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Анотація: обгрунтовано зростання потреби суспільного виробництва в лідерах, 

зумовленої динамічним розвитком промисловості і прискоренням циклу старіння та зміни 

технологій. Показано, що організацію підготовки цих лідерів і нової гуманітарно-технічної еліти 

доцільно здійснювати в закладах вищої освіти інженерного профілю. Доведено, що з метою 

якісної підготовки еліти і лідерів як справжніх носіїв та організаторів науково-технічного й 

соціального прогресу в умовах становлення індустрії 4.0 вкрай необхідно переходити і до освіти 

4.0. Проаналізовано досвід практики з підготовки еліти і лідерів в Національному технічному 

університеті “Харківський політехнічний інститут”.  

Ключові слова: лідер, потреби суспільного виробництва, індустрія 4.0, освіта 4.0, 
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Abstract: the growth of the need for social production in the leaders due to the dynamic 

development of industry and the acceleration of the cycle of aging and technological change is justified. 

It is shown that the organization of training of these leaders and the new humanitarian and technical elite 

should be carried out in higher education institutions of engineering profile. It is proved that in order to  

qualitatively train the elite and leaders as real carriers and organizers of scientific, technical and social 

progress in the conditions of formation of industry 4.0 it is extremely necessary to pass to education 4.0.  
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The experience of practice in training elite and leaders at the National Technical University “Kharkiv 

Polytechnic Institute” is analyzed.  

Key words: leader, needs of social production, industry 4.0, education 4.0, humanitarian and 

technical elite.  

 

Евгений Сокол, Александр Пономарев 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ЭЛИТЫ И ЛИДЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: обоснован рост потребности общественного производства в лидерах, 

обусловленный динамичным развитием промышленности и ускорением цикла старения и смены 

технологий. Показано, что организацию подготовки этих лидеров и новую гуманитарно-

техническую элиту целесообразно осуществлять в учреждениях высшего образования 

инженерного профиля. Доказано, что в целях качественной подготовки элиты и лидеров как 

настоящих носителей и организаторов научно-технического и социального прогресса в условиях 

становления индустрии 4.0 крайне необходимо переходить к образованию 4.0. Проанализирован 

опыт практики подготовки элиты и лидеров в Национальном техническом университете 

“Харьковский политехнический институт”. 

Ключевые слова: лидер, потребности общественного производства, индустрия 4.0, 

образование 4.0, гуманитарно-техническая элита. 

 
Yevgen Sokol, Olexandr Ponomaryov 

 
An extended abstract of the paper on subject of: 

“Target training of Elite and Leaders in the conditions of Technical University”  

 
Problem setting. A feature of today is the 

rapid change of applied technologies. This 

situation causes the growth of social needs in real 

leaders and highly professional elites. Ensuring 

their proper training appears at the level of an 

important problem of higher education. The global 

trend of transition to the 4.0 economy necessitates 

a new quality of training of elites and leaders. The 

implementation of this training requires the 

creation of a level 4.0 education system. Proper 

training and personal development of leaders who 

are able to successfully and effectively move 

science and technology can be most effectively 

carried out in the system of institutions of higher 

technical education. After all, this system is 

distinguished by the specificity of tasks and a clear 

practical orientation of the educational process. 

These features enhance the effectiveness of the 

influence of leaders on staff, contribute to the 

formation of a true production elite.  

Recent research and publication analysis. 

V. Babayev, O. Bandurka, B. Bass, R. Boyatsis, 

D. Goulman,, N. Iliash, S. Kalashnikova, R. Case, 

J. Kotter study a wide range of aspects of 

leadership that are extremely important for 

pedagogical theory and practice of education, 

O. Ponomaryov, O. Romanovsky, V. Sheinov and 

others. J. Hunt, S. Cossen, A. Lawton and E. Rose 

study the personal qualities and characteristics of 

a leader. They substantiate a coherent set of ten 

such qualities.  

Chapman R. analyzes the qualities 

necessary for a leader based on the results of 

studying the personal traits of employees of a 

number of government agencies in the UK. The role 

and importance of charisma significantly increase 

in the development of transformational leadership. 

Its essence and content are actively explored by 

B. Bass and R. Reggio [8], K. Blanchard, W. Moroz, 

O. Nestulya, J. Yakl and others. A significant 

contribution to the systematic study of the 

phenomenon of the leader’s charisma and its main 

manifestations belongs to R. Gandapas [3]. 

 From the standpoint of providing quality 

training of leaders, it is appropriate to mention the 

formation of a philosophy of creative leadership, the 

results of which are presented in the work of P. 

Kasse and R. Claudel [9]. E. Sokol systematically 

approaches the consideration of the training of 

professional leaders as an important task of higher 

education [5]. Values aspects of leadership are 

studied by K. Hodgkinson, G. Fairholm and 
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S. Kuchmarski. They are based on a deep unders-

tanding of the essence of the phenomenon of value. 

The ability to act effectively and influence 

people in conditions of risk and information 

uncertainty is important for a leader. Similar 

situations often occur in the management of the 

leader. SD Vermilion and his co-authors 

investigate the assessment of risk outcomes in engi-

neering decisions made under uncertainty [14]. 

Paper objective of this article defines the 

main directions of professional training of the 

elite and leaders of engineering profile and 

substantiation of the need to develop and apply 

innovative pedagogical technologies that would 

ensure the relationship between industry and 

engineering education, including training of 

professional leaders and the formation of a new 

engineering elite, competitive in the labor market.  

Paper main body. The effectiveness of 

joint activities of people and their achievement of 

its goals depends on the leadership qualities of the 

leader. Therefore, the innovative development of 

the economy must be accompanied by the 

appropriate development of goals, content and 

nature of training of leaders and their personal 

development. Training of leaders in the system of 

technical education has its own characteristics 

due to the wide variety of tasks and functions of 

their future professional activity. They must be 

both true professional leaders and authoritative 

leaders with an innovative nature of thinking and 

its strategic focus. This will ensure the efficiency 

of production and the value perception of staff 

belonging to this company or firm Industrial 

production is extremely dynamic.  

Today, its development has reached a 

qualitatively new level, corresponding to the fourth 

industrial revolution or industry 4.0 and mass use 

in the production, in everyday life and in leisure of 

robotic devices and other cyberphysical systems 

that perform heavy, potentially dangerous and 

routine operations. A variety of devices based on 

artificial intelligence and automated production 

with control of all production processes in real 

time are widely used. The vast possibilities inherent 

in modern cyberphysical systems and those that 

until recently were written only by science fiction, 

today are realized by creating virtual models of 

real objects and processes of the physical world. 

With the help of these models, cyber-

physical systems successfully monitor the state of 

objects and the nature of the processes of their 

functioning. Based on the results of control, they 

make local decentralized decisions. At the same 

time, these systems can be integrated into complex 

networks and interact with each other in real time. 

In the world economy, including to some extent in 

Ukraine, there is a transition to fundamentally new 

high technologies. Ensuring the development of 

equipment and technologies of generation 4.0 and 

their effective use requires the training of specialists 

of a qualitatively new level. Their professional and 

social competence and personal development, 

general and professional culture, worldviews and 

spiritual world must meet the high requirements of 

the new economy as much as possible. 

Leaders of the new era must have the 

skills, aspirations and willingness to shape 

change themselves in accordance with the 

defining trends of scientific, technological and 

social development. Therefore, Industry 4.0 

determines the need for 4.0 education. This 

transition requires a new paradigm of education, 

primarily technical. Its meaning is to move from 

Industry 4.0 to 4.0 Universities, to train 

professionals who are professionally, socially and 

psychologically ready to work successfully in the 

space of high technology and quickly adapt to 

their possible drastic changes in the future. 

Staffing of the economy 4.0 is still very poorly 

implemented and does not have a clear target, 

logical-methodological, substantive and scientific-

methodological justification. As a result, today all 

universities in Ukraine and most universities in 

other countries are still at stage 3.0. The mission 

of higher education is to advance the development 

of university education in comparison with the 

development of the economy. Only in this case can 

we really ensure the integrity and systemic nature 

of scientific, technological and social progress.  

Malaysian researchers A. Shahrum and 

N. Hussein, convincingly write that “the fourth 

industrial revolution (IR 4.0) changed the 

landscape of educational innovations. It is based 

on the capabilities of artificial intelligence and 

digital physical structures and is controlled by 

them, which makes the human-machine interface 

more universal” [13, p. 315]. They believe that in 

the future there will be many changes in the ways 

of teaching and learning, in its content and the role 

of teachers and students. The logic of education 

must be reversed so that the system corresponds to 

the student, not the student to the system. In this is 

very essence of personalization of education.  

National Technical University “Kharkiv 

Polytechnic Institute” has won a high reputation 
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in our country and in the world. It is characterized 

by a high level of professional training and 

sensitivity to innovation, to changing personnel 

needs of various spheres of public life. The system 

of engineering training is aimed at ensuring the 

appropriate level of highly qualified professional 

leaders and the formation of a fundamentally new, 

humanitarian and technical elite.  

Conclusion of the research. 1. The world is 

changing rapidly and becoming innovative. The 

content of social production and people’s way of life 

is becoming more complicated. The development of 

information and biocybernetic technologies and 

artificial intelligence is accelerating the formation 

of the fourth generation economy (IR 4.0). This 

changes the requirements for the education 

system for the training of adequate staffing of 

social production.  

2. In the new social conditions, higher 

education must radically reconsider the goals, 

content and nature of training. Industry 4.0 

requires a new quality of staff and necessitates a 

new educational paradigm at the 4.0 level. 

Graduates must not only adapt quickly to change, 

but also create change, ensure the compe-

titiveness of their activities.  

3. Inertia, inherent in human nature, 

causes the unpreparedness of many people to the 

conditions of innovative development. Therefore, 

society feels the need for leaders who would 

activate people and inspire them to be active. It 

should contribute to their well-being, socio-

psychological well-being and willingness to 

innovate. Leaders rely on the elite as the best 

professionals and bearers of morality and culture.  

4. The social importance of the elite and 

leadership and the specifics of their functions 

require the organization of their targeted training. 

The experience of our university shows that such 

training should be carried out in a higher 

education institution of engineering profile. Its 

connection to production and participation in the 

development of Industry 4.0 creates clear 

guidelines for the transition to 4.0 education and 

the technical and technological prerequisites for 

the training of elite and level 4.0 leaders.

 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок з важливими науковими і 

практичними завданнями. Особливістю сього-

дення стала швидка зміна застосовуваних 

технологій. Ця ситуація зумовлює зростання 

суспільних потреб у справжніх лідерах та 

високопрофесійній еліті. Саме притаманний 

їм характер інноваційного мислення і його 

загальна стратегічна спрямованість забезпе-

чують потужний вплив лідерів та еліти на 

прискорення науково-технічного прогресу. 

Належна ж професійна підготовка та особис-

тісний розвиток лідерів, здатних успішно й 

ефективно рухати науку і техніку, найбільш 

ефективно може здійснюватися в системі закла-

дів вищої технічної освіти. Адже цю систему 

відрізняють конкретність завдань і чітка 

практична спрямованість освітнього процесу. 

Відповідно до Стратегії розвитку вищої 

освіти України на 2021–2031 роки основним 

завданням вищої технічної школи є професійна 

підготовка інженерів. Проте виявлення серед 

студентів потенційних лідерів та їхня наступна 

цільова підготовка не повинні й не можуть 

здійснюватися за рахунок зниження якості й 

рівня їхнього професіоналізму. Тому успішне 

виконання завдань із підготовки справжніх 

професіональних лідерів і належної еліти має 

розглядатися як вкрай важлива проблема, 

ефективне розв’язання якої вимагає чіткості, 

наполегливості та відповідальності, яке потає 

важливим доповненням до фахової підготовки 

інженера відповідно до вимог суспільного 

виробництва. 

Глибинна сутність цієї досить складної 

проблеми полягає в тому, що цілі й характер 

промисловості як основного джерела життє-

забезпечення людини і суспільства швидко, а 

часто й кардинально змінюються. Тому лідери 

повинні належним чином спрямовувати людей 

на швидке оволодіння принципово новими 

технологіями й ефективно їх використовувати. 

При цьому лідер має спиратися на кращих пра-

цівників, які й являють собою справжню еліту.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спираєть автор. Істотна роль 

феномена лідерства в забезпеченні суспіль-

ного життя обумовила значну увагу й пильний 

інтерес до нього з боку вчених найрізно-

манітніших спеціальностей – психологів і 

педагогів, соціологів і фахівців у галузі управ-

ління соціальними системами. Досить широ-

кий спектр аспектів лідерства, вкрай важливих 

для педагогічної теорії і практики освіти 

досліджують В. Бабаєв, О. Бандурка, Б. Басс, 

С. Бочарова, Р. Бояціс, Д. Гоулман, Т. Гура, 

Н. Іліаш, С. Калашникова, О. Пономарьов, 
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Дж. Коттер, О. Романовський, В. Шейнов, 

Р. Кейс та інші. Для ефективної організації 

цільової підготовки еліти і лідерів у системі 

освіти вкрай необхідно розуміти, розвиток яких 

особистісних рис і якостей слід забезпечувати. 

Їх сукупність як своєрідна модель лідера чи 

представника еліти виступає орієнтиром змісту 

й характеру навчально-виховного процесу. 

Дослідженню особистісних якостей і характе-

ристик лідера присвячені роботи Дж. Ханта, 

С. Коссена, А. Лоутона та Е. Роуза, які наводять 

і обґрунтовують цілісну сукупність із десяти 

таких якостей. Р. Чапмен аналізує необхідні для 

лідера якості за результатами вивчення осо-

бистісних рис працівників низки урядових 

установ Великобританії. О. Віханський поділяє 

всю множину необхідних якостей лідера на три 

групи: інтелектуальні здібності, риси характеру 

та набуті уміння [2].  

Особливий інтерес дослідників викли-

кають також проблеми сутності і природи 

харизми і харизматичного лідерства, оскільки 

воно забезпечує найбільш ефективний вплив 

лідера на своє оточення. Роль і значення 

харизми істотно зростають в умовах розвитку 

трансформаційного лідерства. Його сутність і 

зміст активно досліджують Б. Басс та Р. Ріджіо 

[8], К. Бланшар, В. Мороз, О. Нестуля, Дж. Якл 

та інші. Істотний внесок у системне дослід-

ження феномену харизми лідера та його 

основних проявів належить Р. Гандапасу [3]. З 

позицій забезпечення якісної підготовки 

фахівців-лідерів за доцільне згадати форму-

вання філософії креативного лідерства, резуль-

тати якого наведено в роботі П. Кассе та 

Р. Клоделя [9]. Системно підходить до розгляду 

підготовки професіоналів-лідерів як важливого 

завдання вищої школи Є. Сокол [5].  

Цікавими й важливими для теорії 

лідерства і практики цільової підготовки ліде-

рів в системі вищої освіти є дослідження, Дж. 

Конже і Р. Канунгу. Їхні роботи присвячені 

актуальним проблемам харизматичного лі-

дерства, визначення поведінкових атрибутів і 

можливостей їх вимірювання [10]. Для лідера 

важливою є здатність ефективно діяти і 

впливати на людей в умовах ризику та інфор-

маційної невизначеності. Подібні ж ситуації 

часто зустрічаються в процесі управлінської 

діяльності лідера. С. Вермійон і його спів-

автори досліджують оцінки результатів ризику 

в інженерних рішеннях, прийнятих в умовах 

невизначеності [14].  

