка й обирає оптимальний варіант 

рішення, готується до презентації. У 

роботі слухачі, вчителі можуть 

користуватися різноманітними джерелами 

інформації. 

3. Презентація рішень за кейсами. 

Слухачі, вчителі мають максимально 

використати наочність, створену ними 

(схеми, графіки, плакати тощо). Кожен 

варіант рішення фіксується на окремому 

аркуші. 

4. Загальна дискусія. 

5. Підбиття підсумків роботи. 

Кейс-метод навчає пошуку та вико-

ристанню знань в умовах динамічної 

ситуації, розвиває діалектичне та критичне 

мислення, сприяє більш глибокому засво-

єнню навчального матеріалу. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Таким чином, дослідження 

практики використання методів та прийо-

мів для проведення тренінгу свідчить, що 

вони можуть бути доповнені та 

урізноманітнені. В цілому інтерактивне 

навчання у практиці професійної 

підготовки майбутніх менеджерів є, без 

сумніву, провідною формою. Pозвиток 

лідерських якостей менеджера в процесі 

тренінгу, як під час самостійної роботи над 

собою, так і в умовах колективної 

діяльності, сприяє більш ефективній 

реалізації професійно-управлінських 

функцій, а значить професійному та 

особистісному розвитку фахівця.  

Отже, наведені аспекти проблеми 

розвитку лідерських якостей майбутніх 

менеджерів переконливо свідчать, що 

вагома роль у даному процесі, особливо в 

умовах закладу вищої освіти, належить 

відповідній організації навчально-вихов-

ного процесу із використанням інтерактив-

них методів та засобів навчання. 
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Перспективу подальших досліджень 

вбачаємо у вивченні професійної 

підготовки майбутніх менеджерів з метою 

розвитку їх управлінського потенціалу на 

засадах принципів фасилітації.  
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ВИМОГИ 
 

до рукописів статей, що подаються до щоквартального науково-практичного журналу 

«Теорія і практика управління соціальними системами» 

 

Головна мета видання – сприяти розвитку філософської, педагогічної та психологі-

чної галузі знань, забезпечити можливість оприлюднення науково-педагогічними праців-

никами, а також іншими зацікавленими особами результатів власних наукових дослі-

джень у межах компетенції відповідної галузі знань (філософія, педагогіка, психологія), 

ознайомлення наукової спільноти з актуальними напрямами розвитку наукової думки у 

межах тематичного спрямування наукового видання, а саме: 

– теорія та практика управління соціальними системами; 

– філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; 

– методологія досліджень та моделювання соціальних систем; 

– філософія професійної освіти та підготовки керівників майбутнього; 

– формування творчої особистості; еліти та лідерства; 

– соціальне середовище як фактор управління; 

– особистісний фактор в управлінській та педагогічній діяльності. 

Редакційна колегія наукового видання приймає до опублікування матеріали нау-

кових досліджень за умови дотримання авторами відповідних правил та вимог. Статті, 

подані з порушенням нижченаведених вимог, не допускаються до розгляду членами 

редакційної колегії. 
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ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 

1. Технічні вимоги до оформлення статті: розмір аркуша – А-4 (210х297 мм); 

орієнтація аркуша – книжкова; ліве, верхнє, праве та нижнє поля – 25 мм; рекомендо-

ваний шрифт – Times New Roman Cyr; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1. 

Мінімальний розмір статті – 8 тис. знаків з пробілами, максимальний – 34 тис.; най-

більш прийнятний розмір статті – 20–24 тис. 

Формули, графіки, діаграми, рисунки повинні бути виконані у графічному реда-

кторі Word, бути згрупованими та доступними для редагування. Графічні об’єкти утво-

рюються: формули – за допомогою редактора Microsoft Equation (меню Вставка / 

Об’єкт / Microsoft Equation); діаграми та графіки – за допомогою Майстра діаграм (ме-

ню Вставка / Рисунок / Діаграма); структурні схеми – за допомогою інструментарію па-

нелі малювання. Треба пам’ятати, що включення графічного матеріалу до тексту нау-

кової публікації може бути виправдано лише у тому випадку, коли подання відповідної 

інформації у іншому вигляді може призвести до втрати її змісту. Кількість графічних 

об’єктів у публікації повинна бути мінімальною. Під час підготовки графічного матері-

алу автору варто взяти до уваги, що науково-практичний журнал «Теорія і практика 

управління соціальними системами» друкується у чорно-білому вигляді, а отже, рисун-

ки, діаграми тощо повинні бути адаптовані до відповідного формату. 

Оформлення рисунків та таблиць: підписи під рисунками – Times New Roman, 

10 пт, курсив, вирівнювання по центру (приклад: Рис. 1. Назва); надписи над таблиця-

ми: Таблиця 1, 2 і т.д. – Times New Roman, 10 пт, курсив, вирівнюється за правим кра-

єм, назва таблиці – наступний рядок, Times New Roman, 10 пт, жирний, вирівнювання 

по центру. 

Наведена у статті статистична інформація повинна мати джерело походження, 

тобто бути підкріплена посиланням на список використаних джерел. Будь-яка цитата, 

яка використовується автором у межах статті, повинна бути підкріплена не лише поси-

ланням на джерело її походження, а і точною вказівкою місця (сторінки) розташування 

цитати у його межах (наприклад, [2, с. 44]). Звертаємо увагу авторів, що посилання на 

підручники, навчально-методичну, науково-популярну літературу не схвалюється ред-

колегією журналу. Посилання на власні публікації автора допускається лише у винят-

кових випадках, але при цьому авторські публікації у списку використаних джерел не 

повинні перевищувати 10%. Якщо під час аналізу останніх досліджень і публікацій ав-

тор згадує прізвище того чи іншого вченого, то список джерел інформації повинен міс-

тити його публікацію. Автор статті повинен уникнути так званого повторного цитуван-

ня, тобто посилання повинно здійснюватись на першоджерело інформації, а не на дже-

рело, в якому міститься посилання на його походження. Наприклад, якщо автор наво-

дить цитату М. Вебера, то посилання повинно бути на його конкретну роботу, а не на 

публікацію того вченого, який досліджував роботи М. Вебера. 

УДК подається в першому рядку сторінки напівжирним шрифтом і вирівнюється 

за лівим краєм. Ініціали та прізвище автора розташовуються рядком нижче, вирівню-

ються по центру. Заголовок статті набирається в наступному рядку великими літерами 

з використанням напівжирного шрифту і вирівнюється посередині. Далі розташовують-

ся анотація (2–3 лаконічних речення, що розпочинаються зі слів «досліджується», «роз-

глядається», «пропонується» та ін.) і ключові слова (5–7 позицій) українською мовою. 
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Анотація повинна коротко описувати авторські результати і висновки. Ключові слова 

мають не подаватися у вигляді загальнонаукових дефініцій, а бути максимально 

прив’язаними до специфіки статті. Далі стаття повинна містити: прізвище та ініціали 

автора, назву, анотацію та ключові слова англійською і російською мовами, основний 

текст, адресу електронної пошти та номер ORCID (зразок оформлення статті додаєть-

ся). 

Посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку та в квад-

ратних дужках (наприклад [1, с. 15]) і послідовно нумеруються (треба використовувати 

арабську нумерацію).  

Наприкінці статті, відповідно до вимог міжнародних систем цитування, автор 

статті повинен не лише навести список використаної літератури, а і подати його у ви-

гляді окремого блоку в форматі References з використанням романського алфавіту. Зве-

ртаємо увагу, що джерела списку літератури у форматі References повинні повторюва-

тись в такому самому порядку, як і в основному списку літератури, незалежно від то-

го, чи є серед них іноземні. Для перекодування української кирилиці в трансліт автор 

статті може скористатися сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm, а для перекоду-

вання російської кирилиці – сайтом http://www.translit.ru (зразок оформлення References 

додається).  