Феномен парадоксів харизматичного лі-

дерства з системних позицій аналізують 

О. Романовський і О. Пономарьов. Вони переко-

нані, що для цих парадоксів “характерним є те, 

що вони обумовлені складною і суперечливою 

природою феномена харизми. Вона певною мі-

рою виступає парадоксальним явищем, оскіль-

ки, з одного боку, харизма в більшості випадків 

властива тій чи іншій людині від природи і являє 

собою своєрідний дар. Однак з іншого боку, її 

розвиток і реалізація можуть істотно залежати 

від ряду об’єктивних і суб’єктивних факторів, 

від зовнішнього середовища, в першу чергу від 

характеру соціокультурного простору, в коорди-

натах якого і протікають життя і діяльність ліде-

ра” [4, с. 52]. Наочно уявлення процесу розвитку 

харизми можна представити у вигляді рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Процес розвитку харизми 

 

Система освіти 

Природа 

людини 

Харизма 

Розвиток 

 

Реалізація 

Простір культури  



 
ФІЛОСОФСЬКІ, АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ 
 

ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

8                                         Теорія і практика управління соціальними системами 4 ‘2021 
 

Роботи, які висвітлюють результати 

дослідження ціннісних аспектів сучасних 

теорій лідерства, належать К. Ходжкінсону, 

Г. Фейрхольму, Т. та С. Кучмарським. Вони 

виходять із глибинного розуміння сутності 

самого феномену цінності, яке започаткували 

ще Діоген Лаертський, а пізніше Т. Гоббс і 

Б. Спіноза. Розвиток досліджень цінностей та 

їхній зв’язок з лідерством здійснювали 

М. Вебер, Ф. Знанецький, К. Роджерс, 

М. Рокич, Д. Леонтьєв, У. Томас та інші. 

Виділення не вирішених раніше час-

тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. В умовах стрімкого 

розвитку науково-технічного прогресу й 

інноваційного характеру еволюції самого су-

спільства і суспільного виробництва промис-

ловість лишається однією з його найважли-

віших сфер, які забезпечують життєдіяльність 

людини і суспільства. Кадрове ж забезпечення 

промисловості, яка швидко змінюється, готує 

система технічної освіти. Проте недостатньо 

дослідженим є питання з цільової підготовки 

еліти і лідерів інженерного профілю. Між тим 

в Національному технічному університеті 

“Харківський політехнічний інститут” нако-

пичено достатньо цікавий досвід такої  

підготовки. Він може бути корисним для 

інших закладів вищої технічної школи й 

системи вищої освіти взагалі. 

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання). Метою дослідження виступає 

прагнення авторів узагальнити досвід цільової 

підготовки еліти і лідерів в умовах технічного 

університету. Серед основних завдань 

дослідження виділяємо: розкриття характер-

них особливостей сучасного етапу розвитку 

промисловості, визначення основних напрям-

ків професійної підготовки еліти і лідерів 

інженерного профілю, обґрунтування  необ-

хідності розробки і застосування інноваційних 

педагогічних технологій та забезпечення взає-

мозв’язку розвитку промисловості й інженер-

ної освіти, в тому числі підготовки лідерів-

професіоналів із формуванням нової 

інженерно-технічної еліти, конкурентоспро-

можної на ринку праці.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Ефективна організація 

спільної діяльності людей та успішне досяг-

нення ними заздалегідь визначених цілей 

істотною мірою залежить від лідерських якос-

тей керівника або хоча б від наявності в 

колективі неформального лідера. При цьому 

вкрай важливо, щоб лідер був професіоналом. 

Ось чому інноваційний розвиток будь-якої 

галузі промисловості повинен супровод-

жуватись відповідним розвитком цілей, зміс-

том і характером професійної підготовки 

лідерів інженерного профілю та їхнього 

особистісного розвитку. 

У зв’язку з цим промислові під-

приємства, незалежно від форми їхньої 

власності, пред’являють особливі вимоги до 

підготовки лідерів і розвитку їхніх специфіч-

них лідерських якостей. Це обумовлено тим, 

що основну частину не тільки їх технічного, 

але також і управлінського персоналу скла-

дають саме люди з інженерною освітою. Більш 

того, підготовка лідерів у системі технічної 

освіти має свої характерні особливості, 

зумовлені широким різноманіттям тих завдань 

і функцій, які їм доведеться виконувати під час 

здійснення їхньої майбутньої професійної 

діяльності. Іншими словами, ці люди повинні 

бути як справжніми лідерами-професіоналами, 

так і авторитетними керівниками з іннова-

ційним характером мислення і його страте-

гічною спрямованістю задля і забезпечення 

належного рівня ефективності виробництва, і 

формування ціннісного сприйняття персо-

налом підприємства, фірми чи організації 

своєї приналежності до даного колективу.  

Однак індустріальне виробництво 

надзвичайно динамічне, розвиток якого 

фактично перейшов на якісно новий рівень. 

Все це дає вагомі підстави говорити про 

перехід до четвертої промислової революції 

або індустрії 4.0. Серед її характерних 

особливостей виділяють:  

- розробку і використання високих техно-

логій із одночасним відносно швидким старін-

ням і оновленням заради отримання конку-

рентних переваг;  

- масове використання у виробництві, 

побуті та дозвіллі робототехнічних пристроїв 

та інших кіберфізичних систем, на які 

покладається виконання важких, потенційно 

небезпечних та рутинних операцій; 

- застосування найрізноманітніших прист-

роїв, створених на основі штучного інтелекту; 

- автоматизовані виробництва з керуван-

ням усіма виробничими процесами в режимі 

реального часу і з адаптацією управлінських 

впливів відповідно до тих змін, що зумовлені 
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зовнішніми умовами; 

- чітку природоохоронну спрямованість 

використовуваних технологій і виробництв, яка 

поєднується з формуванням високої еколо-

гічної компетенції і свідомості персоналу; 

- використання технології інтернету речей.  

Широкі можливості, притаманні сучас-

ним киберфізичним системам й такі, про які 

донедавна писали тільки фантасти, сьогодні 

реалізуються шляхом створення віртуальних 

моделей реальних об’єктів і процесів фізичного 

світу. За допомогою цих моделей кіберфізичні 

системи успішно здійснюють контроль стану 

об’єктів і характер процесів їхнього функціо-

нування. На підставі результатів контролю 

вони приймають локальні децентралізовані 

рішення, водночас об’єднуючись у складні 

мережі та взаємодіючи між собою в режимі 

реального часу.  

Слід підкреслити, що кіберфізичним 

системам властиві здатності самонастроювання 

і самонавчання. Взагалі в індустрії 4.0 істотну 

роль відіграють інтернет-технології. Завдяки 

розвиненому інтерфейсу саме вони забез-

печують необхідні й ефективні комунікації між 

персоналом і технікою. Підприємства, що 

працюють із технологіями 4.0, можуть ство-

рювати продукцію в повній відповідності з 

індивідуальними вимогами і побажаннями 

замовника, оптимізувати собівартість вироб-

ництва при високому рівні якості.  

У світовій економіці, в тому числі 

певною мірою і українській, сьогодні відбу-

вається відчутний перехід до використання 

принципово нових високих технологій. Їхня 

поява знаменує становлення четвертої індуст-

ріальної революції. Належне забезпечення не 

тільки успішної розробки техніки і технологій 

покоління 4.0, але і їх ефективного викорис-

тання вимагає підготовки фахівців принци-

пово нового якісного рівня. Рівень їхньої 

професійної і соціальної компетентності та 

особистісний розвиток, загальна і професійна 

культура, світоглядні позиції й духовний світ 

максимальною мірою повинні задовольняти 

високим вимогам нової економіки.  

В той же час їхні професійні і особис-

тісні якості повинні забезпечувати успішну 

адаптацію фахівців до неминучих змін в техніці 

і технологіях і в суспільних відносинах. Ліде-

рам ж нової епохи повинні бути притаманні 

вміння, прагнення і готовність самим форму-

вати зміни відповідно до визначальних тенден-

цій науково-технічного і соціального розвитку. 

Ось чому індустрія 4.0 з усією необхідністю 

обумовлює нагальну потребу формування від-

повідної освіти 4.0. Більш того, такий іннова-

ційний перехід зажадає створення принципово 

нової пара-дигми освіти, передусім технічної. 

Іншими словами, сенс цієї парадигми має поля-

гати у переході від індустрії 4.0 до універ-

ситетів 4.0, у підготовці фахівців професійно, 

соціально і психологічно готових не тільки 

успішно працювати у просторі високих техно-

логій сьогодення, але й швидко адаптуватися 

до їхніх можливих, навіть кардинальних змін у 

майбутньому. 

Уявляється цілком очевидною необ-

хідність своєчасного і якісного кадрового 

забезпечення економіки 4.0. Однак у практич-

ній діяльності освіти вона реалізується ще не 

просто вкрай слабо, але, на жаль, ще й не має 

чіткого цільового, логіко-методологічного, 

змістовного та науково-методичного обґрунту-

вання. В результаті склалася ситуація, за якої 

сьогодні всі університети України і більшість 

університетів інших країн світу перебувають 

ще на стадії 3.0, в той час як світова економіка 

активно і з широким охопленням практично 

всіх галузей суспільного виробництва пере-

ходить в індустрію 4.0. 

В той же час суспільна місія вищої 

школи має чітко полягати у забезпеченні 

випереджаючого розвитку університетської 

освіти в порівнянні з розвитком економіки. 

Адже тільки в такому випадку виникає реальна 

можливість забезпечити дійсно цілісність і 

системний характер науково-технічного і 

соціального прогресу, послідовне його здійс-

нення. Ось чому перед вищою школою з усією 

гостротою постає надзвичайно важливе й 

відповідальне завдання з прискорення й поси-

лення інтенсивності переходу до ідеології 

освіти 4.0 і практики її здійснення. Загальна 

схема цього процесу наведена на рис. 2.  

Надзвичайно важливим завданням 

університетів у контексті досліджуваного пи-

тання виступає також істотне підвищення 

рівня і значущості науково-дослідної роботи, в 

тому числі в галузі фундаментальних і 

соціально-гуманітарних наук. Адже реальне 

випередження розвитку економіки система 

вищої освіти може забезпечити передусім за 

рахунок розробки інноваційних технологій, 

що базуються на нових фізичних ефектах. А 

відкриття, вивчення і з’ясування можливостей 
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Рис. 2. Процес переходу до освіти 4.0  

 

практичного використання цих ефектів і 

становить сутність і мету, зміст і характер 

фундаментальних наук і одночасно предмет 

відповідної дослідницької діяльності науково-

педагогічного персоналу.  

Істотну роль в розробці та реалізації 

загальної стратегії освіти 4.0 відіграє також 

соціально-гуманітарна підготовка фахівців. 

Вона особливо важлива для виявлення потен-

ційних лідерів та організації системної педа-

гогічної діяльності з цілеспрямованого розвит-

ку їхніх специфічно лідерських особистісних 

рис і якостей. Разом із тим вивчення 

соціально-гуманітарних дисциплін виступає 

одним із визначальних чинників розвитку 

національної еліти і формування якостей, 

необхідних її представникам для успішної та 

ефективної командної діяльності. Взагалі в 

системі завдань освіти 4.0 поряд із забез-

печенням професійної компетентності особли-

вого значення набувають загальна і професій-

на культура, життєві цілі й цінності фахівців, 

яких вона готує, та їхній духовний світ.  

Як свідчить практика країн із інно-

ваційною економікою, що ґрунтується на прин-

ципах індустрії 4.0, успішний розвиток знач-

ною мірою залежить від  якості гуманітарно-

технічної еліти. Тому її формування і виховання 

виступає важливим завданням освіти. Високий 

рівень професіоналізму цієї еліти у поєднанні з 

культурою, морально-етичними принципами і 

переконаннями, з порядністю й відповідаль-

ністю сприяє не тільки науково-технічному й 

технологічному, а й соціальному прогресу.  

Водночас у повній відповідності зі свої- 

ми сенсом, місією і призначенням представ-

ники гуманітарно-технічної еліти прагнуть до 

формування, розвитку і належного функціо-

нування громадянського суспільства і верхо-

венства права. Вони забезпечують подолання 

корупції, підвищення рівня добробуту й 

соціально-психологічного настрою людей, 

досягнення суспільної злагоди. 

Малайзійські дослідники A. Шахрум 

та Н. Хуссин, переконливо пишуть, що “чет-

верта промислова революція (IR 4.0) змінила 

ландшафт освітніх інновацій. Вона ґрун-

тується на можливостях штучного інтелекту і 

цифрових фізичних структур і контролюється 

ними, що робить людино-машинний інтер-

фейс більш універсальним”. На глибоке 

переконання цих авторів, “швидка революція 

в інноваціях дала нову модель освіти на 

майбутнє – Освіта 4.0. Підготувати випуск-

ників до майбутнього життя і роботи, досяг-

нутої IR 4.0, де більш розумні роботи 

витісняють людей у певних сферах діяльності, 

освіта повинна навчити використовувати 

доречну інформацію і здатності, які не можуть 

бути замінені роботами” [13, c. 315].  

Ці дослідники небезпідставно підк-

реслюють, що в майбутньому буде багато змін 

у способах викладання і навчання. До них 

вони відносять зміст навчання, ролі викла-

дачів і студентів. На їхнє переконання, сама 

логіка систем освіти повинна бути перевер-

нута так, щоб система відповідала учню, а не 

учень системі. В цьому вони вбачають саму 

сутність персоналізації освіти. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу, 

що донедавна Малайзія належала до бідних и 

недостатньо розвинених у технологічному 

плані країн. А сьогодні в країні сформована і 

чітко виконується науково-технічна політика, 

яка регулюється Міністерством науки, техно-

логії та інновацій. Вона зосереджена переважно 

на таких п’яти основних перспективних сфе-

рах: біотехнологія, інформаційно-комунікацій-

Економіка 4.0 

Науково-технічний прогрес Соціальний прогрес 

Вища освіта 4.0 Ідеологія 4.0 Новий рівень кадрів  
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ні технології, промисловість, море, космічні 

дослідження. Уже напередодні нового тися-

чоліття 54% промислового експорту країни 

становила частка високотехнологічної продук-

ції. Зокрема, Малайзія є одним із найбільших у 

світі експортерів напівпровідникової техніки, 

електричних товарів і продукції інформаційно-

комунікаційних технологій. Швидко в країні 

розвивається і вища освіта.  

Науково-педагогічний склад універси-

тетів Малайзії, як і інших держав, які сьогодні 

активно розвивають економіку 4.0, виконує 

серйозну науково-дослідницьку роботу. У 

числі напрямків їхнього інтересу помітне 

місце належить і проблемам освіти, вклю-

чаючи цільову підготовку лідерів. Наприклад, 

А. Садхі та Ф. Мостафаві Рад аналізують роль 

лідерства, орієнтованого на знання, в управ-

лінні знаннями та інноваціями [12]. С. Занда 

досліджує процеси створення ефективних 

практик управління та лідерства [15]. 