У бібліографічному списку вказується лише та література, на яку є посилання у 

статті. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Біб-

ліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. «Бюлетень ВАК», №5, 

2009, Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29.05.2007 р. № 342, зі змінами 

та доповненнями, внесеними наказами ВАК України від 26.01. 2008 р. № 63, від 03.03. 

2008 р № 147). 

 

2. Правила подання статті. Примірник поданої до редакції наукового видання 

статті має бути надрукований на папері форматом А4 та бути завізований власноруч-

ним підписом автора на останній сторінці. Разом з паперовим примірником статті пода-

ється: 

– завірений в установленому порядку витяг з протоколу засідання кафедри на-

вчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) 

автора з рекомендацією до публікації поданого матеріалу (для осіб, які не мають науко-

вого ступеня та вченого звання); 

– завірену в установленому порядку рецензію доктора/кандидата наук за фахом 

видання (для осіб, які не мають наукового ступеня або вченого звання); 

– розширену анотацію українською мовою та завірений в установленому поряд-

ку її переклад на англійську мову (переклад розширеної анотації може бути завірений 

бюро перекладів, кафедрою іноземних мов ВНЗ IV рівня акредитації, сертифікованим 

перекладачем або власним підписом автора статті за умови наявності у нього кваліфі-

кації відповідного фахового спрямування (у цьому випадку автор подає копію диплому 

про вищу освіту); у виняткових випадках та за умови попередньої домовленості редак-

ція журналу може сприяти автору в організації перекладу розширеної анотації на англій-

ську мову (надання цієї послуги не гарантує автору прийняття поданої ним статті до дру-

ку); вимоги до розширеної англомовної анотації подано нижче;  

http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
http://www.translit.ru/
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– заявку на розміщення статті у науково-практичному журналі «Теорія і практика 

управління соціальними системами» (зразок заявки розміщено на сайті видання); 

– договір автора з редакцією видання щодо передачі окремих прав на подані до 

редакції наукового видання матеріали (право на друк матеріалів та їх розповсюдження; 

право на оприлюднення загальної інформації про автора (П.І.Б., науковий ступінь, вчене 

звання, контактна інформація тощо); право на включення поданих автором матеріалів до 

наукометричних баз даних тощо). Зразок договору розміщено на сайті видання);  

– електронний носій інформації (CD), на якому збережено у вигляді окремих 

файлів: 1) статтю (текст матеріалів в електронному вигляді обов’язково повинен відпо-

відати паперовому варіанту); 2) розширену анотацію українською мовою та її переклад 

англійською мовою; 3) заявку на розміщення статті. 

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню, так звану “сліпу” 

рецензію, тільки за наявності повного пакету документів та повних авторських даних. 

Редакція лишає за собою право: відхилити подану статтю; направити статтю автору на 

доопрацювання; на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні 

висновки та авторську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з думкою автора, 

висловленою у статті. Розгляд та рецензування поданої статті розпочинається після 

отримання редколегією повного пакету документів.  

 

Розгляд та рецензування поданої статті, розпочинається після отримання редко-

легією інформації про оплату редакційно-видавничих послуг (вартість публікації з роз-

рахунку 28 грн. за кожну сторінку статті (формат А4). Членам Координаційної ради та 

редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціа-

льними системами», штатним працівникам установ-засновників наукового видання (за 

умови клопотання адміністрації вищого навчального закладу), а також провідним уче-

ним – докторам наук видавничі послуги надаються безкоштовно. У цьому випадку ав-

тор оплачує лише вартість примірника журналу та його пересилку за вказаною адре-

сою. У разі отримання негативного висновку від членів редакційної колегії щодо нау-

кової цінності поданої статті та прийняття рішення про неможливість її розміщення у 

науково-практичному журналі «Теорія і практика управління соціальними системами» 
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3. Структура статті. Для розміщення приймаються наукові статті, оформлені 

українською, російською або англійською мовами, якісно вивірені, де наявні та виділе-

ні жирним шрифтом такі необхідні елементи: 

– Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими нау-

ковими чи практичними завданнями; 

– Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми і на які спирається автор; 

– Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим прис-

вячується дана стаття; 

– Формулювання мети статті (постановка завдання); 

– Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-

них наукових результатів; 
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– Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у да-

ному напрямку. 

 

4. Вимоги до розширеної анотації англійською мовою (для статей, які подаються 

українською мовою). Згідно з пунктом 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахо-

вих видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спор-

ту України від 17.10.2012 № 1111, обов’язковою умовою опублікування статті є надання 

автором (-ами) тексту статті англійською мовою – у реферованому вигляді обсягом 4–6 

тис. друкованих знаків із зазначенням прізвища, імені та по-батькові автора (-ів) та назви 

статті (без наведення переліку використаних джерел). Текст англомовної версії статті має 

містити виділені жирним шрифтом такі рубрики: постановка проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослі-

дження, висновки з даного дослідження. Текст статті та її реферований вигляд англійсь-

кою мовою розміщуватиметься на веб-сторінці видання. Зразок оформлення тексту статті 

англійською мовою у реферованому вигляді додається. 

5. Вимоги до розширеної анотації українською мовою (для статей, які подаються анг-

лійською мовою). Згідно з пунктом 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахо-

вих видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спо-

рту України від 17.10.2012 № 1111, обов’язковою умовою опублікування статті є на-

дання автором (-ами) тексту статті українською мовою – у реферованому вигляді обся-

гом 4–6 тис. друкованих знаків із зазначенням прізвища, імені та по-батькові автора (-

ів) та назви статті (без наведення переліку використаних джерел). Текст україномовної 

версії статті має містити виділені жирним шрифтом такі рубрики: постановка пробле-

ми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основ-

ного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження. Текст статті та її реферо-

ваний вигляд українською мовою розміщуватиметься на веб-сторінці видання. Зразок 

оформлення тексту статті українською мовою у реферованому вигляді додається. 
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Анотація: В статті розглянуто деякі з можливих напрямів удосконалення адміні-

стративно-правових методів державно-управлінського впливу на механізм обрання кері-

вника вищого навчального закладу. З’ясовано місце та роль держави у реалізації кадро-

вої політики вищим навчальним закладом. Крім того, у статті обґрунтовано необхід-

ність зменшення впливу органів студентського самоврядування на вирішення кадрових 

питань власником вищого навчального закладу. Стаття містить пропозиції щодо під-

вищення ефективності державного регулювання системи вищої освіти через зміну ком-

петенції суб’єктів державного управління у процедурі обрання та призначення керівника 

вищого навчального закладу.  
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Abstract: In the article there are considered some of the possible ways of improvement of 

the administrative and legal methods of state-management mechanism in order to influence the 

election of the higher educational establishment's head. The place and role of the state in the 

implementation of personnel policy of higher educational institution was clarified. 

Furthermore, in the article explains the need to reduce the impact of the student government 

towards addressing the staffing issues by the holder of higher education. This article contains 

suggestions for improving the efficiency of state regulation of higher education through the 
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РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые из возможных направлений со-

вершенствования административно-правовых методов государственно-

управленческого воздействия на механизм избрания руководителя высшего учебного 

заведения. Определено место и роль государства в реализации кадровой политики вы-

сшим учебным заведением. Кроме того, в статье обоснована необходимость умень-

шения влияния органов студенческого самоуправления на решение кадровых вопросов 

собственником вуза. Статья содержит предложения по повышению эффективности 

государственного регулирования системы высшего образования через изменение ком-

петенции субъектов государственного управления в процедуре избрания и назначения 

руководителя высшего учебного заведения.  
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