Оригінальну технологію гнучких навчальних 

маршрутів на основі концептуальних карт 

пропонують О. Агудело і Дж. Салінас [7]. 

Особливий інтерес для нас являє кон-

цептуальна дискусія на тему “Освіта 4.0”, яка 

розгорнулася на Міжнародній конференції з 

викладання, оцінки та навчання для інже-

нерних наук в Австралії. Ініціаторами цієї 

дискусії виступили П. Клопп та Дж. Абке [11]. 

Взагалі найближчим часом варто очікувати 

потужний сплеск публікацій із проблем 

розвитку освіти 4.0 та його характерних особ-

ливостей, можливостей і переваг. Тим більше, 

що вони стимулюватимуть дослідження 

теоретичних основ і педагогічної практики 

дійсно інноваційної парадигми освіти 4.0.   

Характерними особливостями сього-

дення є істотне збільшення обсягу науково-

технічних знань і відповідне зростання темпу їх 

засвоєння суб’єктами освіти. В традиційній же 

парадигмі освіти, в рамках поширеної системи 

3.0, ця проблема вирішується шляхом орга-

нізації безперервної освіти під час всього 

активного трудового життя. Але це рішення з 

плином часу стає непродуктивним. Тож не 

випадково Р. Акофф впевнено стверджує, що 

“освіта епохи систем повинна здійснюватися в 

здатних навчатися і адаптуватися системах 

освіти” [1, с. 194]. Саме такими і стають найкра-

щі університети світу, які сповідують ідеологію 

4.0. Вони ж водночас інтенсивно розвивають 

важливі дослідження на проривних напрямках 

науки і техніки, здійснюючи гідний внесок в 

інноваційний розвиток нашої цивілізації.  

Прискорена трансформація результа-

тів наукових відкриттів і розробок в конст-

рукції й технології відкриває перед цими 

університетами реальні можливості істотно 

поповнювати свої бюджети. Їхнім успіхам 

сприяють і процеси помітного скорочення 

циклу морального старіння техніки і техно-

логій, загострення конкуренції на ринку інно-

вацій. Правда, конкуренція часто може 

виступати і певним гальмом на шляху впро-

вадження новітніх прогресивних технологій, 

яке загрожує зниженням прибутку тим, хто 

виявляється не готовим або не прагне 

використовувати інновації.   

Справді інноваційна концепція форму-

вання такої еліти свого часу була розроблена 

науковцями Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний 

інститут”. Авторами концепції виступили 

професори Л. Товажнянський, О. Пономарьов, 

та О. Романовський [6]. Основними ідеями 

концепції були визначені такі положення. По-

перше, забезпечення високої професійної 

компетентності майбутніх інженерів у 

поєднанні з розвиненими креативними здіб-

ностями. Це поєднання повинно забезпечувати 

інноваційну спрямованість їхньої майбутньої 

професійної діяльності та успішну їхню 

професійну й особистісну самореалізацію. 

По-друге, рішуче подолання технокра-

тичного характеру мислення майбутніх фахів-

ців та прищеплення їм системи гуманістичних 

життєвих цілей і цінностей. По-третє, 

формування багатого духовного світу і розви-

ток їхньої високої загальної та професійної 

культури. По-четверте, прищеплення майбут-

нім інженерам міцних навичок командної 

діяльності, норм ділової етики і прагнення 

підтримувати сприятливий психологічний 

клімат у колективі. По-п’яте, посилення фун-

даментальної підготовки як основи загально-

інженерних та спеціальних навчальних дис-

циплін, інноваційних інженерних рішень. По-

шосте, прищеплення студентам логікометодо-

логічної компетенції, яка сприяє організації 

професійної діяльності фахівців на принципах 

наукової організації праці та її спрямованості 

на забезпечення високої ефективності, інно-

ваційності та конкурентоспроможності фірми 

або підприємства і його продукції. 

Таким чином, організація освітнього 
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процесу на нормах і принципах цієї концепції 

фактично означає істотне просування універ-

ситету шляхом його переходу на рівень освіти 

4.0. Тим більше, що ця концепція забезпечує 

практичну спрямованість професійної підго-

товки фахівців, їхню психологічну готовність 

до успішного здійснення ними завдань і 

функцій своєї професійної діяльності. До того 

ж, вкрай важливою є і така спрямованість 

концепції, як екологізація техніки і технологій 

та природозбереження. 

Найстаріший навчальний заклад інже-

нерного профілю України Національний 

технічний університет “Харківський політех-

нічний інститут” за свою більш ніж 135-річну 

університет завоював високий авторитет в 

нашій країні і в десятках країн світу. Про це 

свідчить прагнення багатьох іноземних грома-

дян здобути освіту в нашому університеті. 

Його відрізняють високий рівень професійної 

підготовки фахівців і чутливість до інновацій, 

до зміни кадрових потреб різних сфер 

суспільного життя. Підтримуючи тісні парт-

нерські відносини з десятками зарубіжних 

закладів вищої освіти, університет щедро 

ділиться своїм досвідом і переймає все нове і 

прогресивне у своїх партнерів.  

Його вважають одним із кращих 

університетів України відповідно до показ-

ників Світового рейтингу University Impact 

Rankings 2021, який оцінює глобальні успіхи 

закладів вищої освіти в досягненні Цілей 

сталого розвитку, проголошених ООН. 

Зокрема, НТУ “ХПІ” посів перше місце серед 

українських вишів у таких категоріях, як 

“промисловість, інновації та інфраструктура” і 

“гідна праця та економічне зростання”. Взагалі 

у 2021 році університет розширив до восьми 

кількість категорій рейтингу, для яких він пода-

вав відповідну інформацію. Саме інноваційна 

спрямованість діяльності нашого університету 

і виступає однією з визначальних передумов 

успішної підготовки справжньої еліти та 

лідерів-професіоналів для промисловості 4.0 та 

інших сфер суспільного життя країни. 

Наведена інформація виступає пере-

конливим свідченням того, що наш універ-

ситет вже готується переходити до освітньої 

парадигми 4.0 з тим, щоб забезпечувати якість 

підготовки фахівців взагалі, справжньої 

гуманітарно-технічної еліти і успішних ефек-

тивних лідерів відповідно до потреб та вимог 

промислової революції 4.0.  

Висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Результати дослідження доз-

воляють дійти таких висновків.  

1. Сучасний світ стрімко змінюється, 

набуваючи виразно інноваційного характеру й 

ускладнюючи як зміст і технології суспільного 

виробництва, так і спосіб індивідуального і 

суспільного життя людей. Розвиток інфор-

маційних та біокібернетичних технологій і 

штучного інтелекту прискорює становлення 

економіки на основі промисловості четвертого 

покоління (IR 4.0). Це істотно змінює суспільні 

вимоги до системи освіти стосовно підготовки 

адекватного кадрового забезпечення всіх сфер 

суспільного виробництва. 

2. Відповідно до нових суспільних 

вимог вища школа має кардинально перег-

лянути цілі, зміст і характер підготовки 

фахівців. Індустрія 4.0 вимагає нової якості 

кадрів, що зумовлює потребу в новій освітній 

парадигмі на рівні 4.0. Ці фахівці повинні не 

тільки швидко адаптуватися до змін, а й самі 

мають творити зміни, забезпечувати конку-

рентоспроможність результатів своєї діяль-

ності, а відтак і свою конкурентоспроможність 

на ринку праці. 

3. Певна інерційність, притаманна 

самій природі людини, стає причиною него-

товності більшості людей до активного життя 

й діяльності в умовах інноваційного розвитку. 

Тому суспільство відчуває потребу в лідерах, 

які б активізували людей і надихали їх на 

ефективну спільну діяльність, яка б сприяла 

зростанню їхнього добробуту, позитивного 

соціально-психологічного самопочуття і фор-

муванню готовності до змін і участі в 

інноваціях. Лідери у своїй діяльності спи-

раються на еліту як кращих професіоналів і 

носіїв моральності й корпоративної культури. 

4. Надзвичайна суспільна важливість 

еліти і лідерства і специфіка тих функцій, які 

їм доводиться виконувати, вимагають орга-

нізації системи їхньої цільової підготовки. Як 

свідчить практичний досвід нашого універ-

ситету, таку підготовку доцільно здійснювати 

в умовах закладу вищої освіти інженерного 

профілю. Дійсно, його зв’язок із вироб-

ництвом, участь у розвитку індустрії 4.0 

створює не тільки чіткі орієнтири для переходу 

до освіти 4.0, а й технічні та технологічні 

передумови підготовки еліти і лідерів рівня 4.0. 

Перспективами подальших досліджень 



 
ФІЛОСОФСЬКІ, АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ  

 

ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Теорія і практика управління соціальними системами 4‘2021                                          13 
 

вважаємо визначення доцільних педагогічних 

технологій, логіко-методологічних засад і 

науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу ефективної цільової підготовки 

справжньої виробничої еліти й високо-

професійних керівників-лідерів, яким прита-

манна належна професійна компетентність у 

відповідній технічній сфері. 
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ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ ШЛЯХЕТНИХ ПАНСІОНІВ ПРИ 

ГІМНАЗІЯХ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛІ  

КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 
 

Анотація: у статті на основі аналізу нормативно-правових та архівних документів 

розглянуто досвід розв’язання проблеми відкриття шляхетних пансіонів при гімназіях у діяльності 

ради при попечителі Київського навчального округу. На прикладі відкриття 2-го шляхетного 

пансіону при 1-й Київській гімназії (1836 р.) з’ясовано позицію ради з даного питання, порядок 

ухвалення і виконання її рішень. Члени ради при попечителі Київського навчального округу після 

детального аналізу стану справ вже діючого шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії 

дійшли висновку про необхідність відкриття ще одного пансіону, схвалили розроблений для 

нього попечителем навчального округу штат, висловили пропозиції щодо джерел фінансування 

його початкового облаштування.  

Установлено, що думка ради при попечителі Київського навчального округу щодо 

відкриття 2-го шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії була врахована Міністерством 

народної освіти при ухваленні остаточного рішення. 

Ключові слова: Міністерство народної освіти, Київський навчальний округ, рада при 

попечителі навчального округу, гімназія, пансіон. 
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PROBLEM-SOLVING EXPERIENCE WHEN OPENING NOBLE GYMNASIUMS’ 

BOARDING HOUSES IN THE KYIV EDUCATIONAL DISCTRICT  

CURATOR’S COUNCIL ACTIVITIES 
 

Abstract: based on regulatory and archival documents analysis, the article considers the problem-

solving experience when opening noble gymnasiums’ boarding schools in the Kiev educational district 

curator’s council activities. The Council’s position on this issue, the procedure for making and executing its 

decisions are clarified on the example of opening the second boarding school at the first Kiev gymnasium in 

1836. Thoroughly analysing the state of affairs of the already-performing noble boarding school at the first 

Kiev gymnasium, Kiev educational district curator’s council members came to the conclusion that one more 

boarding school opening was necessary. They either approved of the staff developed by the educational 

district curator, and made proposals on sources of its initial arrangement funding. 

It is established that the opinion of Kiev educational district curator’s council regarding the second 

noble boarding school opening at the first Kyiv gymnasium was taken into account by the Ministry of 

public education when making the final decision. 

Key words: Ministry of public education, Kyiv educational district, Curator’s council of the 

educational district, gymnasium, boarding school. 
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Алла Балацинова 

 

ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТИЯ БЛАГОРОДНЫХ ПАНСИОНОВ ПРИ 

ГИМНАЗИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЕ  

КИЕВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

 

Аннотация: в статье на основе анализа нормативно-правовых и архивных документов 

рассмотрен опыт решения проблемы открытия благородных пансионов при гимназиях в 

деятельности совета при попечителе Киевского учебного округа. На примере открытия 2-го 

благородного пансиона при 1-й Киевской гимназии (1836 г.) выяснена позиция совета по данному 

вопросу, порядок принятия и исполнения его решений. Члены совета при попечителе Киевского 

учебного округа после детального анализа состояния дел уже действующего благородного 

пансиона при 1-й Киевской гимназии пришли к выводу о необходимости открытия еще одного 

пансиона, одобрили разработанный для него попечителем учебного округа штат, высказали 

предложения по источникам финансирования его первоначального устройства. 

Установлено, что мнение совета при попечителе Киевского учебного округа по открытию 

2-го благородного пансиона при 1-й Киевской гимназии было учтено Министерством народного 

просвещения при принятии окончательного решения. 

Ключевые слова: Министерство народного образования, Киевский учебный округ, совет 

при попечителе учебного округа, гимназия, пансион. 

 

Alla Balatsynova 

 
An extended abstract of a paper on the subject of: 

“Problem-solving experience when opening noble gymnasiums’ boarding houses in the Kyiv 

educational disctrict curator’s council activities” 

 
Problem setting. In Ukraine, ensuring 

citizens’ equal access to education is one of the 

priorities of the state educational policy. 

Implementing the Laws of Ukraine “On Education” 

and “On Full General Secondary Education” is 

aimed at completing certain tasks. In particular, the 

territorial accessibility of full general secondary 

education should be ensured by state authorities and 

local government bodies within their powers. One of 

the ways to solve this problem is to create boarding 

schools, namely structural divisions of educational 

institutions providing accommodation and 

maintenance for students who study there. 

Taken the actuality of the above problem 

into account, it is expedient to address to the study, 

critical analysis and creative use of the experience 

in organizing boarding schools in the Ukrainian 

lands in the first half of the nineteenth century. 

Recent research and publications 

analysis. In the scientific discourse, the outlined 

problem is partially covered in the context of 

secular education organization (V. Masliychuk), 

public and private secondary educational insti-

tutions opening and functioning (N. Goncharova, 

O. Druganova, etc.), and state regulation of their 

activities (L. Prokopenko). 

As the analysis of historical and historical-

pedagogical literature shows, there are no works 

in the current scientific space that would 

systematically study the issue of opening noble 

boarding schools in the activities of the highest 

collegial advisory bodies of educational districts, 

namely educational district curator’s council. 

Paper objective. The article objective is to 

describe the problem-solving experience of the 

Kiev educational district curator’s council when 

opening noble gymnasiums’ boarding schools (on 

the example of the second noble boarding school 

at the first Kiev gymnasium in 1836). 

Paper main body. Similar to private 

closed educational institutions with dormitories 

and full student maintenance, boarding schools 

commenced to appear in the Ukrainian provinces 

of the Russian Empire in the second half of the 

nineteenth century for the nobles and wealthy 

merchants children. They were mostly opened by 

foreigners. After having introduced the new 

educational system at the beginning of the 

nineteenth century, the imperial government faced 

the problem when state secondary educational 

institutions, namely gymnasiums, were becoming 

rather unpopular among the nobles, who were not
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satisfied with their overseas nature and extensive 

training program. They preferred homeschooling 

and attending private boarding schools, which did 

not meet the interests of the state for several 

reasons: 1) lacking in number of qualified 

teachers; 2) the lack of government control over 

education direction; 3) the inability to urge youth 

to adjust to generally accepted social rules. 

State noble boarding schools were 

supposed to serve as a means of forming sympathy 

of the nobles for gymnasiums, which gradually 

began opening at some gymnasiums. Some 

appeared to be purely educational institutions, 

whose pupils studied gymnasium subjects. Others, 

in addition to the gymnasium course, taught 

subjects specifically favored by the nobles, such 

as military sciences and “fine arts”. The rest, like 

Moscow university noble boarding school, were 

completely independent educational institutions 

with a gymnasium course, supplemented by 

separate sciences and arts. 

The “Charter of county and parish 

gymnasiums and schools of St. Petersburg, 

Moscow, Kazan, and Kharkiv universities” (dated 

1828) determined the provision of nobles and 

officials living in the provinces with the means to 

raise their children decently at no extra cost in 

order to establish boarding gymnasiums’ schools. 

They had to be opened and maintained at the 

expense of voluntary contributions (donations) 

and the set pupils maintenance fee. Pensioners 

were to study at gymnasiums with other students, 

and be under special supervision of the boarding 

school authorities while extracurricular 

activities. In 1834, a noble boarding school 

operated at the first Kiev educational district out 

of seven gymnasiums. 

However, the inability to satisfy the 

requests of the nobles for their children to be 

placed in a noble boarding school at the first Kiev 

gymnasium forced the Kiev educational district 

Curator to apply to the Minister of Public 

Education with a request to open a second 

boarding school at this gymnasium in 1835. In the 

response of the Minister, opening a new boarding 

school was considered as inconvenient and 

expanding the capabilities of the existing one was 

suggested. Though it was impossible to solve the 

problem in such a way, thus, the Kiev educational 

district curator submitted the issue of opening the 

second noble boarding school at the first Kiev 

gymnasium to be regarded by the higher collegial 

advisory body of the educational district, namely 

the curator’s council. Having thoroughly 

considered this problem, taking into account 

social, financial, administrative and other factors, 

the council members supported the idea of 

opening the second noble boarding school at the 

first Kiev gymnasium. 

Conclusions of the research. The carried 

out research suggests the problem of opening the 

second noble boarding school at the first Kiev 

gymnasium being under the control of the 

Minister of public education. The curator’s 

council members expressed their own position on 

the Kiev educational district curator’s suggestion. 

This had been preceded by thoroughly studying 

the already existing noble boarding school affairs 

at the first Kiev gymnasium. 

The Council’s resolution considered 

opening the second boarding school at the first 

Kiev gymnasium necessary; it either approved the 

staffs developed by the educational district 

curator, and made suggestions regarding the 

funding sources for the new boarding school 

initial arrangement.  

The Kiev educational district curator’s 

council opinion on opening the second noble 

boarding school at the first Kiev gymnasium and 

the draft of its staffs were sent to the Minister of 

public education and taken into account when 

making the final decision.

 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. В Україні забез-

печення рівного доступу громадян до освіти 

належить до пріоритетних напрямів державної 

освітньої політики. На реалізацію визначених 

завдань спрямована імплементація Законів 

України “Про освіту”, “Про повну загальну се-

редню освіту”. Зокрема, територіальну дос-

тупність повної загальної середньої освіти 

мають забезпечувати у межах своїх пов-

новажень органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. Одним із шляхів 

розв’язання даної проблеми є створення пансіо-

нів. У Законі України “Про повну загальну 

середню освіту” термін “пансіон” вживається у 

значенні “структурний підрозділ закладу 

освіти, що забезпечує проживання та утриман-

ня учнів відповідно до законодавства” [9]. 

Умови і правила проживання та утри-

мання учнів у пансіонах ліцеїв, закладів 

спеціалізованої освіти (наукових, мистецьких, 
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спортивних, військових (військово-морських, 

військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв із 

посиленою військово-фізичною підготовкою), 

спеціальних закладів загальної середньої освіти 

(навчально-реабілітаційних центрів та спе-

ціальних шкіл), до яких вони зараховані для 

здобуття загальної середньої освіти, визначено 

у постанові Кабінету Міністрів України від 

03.11.2021 № 1131 “Про затвердження Порядку 

проживання та утримання учнів у пансіонах 

закладів освіти”. У документі акцентовано увагу 

на тому, що утримання учнів, які проживають у 

пансіоні закладу освіти, передбачає забезпе-

чення їх харчуванням, медичними та іншими 

послугами відповідно до законодавства [8]. 

Зважаючи на актуальність зазначеної 

вище проблеми, доцільним є звернення до 

вивчення, критичного аналізу і творчого 

використання досвіду організації пансіонів в 

на українських землях у першій половині 

ХІХ століття. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми і на які спирається автор. У 

науковому дискурсі окреслена проблема 

знайшла часткове висвітлення в контексті 

організації світської освіти (В. Маслійчук [7]), 

відкриття та функціонування державних і 

приватних середніх навчальних закладів 

(Н. Гончарова [2], О. Друганова [3] та ін.), 

державного регулювання їхньої діяльності 

(Л. Прокопенко [10]). Кожна згадка вчено 

повиння закінчуватися посиланням на його 

роботу у списку використаних джерел 

Зокрема, нНауковий інтерес у контексті 

досліджуваної проблеми викликає дисертація 

В. Маслійчука (2019), у якій на основі аналізу 

писемних джерел комплексно досліджено 

задуми та втілення ідей світських навчальних 

закладів на території Лівобережної та 

Слобідської України від початків секулярних 

проєктів до часу реалізації системи освіти. 

Узагальнюючи появу училищ та перші кроки 

світської освіти на цих теренах, науковець 

говорить про “просвітницьку ілюзію” щодо 

початків освітніх процесів: спроба імперії 

виховати освіченого “громадянина на службі 

держави” натрапляла на соціальні перепони й 

попередні освітні практики, що згодом 

спричинило обмеження доступу до освіти та 

державні спроби контролювати викладання й 

активність [7]. 

Друганова О.  (2009), вивчаючи особ- 

ливості становлення та розвитку приватної 

середньої школи в Україні, дійшла висновку, 

що збільшення кількості приватних шкіл 

наприкінці ХVІІІ – у першій третині 

ХІХ століття було зумовлено такими чин-

никами: небажання дворянських родин навчати 

своїх дітей разом із дітьми інших станів і 

статків; недовіра до казенних училищ і, пере-

дусім, до їхньої широкої програми навчання; 

низька якість організації казенних навчальних 

закладів. Приватні пансіони дослідниця розг-

лядає як приватні середні навчальні заклади 

закритого типу, що надавали учням повне або 

часткове утримання, усебічну опіку, ґрунтовну 

освіту та моральне вдосконалення [3]. 

Дослідження Л. Прокопенка (2019) 

присвячене проблемі державного регулю-

вання розвитку приватної освіти на українсь-

ких теренах у першій половині ХІХ століття. 

Аналіз нормативно-правових актів, якими 

регламентувався порядок відкриття приватних 

навчальних закладів, організаціяї в них 

навчально-виховного процесу, надання до-

машньої освіти тощо, дозволив досліднику 

дійти висновку, що унормування їхньої діяль-

ності приватних навчальних закладів упро-

довж досліджуваного періоду сприяло розвитку 

приватної, особливо жіночої, освіти [10]. 

Організаційні засади функціонування 

шляхетних пансіонів у південноукраїнських 

губерніях у першій половині ХІХ століття 

стали предметом вивчення Н. Гончарової. 

Особливу увагу дослідниця приділила дослід-

женню внутрішнього устрою, організації 

навчально-виховного процесу та особливос-

тей побуту в станових навчальних закладах 

для дворянської молоді південноукраїнських 

губерній. На її переконання, шляхетні пан-

сіони зробили помітний внесок у виховання й 

освіту південноукраїнського дворянства, у 

формування службової та культурної еліти [2]. 

Виділення невирішених раніше час-

тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. Як свідчить аналіз істо-

ричної та історико-педагогічної літератури, у 

науковому просторі сучасності відсутні праці, 

у яких би системно досліджувалося питання 

відкриття шляхетних пансіонів у діяльності 

вищих колегіальних дорадчих органів 

навчальних округів – рад при попечителях 

навчальних округів. 

Формування цілей статті (постанов- 

ка завдання). Мета статті – схарактеризувати 
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досвід ради при попечителі Київського нав-

чального округу з розв’язання проблеми 

відкриття шляхетних пансіонів при гімназіях 

(на прикладі 2-го шляхетного пансіону при 1-

й Київській гімназії у 1836 році). 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. В Україні приватні 

пансіони – закриті навчальні заклади з гурто-

житком і повним утриманням учнів – почали 

з’являтися у другій половині XVIII століття. 

Вони відкривалися переважно іноземцями 

(французами та німцями) і були розраховані на 

дітей дворянства і заможного купецтва. Пред-

метами навчання у них були насамперед інозем-

ні мови, література, музика, спів, малярство, 

танець. Особлива увага в цих пансіонах 

приділялася вихованню світських манер [1]. 

У процесіПід час освітньої реформи 

1802–1804 років в у Російській імперії була 

запроваджена нова система освіти, яка 

передбачала функціонування чотирьох типів 

навчальних закладів – парафіяльні, повітові 

училища, губернські училища або гімназії та 

університети [15]. “Статут навчальних закла-

дів, підпорядкованих університетам”, затверд-

жений 05 листопада 1804 року, визначив зав-

дання гімназій, повітових і парафіяльних 

училищ, вимоги до їхніх штатів, навчальних 

планів, викладання навчальних предметів, 

навчальних посібників, окреслив обов’язки 

вчителів, учнів і керівництва цих закладів. 

Окремий розділ Статуту було присвячено 

приватним пансіонам. У ньому було визначено 

порядок відкриття пансіонів та організації в них 

навчально-виховного процесу, права й обов’язки 

їхніх власників і вчителів тощо. Зокрема, 

відкрити приватний пансіон міг будь-хто, хто 

мав відповідний освітній ценз. Дозвіл на 

відкриття пансіону надавав університет. Він же 

затверджував його навчальний план. Утримувач 

пансіону не обмежувався у виборі предметів для 

викладання, але пансіонери обов’язково мали 

вивчати російську мову і Закон Божий. Контроль 

за діяльністю приватних пансіонів покладався на 

директорів гімназій [13]. 

Проте з самого початку функціо-

нування нової шкільної системи стало зрозу-

мілим, що казенні навчальні заклади мало 

задовольняють потреби тих станів суспільст-

ва, для яких вони призначалися. Про це 

свідчила, зокрема, досить мала кількість учнів 

у гімназіях і повітових училищах по на всій 

території державіи. В українських губерніях 

багаті дворяни, яких не влаштовував загально-

становий характер гімназій, віддавали перевагу 

домашнім учителям і приватним пансіонам, що 

утримувалися переважно іноземцями [12, 

с. 69]. Разом з тим, на переконання 

М. Сперанського, як домашнє навчання, так і 

навчання в приватних пансіонах, зумовлювало 

низку утруднень для держави через брак 

достатньої кількості кваліфікованих учителів, 

через відсутність засобів контролю з боку уряду 

за спрямованістю виховання дворянських дітей, 

а також неможливістю привчання юнацтва до 

єдиних суспільних правил [6]. 

Засобом формування симпатій 

дворянства до гімназій мали служити казенні 

шляхетні пансіони, що поступово стали 

відкриватися при деяких гімназіях. Одні з них 

були суто виховними закладами, вихованці 

яких вивчали навчальні предмети у гімназіях. В 

інших на додаток до гімназичного курсу 

викладалися предмети, які особливо поціно-

вувалися дворянами: воєнні науки і “приємні 

мистецтва”. Треті, на зразок Московського 

університетського шляхетного пансіону, були 

абсолютно самостійними навчально-виховни-

ми закладами з гімназичним курсом, що 

доповнювався окремими науками і мистецтва-

ми, зокрема, тими, що вимагалися для скла-

дання екзамену згідно з указом від 06 серпня 

1809 року “Про правила надання чинів по 

цивільній службі й про випробування в науках 

для призначення в колезькі асесори і статські 

радники” [12, с. 70]. Водночас, під впливом 

національного піднесення напередодні Франко-

російської війни Міністерство народної освіти у 

1811 році порушує питання про негативний 

вплив іноземних вихователів і вживає 

обмежувальних заходів проти приватних 

пансіонів [12, с. 76]. 

Питання про статус шляхетних пансіо-

нів порушувалося і в наступні роки. У 1818 році 

Учений комітет Міністерства духовних справ і 

народної освіти висловив думку, що пансіони є 

такими навчальними закладами, у яких утри-

мання й безперервний нагляд поєднуються з 

викладанням навчальних предметів. Проте 

Головне правління училищ дотримувалося 

іншої позиції. 30 січня 1819 року воно затвер-

дило положення, згідно з яким пансіони при 

гімназіях та університетах вважалися виключ-

но місцями, що призначені для утримання 
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юнацтва, яке навчається. Навчатися ж пансіо-

нери мали разом із іншими в гімназіях та 

університетах. Винятки з цього правила були 

можливими за умови, що вони не порушують 

загального порядку в системі гімназичного 

навчання, і тільки з дозволу міністра. Винятки 

склали шляхетні пансіони при Санкт-

Петербурзькому і Московському університетах 

й Вище училище, що було відкрите на базі пан-

сіону Санкт-Петербурзької гімназії [12, с. 139]. 

У новому “Статуті гімназій і училищ 

повітових та парафіяльних, що перебувають у 

відомстві університетів: Санкт-Петербурзького, 

Московського, Казанського і Харківського”, 

затвердженому 08 грудня 1828 року, метою 

засновування при гімназіях пансіонів було 

визначено надання дворянам і чиновникам, які 

проживали в губерніях, засобів пристойно 

виховувати своїх дітей без зайвих на те витрат. 

Відкриватися й утримуватися вони мали за 

рахунок добровільних внесків (пожертв) і 

встановленої за утримання вихованців плати. 

Пансіонери мали навчатися в гімназіях разом із 

іншими учнями, а в позаурочний час пере-

бувати під особливим наглядом начальства 

пансіонів [14]. Таким чином, згідно зі Статутом 

1828 року гімназичні пансіони були тільки 

виховними закладами. 

Проте керуючий Міністерством народ-

ної освіти С. Уваров, який був прихиль-ником 

станового розмежування загальної освіти, 

поділяючи думку про необхідність для дворян 

спеціальних освіти і виховання, циркуляром від 

16 травня 1833 року закріпив за шляхетними 

пансіонами інший статус: як самостійних 

навчальних закладів для підготовки юнаків до 

отримання освіти в університетах [4]. 

Водночас, кількість шляхетних пансіо-

нів в українських губерніях Російської імперії 

лишалася незначною. Так, у 1834 році в 

Київському навчальному окрузі, до якого 

входило 4 губернії (Київська, Чернігівська, 

Волинська, Подільська), із 7 гімназій лише при 

одній функціонував пансіон [5, с. 85–86]. Це 

був шляхетний пансіон при Київській гімназії, 

відкритий 19 серпня 1834 року. У пансіоні пе-

ребували 41 своєкоштний пансіонер і 20 

вихованців, які утримувалися за рахунок 

Державного казначейства з розрахунку 500 руб. 

на кожного в рік упродовж семирічного курсу з 

тим, аби вони переходили з гімназії до 

університету Св. Володимира для підготовки 

до вчительського звання. Разом із тим площа 

будинку, який було орендовано під пансіон, не 

дозволила задовольнити бажання більше, аніж 

20-ти батьків щодо розміщення їхніх дітей у 

цьому закладі [5, с. 90–91]. 

05 вересня 1836 року попечитель 

Київського навчального округу Є. фон Брадке 

звернувся до міністра народної освіти із 

клопотанням за № 4073 про відкриття при 1-й 

Київській гімназії 2-го шляхетного пансіону. 

Він зауважував, що кількість учнів у закладах 

освіти округу так стрімко зростає, що ті 

посилені заходи, які вживаються для збіль-

шення способів виховання юнацтва, ледве 

встигають задовольняти місцеві потреби. 

Яскравим прикладом ситуації, що склалася, 

попечитель назвав пансіон при 1-й Київській 

гімназії, чисельність вихованців якого впро-

довж короткого терміну зросла до 121 особи. 

На переконання попечителя, цей факт свідчив 

про те, що місцеве дворянство мало велику 

потребу у відкритті цього закладу. Водночас, 

були ще бажаючі віддати до шляхетного 

пансіону своїх дітей та родичів. Проте через 

відсутність вакансій, тісноту будинку, який 

займав пансіон, не було жодної можливості 

збільшити кількість пансіонерів. З огляду на 

обставини, що склалися, Є. фон Брадке вважав 

за потрібне відкрити при 1-й Київській гімназії 

2-й шляхетний пансіон. Це питання він виніс на 

обговорення ради при попечителі – коле-

гіального дорадчого органу Київського 

навчального округу [11, арк. 1]. 

На засіданні ради попечитель навчаль-

ного округу довів до відома її членів як 

пропозиції, що були ним висловлені в 

поданнях міністру народної освіти від 05 

вересня та 12 жовтня 1835 року за № 1571 і 

№ 1862, так і відповідь міністра народної 

освіти від 31 жовтня того ж року за № 11619 

[11, арк. 1 зв.]. Зокрема, в Є. фон Брадке 

повідомив, що міністр народної освіти вважає 

відкриття другого шляхетного пансіону при 1-

й Київській гімназії незручним із декількох 

причин: по-перше, подвоєння господарства 

призведе до зростання витрат і збільшення 

турбот; по-друге, нагляд за двома закладами 

буде досить обтяжливим для директора та 

інспектора гімназії. Водночас виплата жалу-

вання спеціальному наглядачеві, посада якого 

не була передбачена статутом, виявиться 

тягарем для пансіону. Тому, на переконання 

міністра, збільшення кількості кімнатних 

наглядачів і служителів, навчальних посіб-
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ників та інших речей у пансіоні, який вже 

існував, а також надання йому помешкання 

більшої площі є незрівнянно кориснішим і 

більше відповідає меті, ніж заснування нового 

пансіону [11, арк. 2 зв.–3]. 

Оскільки з пошуком більшого будинку 

виникли труднощі, попечитель Київського 

навчального округу з дозволу міністра народ-

ної освіти звернувся до Київського гу-

бернського предводителя дворянства по 

допомогу на облаштування будинку для 

пансіону, але не отримав задовільної відповіді. 

Пізніше було укладено контракт із графом 

Ілінським про оренду його будинку на 5 років 

для шляхетного пансіону 1-ої Київської 

гімназії, у якому могли розміститися 120 

вихованців. Новий штат для розширеного 

пансіону було затверджено міністром народної 

освіти 17 червня і введено в дію 02 липня 

1836 року [11, арк. 3 зв.]. Але цього виявилося 

недостатньо для задоволення місцевих потреб, 

оскільки тіснота приміщення перешкоджала 

зарахуванню більшого числа вихованців. 

Ухвалюючи своє рішення, рада при 

попечителі Київського навчального округу 

взяла до уваги ці обставини, а також наступне:  

1) у Києві немає жодного будинку, 

більшого за будинок графа Ілінського, а отже 

немає можливості розширити діючий пансіон; 

2) будівництво нового будинку може 

тривати довгий час через відсутність джерел 

фінансування і навіть за їх наявності 

будівництво такого великого приміщення 

триватиме не менше 3-х років; 

3) збільшення кількості місць у 

пансіоні більше ніж на 30 цього року не змогло 

задовольнити потреби краю. Наступного року, 

коли з’явиться лише одна вакансія після 

закінчення курсу гімназичного навчання 

одним своєкоштним пансіонером, виховання 

юнацтва зустрінеться з великими перешко-

дами через ненадання батькам способів 

розміщення їхніх дітей; 

4) хоча подвоєння господарства і має 

свої незручності, проте різниця у витратах 

порівняно з більшими закладами навряд чи 

буде суттєвою; 

5) на інспектора гімназії покладання 

обов’язків по щодо другому другого пансіону 

не видається доцільним – завідування ним 

можна доручити спеціальному наглядачеві. 

Роботи у директора гімназії із відкриттям 

другого пансіону хоча і додаєсться, але рада 

таке збільшення його обов’язків не вважає 

обтяжливим, оскільки за потреби має змен-

шитися кількість вільноприходящих учнів; 

6) сума витрат нового пансіону на 

жалування спеціальному наглядачеві не збіль-

шиться, оскільки йому має бути призначена 

така сама сума жалування, яку б отримували 

директор та інспектор гімназії як додатковий 

оклад при збільшенні штату діючого пансіону 

на 60 вихованців [11, арк. 3 зв.]. 

Зважаючи на вищезазначене, рада 

визнала відкриття 2-го пансіону при 1-й 

Київській гімназії корисним і навіть необхід-

ним, а розроблений попечителем навчального 

округу для нього штат зручним. Що стосується 

коштів, необхідних для початкового облаш-

тування нового пансіону, було запропоновано 

запозичити 11 тис. руб. асигнаціями із сум 

діючого першого пансіону (на рахунок внесків 

вихованців при їх вступі по 200 руб. асигнація-

ми на початкове облаштування) з виплатою цієї 

суми впродовж 3 років [11, арк. 4–5 зв.]. 

Висновки ради та проєкт штату 2-го 

шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії 

попечитель Київського навчального округу 

додав до клопотання про відкриття даного 

закладу, що було надіслане міністру народної 

освіти [11, арк. 6–6 зв.]. Штат другого шляхет-

ного пансіону було укладено з розрахунку на 60 

вихованців з урахуванням того, що кожен із них 

щорічно буде сплачувати внесок у розмірі 

800 руб. асигнаціями. Загальні витрати на його 

утримання складали 46 250 руб. асигна-

ціями [11, арк. 11]. 

Аналіз архівних документів [11] 

засвідчив той факт, що указом від 19 вересня 

1836 року при 1-й Київській гімназії було 

відкрито 2-й шляхетний пансіон, де могло 

перебувати одночасно 60 вихованців. Для 

безпосереднього завідування пансіоном під 

керівництвом директора гімназії було приз-

начено спеціального інспектора з жалуванням 

із сум пансіону з правами інспектора гімназії. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Проведене дослідження дає підста-

ви свідчити, що проблема відкриття 2-го 

шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії 

перебувала під контролем міністра народної 

освіти. На пропозицію попечителя Київського 

навчального округу члени вищого колегіаль-

ного дорадчого органу навчального округу – 

ради при попечителі – висловили власну пози-
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цію з даного питання. Цьому передувало де-

тальне вивчення стану справ вже діючого 

шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії. 

В ухвалі ради відкриття 2-го пансіону 

при 1-й Київській гімназії було визнано необхід-

ним, схвалено розроблений попечителем нав-

чального округу для нього штат, а також вис-

ловлено пропозиції щодо джерел фінансування 

початкового облаштування нового пансіону.  

Думка ради при попечителі Київського  

навчального округу щодо відкриття 2-го 

шляхетного пансіону при 1-й Київській гімназії 

і проєкт його штату були надіслані міністру 

народної освіти і враховані при ухваленні 

остаточного рішення. 

Перспективи подальших досліджень вба-

чаємо у вивченні досвіду діяльності ради при 

попечителі Харківського навчального округу 

щодо розв’язання проблеми відкриття та закриття 

приватних навчальних закладів та пансіонів. 
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Problem setting. In the modern institution 

of higher education (HEI) the educational process is 

in constant transformation in accordance with the 

requirements of the time and the needs of society. 

Modern educational institutions require a radical 

rethinking of educational goals, updating the 

content of achieving certain competencies, creating 

a project-living space, the latest technologies for the 

formation of the student’s personality as a subject 

and designer of life aimed at developing a 

competitive, competent person, who is creative in 

solving problems, seeks to change for the better his 

life and the life of his country [6]. 

That is why, the relevance of the 

introduction of the educational management system 

in HEI is due to a number of tasks that arise in the 

process of formation of the market of educational 

services. Among them are the following: 

- the dependence of the pace of social 

development on the level and scale of develop-

ment of higher professional education; 

- the need to match the goals and objectives 

of education and society; 

- active growth of competition in the market 

of educational services among HEI; 

- taking into account the requests of external 

stakeholders and the implementation of their 

basic systems of strategic management of 

educational activities of HEI. 

However, the analysis of scientific 

publications and research devoted to the creation 

of a system of educational management by higher 

education institutions shows that the experience of 

implementing such processes today is imperfect. 

Resent researche and publication 

analysis. Conceptual principles of the theory of 

strategic management have become the subject of 

works of modern foreign and domestic scientists: 

D. Aaker, I. Altshuler, P. Drucker, T. Kanchaveli, 

G. Mintzberg, A. Thompson, O. Chaprak, 

M. Shifrin, V. Voznyuk, L. Dovgan, V. Nemtsov, 

L. Skibitskaya, L. Shchogoleva and others. In 

domestic science, the problem of strategic 

management is often considered in the context of 

promising economic development of enterprises, 

construction projects of regional or national 

development. The problem of strategic mana-

gement in higher education is considered in the 

works of domestic and foreign authors, among 

whom it is worth noting I. Akhmetova [2], 

D. Norton, J. Cotter, P. Lawrence, and others. 

The works of N. Sych, M.Hrynkova, 

L. Karamushka, I. Likarchuk, O. Shtepa and 

others are devoted to solving the problems of 

education management, educational manage-

ment. A number of studies have substantiated the 

humanocentric and sociocentric reorientation of 

education within a market society to meet the needs 

of the individual and society, based on trends in 

postmodern social and educational practices. 

Paper objective. Despite a wide range of 

research, issues related to the implementation of 

educational management mechanisms in higher 

education institutions remain relevant and need 

further development. Therefore, the purpose of 

our study is to analyze current trends in the 

educational management of HEI and to outline 

specific mechanisms for its implementation. 
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Paper main body. The modern concept of 

educational management will identify the main 

organizational and managerial problems in 

modern education, which is in a state of reform. 

In general, it should be noted that the concept of 

educational management is based on the 

foundation of the national concept of education 

requirement, for higher education, such a basis 

should be “Strategy for the development of higher 

education in Ukraine for 2021–2031”, which 

determines the place of higher education in 

society and economy through the formulation of 

mission and vision, the main strategic and 

operational goals and objectives to achieve them, 

implementation and monitoring mechanism, 

expected results and methods of their 

measurement. Due to this, the modern concept of 

educational management also has international 

experience in this field. 

Analysis of sources and publications on 

the problems of educational management gives 

us the opportunity to determine the educational 

management as a science about the peculiarities 

of the implementation of management functions 

and the specifics of economic laws in the field of 

educational activities. Educational management 

stood out in independent science in the first half 

of XX century and finally formed in the second 

half of XX century. 

We consider it necessary to consider in 

detail the components of educational management, 

because management in education is a set of 

principles, methods, organizational forms and 

technological methods of managing educational 

and organizational processes aimed at improving 

the efficiency of these processes in the market of 

educational services. Since these two specific 

processes take place in the actual functioning of 

educational institutions, educational managers are 

differentiated in this way. The top manager of the 

educational process is the head of HEI (rector) or 

his deputy (vice-rectors for educational-scientific, 

educational and economic work; directors of 

educational-scientific institutes or deans of 

faculties; heads of departments, who is specially 

studied for successful management of people in 

competition in the market of educational services 

and acts as a subject of management of the integral 

pedagogical system: professional activity of 

scientific and pedagogical workers and auxiliary 

personnel. Manager of the educational process is a 

researcher (professor, associate professor, 

teacher, that is a professionally trained specialist 

who is the leader and organizer of educational 

activities of the young generation of future 

professionals in the new – competitive socio-

economic conditions, and acts as a subject of 

management system of educational-cognitive 

activities of students. 

It is obvious that under the new conditions 

of the market of educational services mastering 

the basics of management in education will help 

each of the research and teaching staff to more 

successfully solve their own professional 

problems, effectively perform self-management 

functions in teaching (self-management), formulate 

clear personal goals, use time management skills 

(time-management), qualified to the information 

processing and use it. 
Under such conditions, modern HEI have 

a problem of preserving the scientific and peda-
gogical staff of universities. Modern universities 
are trying to update the system of incentives for 
staff, which would directly contribute to the 
achievement of strategic goals of the HEI and 
ensure fair remuneration for work. One of the 
most successful solutions is the introduction of a 
motivation system based on KPIs. Today, this 
system applies mainly to the Top management of 
the HEI. Analysis of the problem of using KPIs in 
the practice of educational management of free 
economic zones shows that it is an effective 
mechanism for universities. 

The study and analysis of the management 
of higher education institutions of all types show 
that the priority aspects of their activities are 
influenced by the directions and level of socio-
economic development of the country, society’s 
need to prepare graduates to master new 
specialties, regional conditions, desires, and 
interests of certain segments of institution. 

Conclusions of the research. Conducted 

research shows that the most important areas of 
educational management include: financial and 

managerial decentralization of education, which 
requires the organic integration of centralized 

and self-governing management with the broad 
involvement of non-governmental organizations; 

emergence and development of non-governmental 
educational institutions (international, private, 

public, church, etc.; qualitative updating of the 
content of educational programs; increasing the 

elasticity and flexibility of the education system; 
expansion of the adult education system; increasing 

accessibility, expansion of the opportunities to 
choose a future profession in the system of 

secondary and higher education.
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Стратегія розвит-

ку вищої освіти визначає її місце у суспільстві 

й економіці країни через формулювання місії та 

візії, основні стратегічні й операційні цілі та 

завдання щодо їх досягнення, механізм 

реалізації та моніторингу, очікувані результати 

та способи їх вимірювання. 

У сучасному закладі вищої освіти 

(ЗВО) освітній процес перебуває в постійній 

трансформації відповідно до вимог часу та 

потреб суспільства. Сучасні освітні заклади 

потребують докорінного переосмислення 

освітніх цілей, актуалізації змісту досягнення 

певних компетентностей, створення проектно-

життєвого простору, новітніх технологій ста-

новлення індивідуальності студента як суб’єкта 

і проектувальника життя, спрямованого на роз-

виток конкурентоспроможної, компетентної 

особистості, яка творчо підходить до розв’я-

зування проблем, прагне змінити на краще своє 

життя й життя своєї країни [1]. 

Саме тому актуальність запровад-

ження системи освітнього менеджменту в ЗВО 

зумовлена низкою завдань, що виникають у 

процесі становлення ринку освітніх послуг. 

Серед них можна відзначити такі:  

- залежність темпів суспільного розвитку 

від рівня та масштабів розвитку вищої про-

фесійної освіти;  

- необхідність відповідності цілей та зав-

дань розвитку освіти й суспільства;  

- активне зростання конкуренції на ринку 

освітніх послуг серед ЗВО;  

- урахування запитів зовнішніх стейк-

голдерів та впровадження на їх основні сис-

теми стратегічного управління освітньою 

діяльністю ЗВО.  

Проте аналіз наукових публікацій та 

досліджень, які присвячені створенню систе-

ми освітнього менеджменту закладами вищої 

освіти, показує, що досвід реалізації подібних 

процесів сьогодні недосконалий. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор. Із розвит-

ком освітніх закладів змінювались й підходи 

до процесу управління ними. Відповідно, 

управління закладом освіти в контексті управ-

ління соціально-економічною системою, спо-

чатку досліджували з позицій стратегічного 

управління. Так, проблема стратегічного управ-

ління в закладах вищої освіти розглянута у 

працях вітчизняних (І. Ахметова [2]) та зару-

біжних авторів, серед яких варто відзначити, 

Д. Нортона, Дж. Коттера, П. Лоуренса [4] та ін. 

Згодом, із розвитком підходів до 

управлінського процесу в освіті з позицій 

менеджменту, почав розвиватися освітній 

менеджмент. Розв’язанню проблем управ-

ління освітою було привернуто увагу у 

дослідженнях Н. Сич [6], загальним питанням 

освітнього менеджменту як процесу присвя-

чені праці М. Гринькової [3], Л. Карамушки 

[4], І. Лікарчука [5], та інших. У низці дослід-

жень здійснено обґрунтування гуманоцент-

ричної та соціоцентричної переорієнтації 

освіти в межах ринкового суспільства на задо-

волення потреб особистості та суспільства, 

виходячи з тенденцій розвитку постсучасних 

соціальних та освітніх практик. 

Виділення не вирішених раніше час-

тин загальної проблеми, яким присвячується 

дана стаття. В процесі дослідження вважаємо 

за доцільне визначити, що собою являє 

освітній менеджмент та запропонувати напря-

ми його розвитку в сучасних умовах функ-

ціонування ЗВО. Також варто зазначити, що 

питання розвитку рівнів менеджменту у ЗВО 

було недостатньо розробленим серед низки 

досліджень, що існують. Незважаючи на 

доволі широкий спектр досліджень, питання, 

повʼязані з реалізацією механізмів освітнього 

менеджменту в закладах вищої освіти, 

залишаються актуальними та потребують 

подальших розробок. 

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання). Мета нашого дослідження – 

визначити сучасні тенденції в освітньому 

менеджменті ЗВО та окреслити конкретні 

напрями його реалізації.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Сучасна концепція 

освітнього менеджменту передбачає визна-

чення головних організаційно-управлінських 

проблем у сучасній освіті, що перебуває в 

стані реформування. Загалом слід зазначити, 

що концепція освітнього менеджменту має 

базуватися на фундаменті національної кон-

цепції освіти. Зокрема для вищої освіти, такою 

основою має бути “Стратегія розвитку вищої 

освіти в Україні на 2021–2031 роки” [1], яка 

визначає місце вищої освіти у суспільстві й 

економіці країни через формулювання місії та 
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візії, основні стратегічні й операційні цілі та 

завдання щодо їх досягнення, механізм реалі-

зації та моніторингу, очікувані результати та 

способи їх вимірювання. Окрім того, сучасна 

концепція освітнього менеджменту має також 

враховувати міжнародний досвід у даній сфері.  

Аналіз джерел та публікацій із проб-

леми освітнього менеджменту [2, 3, 5, 7] дає 

нам змогу визначити його як процес, що 

передбачає реалізацію функцій менеджменту 

та особливості дії економічних законів у сфері 

освітньої діяльності. Освітній менеджмент 

виокремився в самостійну науку в першій 

половині XX ст., а остаточно сформувався в 

другій половині XX ст.  

Як і в класичному менеджменті, в освіт-

ньому науковці [7, 8] виділяють ряд функцій:  

1. забезпечення економічної оцінки та 

наукового планування освіти;  

2. визначення економічної ефектив-

ності підготовки кваліфікованих кадрів;  

3. економічне та моральне стимулю-

вання працівників освіти;  

4. планування (стратегічне та поточне);  

5. організація роботи закладу освіти;  

6. керівництво закладами освіти;  

7. контроль за роботою закладів освіти. 

Таким чином, можна констатувати, що 

у функціональному контексті освітній ме-

неджмент дуже схожий із класичною 

концепцією менеджменту. 

Вважаємо за потрібне детально розгля-

нути складові освітнього менеджменту, адже 

його можна визначити як систему, що 

функціонує відповідно до певних принципів та 

методів, має конкретну організаційну форму 

для управління освітнім процесом. Сама ж 

система передбачає підвищення ефективності 

освітнього процесу в цілому. Оскільки в 

реальному функціонуванні закладів освіти має 

місце активне впровадження принципів 

освітнього менеджменту, то менеджерів освіти 

диференціюють у такий спосіб.  

Топ-менеджер освітнього процесу – це 

керівник ЗВО (ректор) чи його заступник 

(проректори з навчальної-наукової, виховної й 

господарської роботи; директори навчально-

наукових інститутів або декани факультетів; 

завідувачі кафедр), який спеціально підготов-

лений до успішного управління людьми в 

умовах конкуренції на ринку освітніх послуг і 

виступає як суб’єкт управління цілісною 

освітньою системою – професійною діяльністю 

науково-педагогічних працівників та допо-

міжного персоналу.  

Менеджер освітнього процесу – 

науково-педагогічний працівник (професор, 

доцент, викладач), тобто професійно підготов-

лений фахівець, який є керівником та органі-

затором навчальної діяльності студентів май-

бутніх фахівців у нових – конкурентних 

соціально-економічних умовах, і виступає як 

суб’єкт системи управління навчально-

пізнавальною діяльністю студентів.  

На сьогодні ця система стосується 

здебільшого том-менеджменту ЗВО. Доцільно 

зазначити, що ефективність том-менеджменту 

сьогодні можна визначити за так званими 

показниками ефективності, а саме – КРІ (key 

performance indicators) – ключові показники 

ефективності. KPI – це система, яка викорис-

товується для досягнення головних цілей 

організації, наприклад таких, як: залучення та 

утримання споживачів (клієнтів), зростання 

професіоналізму співробітників, збільшення 

доходів та зниження витрат. В контексті 

розгляду освітнього менеджменту КРІ можна 

визначити як систему, яка використовується 

для досягнення головних цілей ЗВО – залучення 

здобувачів освітніх послуг, забезпечення якості 

надання цих послуг та відповідність змісту 

освітніх послуг вимогам стейкголдерів, а також 

підвищення рівня професійної компетентності 

науково-педагогічних працівників тощо.  

Аналіз проблеми застосування KPI у 

практиці освітнього менеджменту ЗВО свід-

чить, що це дієвий механізм для вишів. 

Погоджуємося із Г. Середою [9], який заз-

начає, що система оцінювання діяльності 

структурних підрозділів за КРІ сприятиме 

діалогу як між керівництвом університету і 

співробітниками, так і між структурними під-

розділами. Тому що для досягнення страте-

гічних цілей кожен співробітник буде не 

тільки знати стратегічні орієнтири у конкрет-

них вимірниках, але й розуміти шляхи / 

способи їх досягнення, оскільки процес вибору 

релевантних стратегічним завданням показ-

ників та їхніх цільових значень передбачає 

одночасне обговорення як їх реалістичності, 

так і необхідних для їх досягнення інструментів 

або їх комбінації (цільових програм), а також 

потрібних ресурсів (матеріальних, фінансових, 

кадрових). 

Саме тому у сучасних ЗВО проблема 

збереження науково-педагогічного персоналу 
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університетів може бути вирішена конкрет-

ними дієвими способами, зокрема використан-

ням КРІ. За таких умов університети нама-

гаються оновлювати системи стимулювання 

праці персоналу, які безпосередньо сприяли б 

досягненню стратегічних цілей ЗВО та забез-

печували б справедливість винагороди за пра-

цю. Одним із найбільш вдалих рішень є впро-

вадження системи мотивації на основі KPIs.  

Очевидно, що за нових умов ринку 

освітніх послуг оволодіння основами менедж-

менту в освіті допоможе кожному з науково-

педагогічних працівників більш успішно 

вирішувати власні професійні проблеми, 

ефективно здійснювати функції само-

менеджменту в сфері педагогічної діяльності 

(управління собою), формулювати чіткі осо-

бистісні цілі, раціонально використовувати 

час (навички тайм-менеджменту), кваліфі-

ковано обробляти й використовувати інфор-

мацію. А якщо педагогічний працівник у 

майбутньому планує виконувати функціо-

нальні обов’язки керівника закладу вищої 

освіти чи його заступника, то менеджмент в 

освіті як нова та перспективна галузь педаго-

гічної науки постає як надзвичайно необхідна 

система його професійних компетенцій. 

Останні потрібні для того, щоб краще розу-

міти себе, своїх колег, студентів, бачити резер-

ви, закладені в них, допомагати їм пізнати, 

оцінити та зрозуміти себе для того, щоб 

зробити продуктивний крок у перспективному 

професійному й особистісному саморозвитку. 

Нові реалії педагогічної дійсності, 

зумовлені кардинальною зміною суспільних 

відносин, коли кожний працівник системи 

вищої професійної освіти зазнає стресів та 

стикається з невизначеністю, коли ерозія 

традиційних цінностей стала причиною 

серйозного розладу власних переконань та 

моральних орієнтирів, висувають вимоги 

щодо необхідності вибудовувати свої особис-

тісні цінності, визначати чіткі життєві й 

організаційні цілі. Це зумовлено тим, що перед 

викладачами виникла величезна кількість 

моральних, етичних, матеріальних та інших 

проблем, які потрібно вміти вирішувати, 

зокрема через те, що традиційні ієрархічні 

професійно-педагогічні відносини порушені, 

авторитарний стиль не спрацьовує, а про-

дуктивна праця потребує нових способів 

впливу на студентів, не вдаючись до наказів, 

тиску, “влади професії”. Усе це сприяло 

посиленню інтересу педагогічних працівників 

до сучасного менеджменту в освіті. 

На відміну від традиційно вживаного у 

вітчизняній психолого-педагогічній літературі 

поняття “керування” термін “менеджмент” 

більш адекватно враховує нові реалії педа-

гогічної дійсності, зумовлені дією нових 

засобів та інноваційних технологій навчання. 

Тому ознайомлення з теорією педагогічного 

менеджменту і самоменеджменту допоможе 

викладачу вищої школи по-іншому осмислити 

сутність своєї професійної ролі, зокрема як 

фахівця нового типу – менеджера навчально-

пізнавального процесу, тобто організатора та 

фасилітатора навчально-пошукової, експери-

ментально-дослідної та навчально-профе-

сійної діяльності студентів як майбутніх 

фахівців, побачити в ній нові аспекти, 

зрозуміти, як зробити власну працю такою, що 

більше відповідає потребам сучасності. 

Збільшується кількість викладачів 

сучасної вищої школи, які усвідомлено 

виконують професійну роль менеджера 

навчально-пізнавального процесу, удоско-

налюючи навчальні плани, програми та 

силабуси, регулюючи обсяг і зміст матеріалу 

на кожну лекцію чи практичне заняття, 

визначаючи послідовність і термін його вив-

чення, за допомогою тестів глибше оцінюючи 

загальнонаукові й професійні знання та 

компетенції, якість результатів навчання, а 

також психологічні якості студентів. Вони, 

передусім, проходять у своїй педагогічній 

діяльності весь цикл менеджменту у сфері 

вищої освіти – маркетинг ринку освітніх послуг 

і професійних кадрів, пошук, розробку та 

впровадження педагогічних інновацій, підго-

товку й прийняття управлінських рішень, 

планування, організацію, мотивацію, керів-

ництво, моніторинг якості освітнього процесу. 

Освітній менеджмент надає виклада-

чам змогу використовувати безліч методик, 

методів і прийомів професійного зростання, 

що доцільно реалізувати у процесі безпо-

середньої взаємодії зі своїми колегами та 

шляхом професійного самовдосконалення че-

рез обмін досвідом. Так, з позиції принципів 

освітнього менеджменту кожна нарада, 

науково-практична конференція, засідання ка-

федри мають стати актом дедалі більшого 

усвідомлення викладачами своїх спонукань до 

педагогічної діяльності, власних потреб, 

ціннісних орієнтацій, уявлень щодо своєї 
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соціальної й професійної ролі через вияв 

особистісних якостей та оцінку їх відповідності 

об’єктивним вимогам педагогічної професії.  

Освітній менеджмент вимагає жити за 

правилами, зрозумілими і значущими для 

всього педагогічного колективу закладу вищої 

освіти, на підставі аналізу концепції осо-

бистісних обмежень, що визначає фактори, які 

стримують творчий потенціал і результати 

діяльності цієї організації в цілому, творчої 

групи, кожної окремої людини. Обмеження – 

це перешкоди, що заважають досягненню 

високої ефективності професійної діяльності 

викладача, не дають можливості реалізувати 

його творчі потенційні можливості повною 

мірою. Одні з них очевидні, але сама людина, 

виконуючи професійну роль менеджера 

навчально-пізнавального процесу вищої 

школи, не бачить їх, не знає шляхів подолання 

їх. Інші потребують серйозної аналітичної 

діяльності щодо їх виявлення. 

В цьому контексті доречним вважаємо 

звернутися до концепції обмежень, що являє 

собою не “модне поняття”, а шлях прис-

кореного саморозвитку особистості на основі 

вивчення, усвідомлення і подолання своїх 

обмежень, що перешкоджають успіху, профе-

сійному зростанню науково-педагогічних пра-

цівників. У сфері педагогічної діяльності 

викладача вищої школи є свій комплекс 

обмежень, зумовлений її специфікою.  

Актуальними для цієї сфери є такі 

потенційні обмеження науково-педагогічних 

працівників, які є й протипоказаннями до 

професії педагога:  

- невміння управляти власними емоціями;  

- відсутність стійкої системи цінностей;  

- відсутність навичок з тайм-менеджменту;  

- невміння обробляти, аналізувати та 

використовувати інформацію;  

- неготовність до саморозвитку;  

- низький рівень адаптивності у про-

фесійній діяльності;  

- низький рівень готовності до здійснення 

навчальної діяльності;  

- низький рівень фасилітаційної компе-

тентності;  

- високий рівень конфліктності. 

Для науково-педагогічних працівників 

кожне з цих обмежень актуальне тією чи 

іншою мірою. Перебороти їх досить складно. 

Для цього необхідні терпіння і виконання 

певних рекомендацій. Ця складна робота нази-

вається самоменеджментом і вимагає наступ-

ності, систематичності, послідовності, самокри-

тики. Навчитися ефективно використовувати і 

нарощувати свої сили – справа нелегка.  

Викладачу як менеджеру освітнього 

процесу вищої школи треба вчитися самос-

тійно переборювати труднощі. Для цього 

доцільно зробити такі кроки: 

- натрапивши на нерозв’язну пробле-

му, потрібно спокійно відкласти її вирішення 

доти, доки не з’явиться можливість її подолати. 

Якщо проблема вимагає негайного вирішення, 

слід записати на аркуші паперу всі можливі 

його варіанти, проаналізувати кожен із них і 

зупинитися на якомусь одному, відкинувши 

сумнів і виявивши готовність діяти; 

- намагатися керувати розвитком стре-

сових ситуацій, а краще не допускати їх. Для 

цього слід будувати реалістичні плани, 

прогнозуючи ймовірний розвиток подій. 

Щодо особистісних обмежень, що 

заважають перспективному зростанню викла-

дача як менеджера освіти, то одним із 

найгірших із них є розмиті особисті цінності. 

Кожен викладач вибирає, що і як робити, як 

поводитися. Усе це багато в чому залежить від 

того, що він вважає найважливішим і 

правильним, тобто які саме цінності вибирає 

як життєві орієнтири. Для викладача вміння 

прояснити, чітко визначити й обстояти цінності 

є вкрай важливим, тому що він керує процесом 

формування цінностей у своїх вихованців. 

Викладач із розмитими цінностями не здатний 

виявити позицію, щось утверджувати в житті. 

Крім споконвічних моральних ціннос-

тей, таких, як чесність, доброта, працьо-

витість, гуманізм, є чимало інших соціальних 

цінностей, що впливають на життя, настрій, 

самопочуття викладача. Здебільшого студен-

там подобаються викладачі відкриті, емоційні. 

Постає питання щодо визначення міри 

відкритості викладача, а також визначення її 

впливів на його життєдіяльність (приносить 

радість чи неприємні наслідки). Невизна-

ченою залишається міра користі від демонст-

рації слабкостей під час спілкування з іншими 

людьми (колегами, керівниками, студентами, 

їхніми батьками).  

Викладач, якому не зрозумілі власні 

цінності, не має твердого ґрунту, бо схильний 

до прийняття спонтанних рішень. Тому йому 

як менеджеру освіти доцільно спеціально 

попрацювати, зокрема у напрямі само-
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менеджменту – виявити і проаналізувати свої 

цінності, осмислити інформацію про себе, 

людей, які його оточують, вибудувати лінію 

відносин з ними. Це не тільки інтелектуальна 

робота, а й праця душі, а душа, як відомо, 

“зобов’язана трудитися і вдень, і вночі”, інакше 

позиція викладача буде хибною, невизначеною. 

У будь-якому педагогічному колективі є різні 

люди. Одним не вистачає ясності в особистих 

цілях, вони не впевнені в собі. Є й такі, котрі 

виявляють у житті незвичайну зібраність, 

зосередженість і, як правило, домагаються 

успіху в житті й у роботі.  

Тому освітній менеджмент передбачає 

не тільки турботу керівників вищої школи про 

професійний розвиток викладача, підвищення 

його професійних та суто педагогічних знань і 

функціональної компетентності, а й їхнє 

прагнення допомогти викладачу стати більш 

обізнаним і багатшим у людському плані, 

оскільки особистість майбутнього фахівця 

сучасного типу може виховати тільки всебічно 

обізнана, професійно-компетентна та творча 

особистість викладача вищої школи. 

Висновки з дослідження та перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрям-

ку. В ході проведеного дослідження ми визна-

чили, що освітній менеджмент як концепція 

управління освітою в умовах суспільства з 

ринковою економікою в найбільш зрілому 

вигляді виявляє свою сутність на рівні функ-

ціонування закладів освіти як приватної, так і 

державної форм власності. Вивчення й аналіз 

стану управління закладами вищої освіти 

свідчать про те, що на визначення пріоритетних 

аспектів їх діяльності впливають напрями й 

рівень соціально-економічного розвитку краї-

ни, потреба суспільства готувати випускників 

до оволодіння новими спеціальностями, 

регіональні умови, бажання й інтереси окремих 

прошарків населення мікрорайону закладу. 

До найважливіших напрямків розвитку 

освітнього менеджменту можна віднести:  

- фінансову і управлінську децентра-

лізацію освітньої системи, яка передбачає 

органічне поєднання централізованого та 

самоврядного управління галуззю з широким 

залученням недержавних організацій;  

- виникнення і розвиток недержавних 

освітніх інституцій (міжнародних, приватних, 

громадських, церковних тощо);  

- якісне оновлення змісту освітніх програм;  

- зростання еластичності та гнучкості 

системи освіти;  

- розширення системи освіти для дорослих;  

- зростання більшої доступності, розши-

рення можливості вибору майбутньої професії 

в системі вищої школи. 

Перспективним нам видається напрям 

щодо дослідження особливостей розвитку 

сучасних керівників у сфері освіти. Насамперед 

важливим є формування у керівників та їхніх 

заступників позитивного сприйняття змін як 

постійного стану, в якому функціонує заклад 

освіти. Таке управління передбачає створення 

умов для реалізації компетентності, відпові-

дальності, активності й особистісного потен-

ціалу всіх учасників освітнього процесу загалом.
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ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИКЛАДАННІ СХІДНИХ МОВ  

(НА МАТЕРІАЛІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ) 

 

Анотація: стаття присвячена проблемі використання імерсивних технологій для підготовки 

бакалаврів східних мов. Розглянуто особливості застосування засобів віртуальної і доповненої 

реальностей для вивчення студентами східних мов. Запропоновано основні класифікації засобів 

доповненої та віртуальної реальностей для розуміння принципів та особливостей використання їх у 

навчальному процесі, зокрема для вивчення японської мови. Проаналізовано дослідження 

науковців та їхні основні результати, що стосуються підбору та застосування імерсивних 

технологій при навчанні студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти східним мовам. 

Визначено та обґрунтувано переваги використання імерсивних технологій для підготовки 

майбутніх філологів східних мов, зокрема майбутніх фахівців зі знанням японської мови. 

Ключові слова: імерсивні технології, віртуальна реальність, доповнена реальність, 

підготовка фахівців зі східних мов, японська ієрогліфіка. 
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IMMERSIVE TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN TEACHING ORIENTAL 

LANGUAGES (ON THE MATERIAL OF THE JAPANESE LANGUAGE) 

 

Abstract: the article addresses the subject of usage of immersive technologies for the 

education of Bachelors of Arts in Oriental languages. Various aspects of application of virtual and 

augmented realities for Oriental language studies by students are considered. Authors suggest main 

classifications of types of augmented and virtual reality tools for understanding the principles and  
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features of their use in the educational process, in particular for learning of Japanese language. Article 

contains analysis of research materials by scientists and their main results concerning the selection and  

application of immersive technologies for teaching students of philological faculties of higher 

education institutions in Oriental languages. The advantages of usage of immersive technologies for 

training future Bachelors of Arts in Oriental languages, in particular focusing on Japanese language, 

are determined and substantiated. 

Key words: immersive technologies, virtual reality, augmented reality, training of specialists 

in oriental languages, Japanese characters. 

 

Наталия Сороко, Елена Гаевская 

 

ИМЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ИЗЛОЖЕНИИ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования иммерсивных технологий для 

подготовки будущих бакалавров восточных языков. Рассмотрены особенности использования 

средств виртуальной и дополненной реальностей для изучения студентами восточных языков. 

Предложены основные классификации средств дополненной и виртуальной реальностей для 

понимания принципов и особенностей их использования в учебном процессе, в частности, для 

изучения японского языка. Проанализированы исследования ученых и их основные результаты, 

касающиеся подбора и применения иммерсивных технологий при обучении студентов 

филологических факультетов высшего образования восточным языкам. Определены и 

обоснованы преимущества использования иммерсивных технологий для подготовки будущих 

филологов восточных языков, в частности будущих специалистов со знанием японского языка. 

Ключевые слова: иммерсивные технологии, виртуальная реальность, дополненная 

реальность, подготовка специалистов по восточным языкам, японская иероглифика. 
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An extended abstract of a paper on the subject: 

“Immersive technologies and their role in teaching of the Oriental languages  

(on the material of the Japanese language)” 

 
Problem setting. The rapid development 

of information and communication technologies 

(ICT), globalization processes in the reformation 

of education and science, increased importance of 

intercultural contacts in the world are imposing 

new requirements for the competitiveness of 

young professionals.  

The main tasks for improving the quality 

of higher education for the young professionals’ 

competitiveness are provided in the draft 

“Strategy for the development of higher education 

in Ukraine for 2021–2031” [9]: inter-

nationalization of the scientific and educational 

process; expanding the range of cooperation with 

foreign partners to establish international 

research groups, concluding bilateral and 

multilateral agreements with foreign research 

institutions and higher education institutions. In 

view of this, it is important to ensure 

comprehensive and equitable quality education, 

timely implementation of innovative technologies 

and ICT, which can have a positive impact on 

these processes. 

The chosen topic is extremely relevant 

and important in the context of modern 

requirements for the study of Oriental languages, 

including Japanese. Dedicated study for 

“Current issues of linguistics, literature and 

education in the Far East and Southeast Asia” 

(20KP044-08) is currently conducted at the 

Department of Languages and Literatures of the 

Far East and Southeast Asia of Educational and 

Scientific Institute of Philology of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 

Recent research and publications 

analysis. The problem of teaching of Oriental 

languages in higher education institutions and the 

problem of their study by students has been little 

studied by scientists. This topic was studied by 

O. Asadchykh (2017), Mikhailyuk (2010), 
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T. Dybska (2020), Yu. Naumova (2019), Ma Min 

(2018), G. Popova (2017) and others.  

The role and features of immersive 

technologies were studied by Geng X., Yamada 

M. (2020), Benny Platte, Anett Platte, Rico 

Thomanek, Christian Roschke, Tony Rolletschke, 

Frank Zimmer, Marc Ritter (2020) et al. 

Despite the scientists’ sufficient attention 

to the problem of teaching Oriental languages in 

higher education institutions and the problems of 

their study by students, some of its questions still 

need additional research. Among them is the 

content related to various aspects of application 

of virtual and augmented realities for Oriental 

language studies by students are considered. 

Paper objective. The purpose of the 

article is to analyze the use of immersive 

technologies for the education of future 

Bachelors of Arts in Oriental languages  

Paper main body. The authors of this 

publication have developed some examples for 

the study of complex verbs in Japanese based 

on augmented reality, and tested some 

proposals for augmented and virtual reality for 

self-study of students. 

After classes and self-study of students 

with the help of AR and VR within the academic 

year 2020–2021, a voluntary survey on the 

choice of approaches to the study of Japanese 

characters of them as experts was conducted. 27 

students took part in the survey (each of the 

groups studying Japanese includes 8 students, 

according to the specifics of teaching of this 

language, but only those students who expressed 

a desire took part in the survey) of the 

Educational and Scientific Institute of Philology 

of Kyiv National University Taras Shevchenko. 

Students were offered the following 

approaches to assessment: the use of electronic 

dictionaries; search and use of Internet resources; 

use of online educational literature; creation and 

application of associations (offline); writing 

characters (offline); application of augmented 

reality applications; use of virtual reality; 

creation of independently educational materials 

based on augmented reality; creation of self-

learning materials based on virtual reality. 

The results of the survey of students on 

their choice of approaches to the study of Japanese 

characters showed that the most important for them 

was the approach based on students’ own learning 

materials, utilizing the tools for constructing 

augmented reality (100% of students put 5 

(maximum possible) points), virtual reality and the 

use of electronic dictionaries (80% of students put 

5 (maximum possible) points). 

Students were asked to comment on their 

answers. A significant number of comments were 

made on the approaches of “creating independent 

learning materials based on VR and AR”, namely, 

the following opinions were expressed by students: 

- AR and VR, have both pros and cons of 

use, but each of these realities will certainly find 

its leading field of use in language learning; 

- AR is more convenient and developed, 

does not require significant time and effort for 

efficient and comfortable use; 

- VR is quite complex and less accessible 

than AR; 

- when using immersive technologies to 

create personal examples of motivation there is a 

motivation to learn, due to the desire to create an 

example of Japanese Kanji characters with 

augmented reality that would interest other 

students and reflect the most difficult cases in 

language practice for translating from the 

Oriental languages. 

In view of the above, the authors of the 

study proposed an algorithm for the introduction of 

immersive technologies for the training of future 

specialists in Oriental languages, including 

Japanese. An important component of this algo-

rithm is educational content (course), which aims 

to increase the effectiveness of students learning 

Japanese by usage of immersive technologies. 

Conclusions of the research. Immersive 

technologies provide a new paradigm for the 

supply of educational materials, which has a 

positive impact on the formation of basic and 

professional competencies of future translators of 

Oriental languages. At the same time, based on our 

study, following advantages of using immersive 

technologies for the training of future translators of 

Oriental languages should be noted: 

- the use of immersive technologies makes the 

learning process more visual and mobile; 

- the use of VR and AR increases the interest 

and motivation of students to learn the language; 

- VR and AR improve the learning process 

through the use of innovative forms of work with 

students; 

- immersive technologies provide condi-tions 

for the formation and development of creative 

abilities of students; 

- these technologies and approaches help to 

support the linguistic and cultural aspect of  
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student learning. 

Prospects for further research is the 

creation of guidelines for the use of immersive 

technologies for teaching Oriental languages at 

different levels of the training of future Oriental 

languages philologists. 

Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Нові вимоги до 

конкурентоспроможності молодих фахівців зі 

східних мов продиктовані стрімким розвит-

ком інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), глобалізаційними процесами у рефор-

муванні освіти та науки, збільшенням 

значення міжкультурних контактів у світі.  

Так, у проєкті “Стратегії розвитку 

вищої освіти в Україні на 2021–2031 рр.” пе-

редбачено [9]: інтернаціоналізацію науково-

освітнього процесу; розширення діапазону 

співпраці із іноземними партнерами для 

створення міжнародних дослідницьких груп, 

укладення двосторонніх і багатосторонніх 

договорів із різними зарубіжними науковими 

інституціями та закладами вищої освіти. З 

огляду на це, важливим стає забезпечення 

доступної, справедливої  та якісної освіти, 

своєчасне впровадження інноваційних техно-

логій та ІКТ, які можуть справити позитивний 

вплив на ці процеси. 

Обрана тема є надзвичайно актуаль-

ною та важливою і в контексті сучасних 

вимог щодо вивчення східних мов, зокрема 

японської, та у межах дослідження 

“Актуальні проблеми лінгвістики, літера-

турознавства та освіти країн Далекого Сходу 

та Південно-Східної Азії” (20КП044-08), яка 

здійснюється на кафедрі мов і літератур 

Далекого Сходу та Південно-Східної Азії 

Навчально-наукового інституту філології 

Київського національного університету імені 

Т. Шевченка у 2020–2025 рр. на виконання 

комплексної наукової програми університету 

“Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації”. 

Так, засобами вирішення проблем 

інтерактивного та зручного вивчення східних 

мов багато вчених визнають використання 

імерсивних технологій, а саме: технологій 

доповненої реальності (Augmented Reality, 

AR) та віртуальної реальності (Virtual Reality, 

VR) [11; 13; 14; 16; 17]. Науковці зазначають, 

що застосування цих технологій може 

покращити візуалізацію реального світу за 

допомогою віртуальних об’єктів, графічних 

обчислень та технологій розпізнавання об’єк-

тів. Позитивні ефекти впливу AR на навчання 

студентів іноземній мові включають покра-

щення результативності їхніх умінь і навичок 

використання знань певної мови у профе-

сійній перекладацькій діяльності, підвищення 

мотивації та залучення студентів до співпраці 

між собою – один із одним, а також із носія-

ми іноземної мови, що вивчається студентами 

[8; 11; 13; 14; 16; 17]. Імерсивні технології 

мають великий потенціал у галузі мовної 

освіти, оскільки вони виконують такі функції, 

як контекстуальна візуалізація, тобто предс-

тавлення віртуальної інформації у розши-

реному контексті, та інтерактивність нав-

чання, а саме, здійснення взаємодії з вір-

туальним вмістом у 3D-світі, завдяки якому 

користувачі та здобувачі освіти отримують 

візуальне моделювання та відчувають, що 

вони “занурені” в середовище без обмежень у 

часі та просторі. 

На 2021 рік віртуальна реальність 

(VR) може бути представлена як: 

- VR із повним зануренням, що забез-

печує реалістичне моделювання віртуального 

світу з високим ступенем деталізації 

(наприклад, ігрова зона Virtual Shooter); 

- VR із неповним зануренням, що скла-

дається з атрибутів VR та реального світу, 

відбувається шляхом “накладання” об’єктів 

комп’ютерної графіки в сцену реальності 

(наприклад, симулятор польоту) [10]; 

- VR без занурення, що стосується 

віртуального досвіду за допомогою комп’ю-

тера, коли керувати окремими персонажами 

або їхніми діями в програмному забезпеченні, 

але середовище безпосередньо не взаємодіє з 

користувачем (наприклад, World of WarCraft, 

ReHabgame); 

- VR із забезпеченням роботи в групі – це 

тривимірний віртуальний світ із елементами 

соціальної мережі (наприклад, Minecraft вже 

має версію віртуальної реальності, яку 

підтримує каски Oculus Rift та Gear VR) [21]. 

Доповнена реальність (AR) може бути 

представлена: 

- AR на основі маркера, що використовує 

камеру та спеціальний пасивний візуальний 

маркер, такий як QR-код (англ. quick response 

– код швидкої відповіді), який відображає 
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запрограмований результат лише тоді, коли 

детектор зчитує його; 

- AR без маркера, що використовує гло-

бальну систему позиціонування (англ. Global 

Positioning System, GPS); найпоширенішим 

використанням є позначення пунктів приз-

начення будь-де у світі, де потрібен пошук 

глобальних координат, наприклад, кафе чи 

офісу, або в додатках, орієнтованих на місце 

розташування [18]; 

- AR проєктно-орієнтована є методом 

відеопроєктування, який може розширювати 

та посилювати візуальні дані, покладаючи 

зображення на поверхню 3D-об’єктів чи 

простору; це відноситься до просторової 

доповненої реальності в широкому сенсі [19]; 

- AR на базі візуальної інерційної 

одометрії (англ. Visual Inertial Odometry, VIO) 

– це технологія, яка допомагає відстежувати 

положення та орієнтуватися в просторі за 

допомогою детекторів та камери, що дає 

можливість створити точну 3D-модель прос-

тору навколо об’єкту, оновити його в режимі 

реального часу, визначити його положення в 

даному середовищі, передати ці дані у всі 

програми та застосувати додаткові шари 

поверх нього (X. Li, 2020) [20]. 

Змішана реальність, яку іноді нази-

вають гібридною або розширеною (англ. 

Mixed reality, MR; Hybrid reality, HR; 

Expanded reality, XR) – це поєднання VR та 

AR, при реалізації якого створюється циф-

ровий шар (наприклад, віртуальний об’єкт, 

що накладається на реальний), який можна 

буде використовувати у просторі користувача 

[22]. Моделі у MR можна створювати за 

допомогою інструментів 3D-моделювання, 

включаючи програмне забезпечення CAD, і 

вставляти їх у реальну сцену. 

Вище зазначені технології є актуаль-

ними та перспективними не лише для вив-

чення східних мов, але й для підвищення 

результативності вивчення іноземної мови 

студентами будь-яких спеціальностей [4]. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми і на які спираються автори. 

Проблема навчання східним мовам у закладах 

вищої освіти мало вивчалася вітчизняними 

науковцями. Ця тема досліджувалася 

О. Асадчих (2017) у дисертаційному дослід-

женні, зокрема акцентувалася увага на ство-

ренні та впровадженні методичної системи 

інтегрованого навчання майбутніх філо-логів 

японського академічного мовлення [1]; 

Т. Дибською (2020) зупинялася на методиці 

змішаного навчання усного японського мов-

лення майбутніх філологів [3]; Ю. Наумовою 

(2019) у своїй роботі розглядала  засвоєння 

візуально-семантичних образів студентами у 

процесі вивчення іноземної мови з ієрог-

ліфічною писемністю [7]; у роботі Ма Мінь 

(2018) йдеться про методику навчання усного 

китайського діалогічного мовлення майбутніх 

філологів [5]; Г. Михайлюк (2010) дослід-

жувала удосконалення навчання майбутніх 

учителів японської мови та їхнього розуміння 

граматичних засобів вираження модальності 

у процесі читання [6]; О. Попова (2017) 

акцентувала увагу на теоретико-методичних 

засади професійно-мовленнєвої підготовки 

майбутніх перекладачів китайської мови в 

умовах університетської освіти [8] та ін. 

Слід зазначити, що у своїх роботах 

учені відзначають особливу роль інформа-

ційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при 

вивченні східних мов. Так, Т. Дибська, 

аналізуючи такі сервіси як Quizlet, Cerego, 

Anki та спираючись на дослідження 

Ґ. Ямамото (Yamamoto, 2014), К. Лі (Kenneth 

K. Lee, 2008) та М. Чонг (Melody P. Chong, 

2008) щодо застосування ІКТ для вивчення 

японської мови, робить висновок, що сервіс 

Memrise (https://www.memrise.com) найкраще 

підходить у якості відповідного компоненту 

онлайн складової моделі змішаного навчання 

японської мови, використовуючи метод 

інтервального повторення, що дозволяє вив-

чати не лише лексику, а й окремі граматичні 

конструкції, мовні фрази-кліше у межах 

лінгвокраїнознавчого аспекту та ін. [3]. 

Ребекка М. Хайн, Каролін Венріх та 

Марк Е. Латощик у своєму дослідженні акцен-

тували увагу на тому як віртуальна реальність 

із повним зануренням використовується при 

викладанні та навчанні іноземної мови, які 

основні характеристики імерсивних техно-

логій підтримують навчання іноземної мови 

(комунікативний та лінгвістичний рівні), чи 

може віртуальна реальність із повним зану-

ренням вплинути на розвиток міжкультурної 

комунікативної компетентності студентів [22]. 

Останнє питання є особливо важливим, адже 

для ефективного спілкування з представни-

ками інших культур недостатньо володіння 

іноземними мовами, обов’язковим має бути 
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формування та розвиток міжкультурної кому-

нікативної компетентності [2]. 

Вченими було проаналізовано 2507 

джерел та відібрано 54 статті за період від 

2001 року по 2020 рік, що стосувалися ролі 

імерсивних технологій у навчанні студентів 

іноземній мові [22]. Вони визначили, що 

більшість із цих досліджень стосується порів-

няльного аналізу традиційних методів нав-

чання зі змішеним навчанням, яке включає 

застосування VR та AR. Основними харак-

теристиками зазначених технологій, що 

підтримують вивчення іноземної мови, є 

сприяння вивченню словникового запасу, 

розвитку навичок говоріння, міжкультурної 

компетентності, мотивації до вивчення сту-

дентами іноземної мови, подолання тривоги та 

дискомфорту при спілкуванні нерідною мо-

вою. Перевагу VR перед традиційними мето-

дами навчання науковці визначили в тому, що 

студентові дається можливість відчувати, а не 

уявляти предмет, ситуацію, сценарій, які 

неможливо продемонструвати або описати при 

традиційних методах навчання [22]. 

Фрайзен І. із співавторами для вив-

чення іноземних мов, зокрема японської, 

посилаються на додаток Google Earth VR, що 

дозволяє користувачам відвідувати будь-яке 

місце і будь-де по всьому світу, підтримуючи 

навчання з різних дисциплін, включаючи 

історію, політику, міжнародні відносини та ін. 

[15]. Крім того, у цьому VR є різноманітні 

інструменти, такі, як Mindshow для створення 

нових середовищ та використання їх при 

рольових ділових іграх. Науковці звертають 

увагу, що ці інструменти можуть успішно 

застосовуватися при дистанційному навчанні 

мові, але за умови супроводу викладача у 

ролі консультанта. 

Чанг Б., Шелдон Л., Сі М. та Хенд А. 

[12] у своєму дослідженні “Вивчення інозем-

ної мови в імерсивних віртуальних середо-

вищах” описують свій досвід викорстання VR 

із забезпеченням роботи в групі на базі 

CAVE-like VR (англ. Cave Automatic Virtual 

Environment – укр. “Автоматичне віртуальне 

середовище у печері”), що є відеотеатром, 

розташованим у великій кімнаті. Автори 

розробили початковий курс для вивчення 

студентами китайської мови, структурований 

як гра під назвою “Загублений рукопис”: 

користувачі подорожують до Китаю у пошу-

ках безцінного видання – копії китайської 

класики “Повість про болота” (англ. “Outlaws 

of the Marsh”), зустрічаючи різні таємниці та 

потрапляючи у інтриги дорогою. Реалізація 

гри ґрунтується на двох ключових елементах: 

захоплюючий простір для створення відчуття 

присутності студента у місцях гри та правдо-

подібна взаємодія з персонажами, що забез-

печує формування та розвиток міжкультурної 

комунікативної компетентності особи, яка 

вивчає іноземну мову. 

Генг Кс. та Ямада М. (Geng X., 

Yamada M., 2020) пропонують особливий 

досвід використання генераторів AR для 

створення маркерів на базі ієрогліфів як QR-

кодів [16]. Вони розробили систему вивчення 

складних дієслів, що складаються з одного і 

більше ієрографів, на основі AR. Відповідно 

до цієї системи студенти можуть відска-

нувати картку з ієрогліфом певного дієслова і 

таким чином спостерігати анімацію, яка 

відображає відповідну з карткою дію через 

екран смартфона в додатку. Додаток було 

розроблено науковцями за допомогою Unity 

3D та Vuforia. Окрім того, функція комбінації 

була запропонована на основі поєднання двох 

карток із відповідними ієрогліфами (V1 + 

V2), що сприяло ефективному вивченню 

студентами складних дієслів. Відомо, що сис-

тема вивчення складних дієслів, ономато-

поетичної лексики або стратегій ввічливості є 

надскладними завданнями у вивченні японсь-

кої мови. Здобувачі освіти на початковому 

етапі вивчення японської мови традиційними 

методами та при самостійному вивченні схід-

них мов визнають такі завдання нездоланними. 

Вчені довели, що вищезазначений 

підхід із залученням AR, є для студентів най-

більш ефективним у порівнянні з традицій-

ним методом вивчення східних мов. 

Плайтт Б. та співавтори (Benny Platte 

et al., 2020) пропонують використовувати 

ARTranslate (https://github.com/benpla/ARTran

slate) для вивчення іноземної мови із вико-

ристанням доповненої реальності [11]. 

ARTranslate – це програмне забезпечення, що 

розпізнає до 1000 об’єктів у середовищі 

користувача, використовуючи метод “глибо-

кого занурення” на основі “Конволюційних 

нейронних мереж” (англ. Convolutional Neural 

Networks, CNN), і відповідно, називає ці 

об’єкти (рис. 1). За допомогою AR об’єкти 

накладаються на 3D-інформацію різними 

мовами.

https://github.com/benpla/ARTranslate
https://github.com/benpla/ARTranslate
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Рис. 1. Приклад використання додатків ARTranslate для вивчення іноземної мови [11] 

 

Змінюючи мови у налаштуванні до-

датків ARTranslate, користувач може відкри-

вати навколишні буденні предмети на будь-

якій мові. Програмне забезпечення працює на 

iOS із версією 12 та є доступною за URL-

адресою https://github.com/benpla/ARTranslate. 

З огляду на вищезазначені дослідження, 

вважаємо за важливе описати наш досвід 

застосування імерсивних технологій у процесі 

підготовки майбутніх перекладачів східних 

мов на прикладі впровадження цих технологій 

у викладання деяких дисциплін освітньої-

професійної програми “Японська мова та 

література та переклад, англійська мова” (035. 

069 Східні мови та літератури, переклад 

включно) в Навчально-науковому інституті 

філології Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. У статті порушується 

проблема удосконалення процесу викладання 

східних мов та вивчення студентами японської 

мови в Навчально-науковому інституті філо-

логії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в контексті вибору 

нових підходів для вивчення ієрогліфів 

японської мови. 

Слід зазначити, що за результатами 

опитування, проведеного Центрами вивчення 

японської мови протягом 2019–2021 років, як, 

наприклад, у дослідженні Overseas Japanese-

Language Education (https://www.mofa.go.jp/po 

licy/culture/exchange/j_language/index.html), 

серед проблем у викладання японської мови 

експерти виокремили: 1) використання посіб-

ників та підручників, що не відповідають 

сучасним вимогам; 2) використання облад-

нання, яке не зовсім відповідає сучасним тех-

нічним вимогам та вимогам інформаційного 

суспільства; 3) недостатня інформованість 

щодо навчальних матеріалів та методів 

викладання мови. Ці проблеми є актуальними і 

потребують аналізу та вирішення. 

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання): на основі теоретичного 

аналізу наукової літератури та особистого 

досвіду застосування імерсивних технологій 

для вивчення студентами японської мови 

кафедри мов і літератур Далекого Сходу та 

Південно-Східної Азії Навчально-науковому 

інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка визна-

чити та обґрунтувати особливості та переваги 

використання імерсивних технологій для 

підготовки майбутніх фахівців зі східних мов, 

зокрема японської мови. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Авторами цієї пуб-

лікації було розроблено окремі приклади для 

вивчення складних дієслів японської мови на 

основі доповненої реальності та опробовано 

деякі пропозиції доповненої та віртуальної 

реальностей для самостійного навчання сту-

дентів 3 курсу  дисципліні “Японська ієрог-

ліфіка”, 4 курсу дисципліні “Лінгвіс-тична 

традиція Японії” та “Мовлєнневий етикет 

(японська мова)”, 2 курсу  дисципліні “Прак-

тика перекладу (японська мова)”, 1–2 курсу  

https://github.com/benpla/ARTranslate
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дисципліні “Східна мова (японська)” кафедри 

мов і літератур Далекого Сходу та Південно-

Східної Азії Навчально-науковому інституту 

філології Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка. 

Так, для створення додатків, які реалі-

зовують доповнену реальність на платформах 

Android та iOS, слід використовувати від-

повідні середовища, мови програмування та 

бібліотеки. Наприклад, розробка додатку для 

iOS може проводитися в середовищі xCode 

мовою програмування Swift із використанням 

бібліотек ARKit та RealityKit. 

Слід зазначити, що у випадку, коли 

створення нових окремих додатків немож-

ливе з будь-яких причин (обмеження в часі, 

фінансові або ресурсні обмеження та ін.) можна 

скористатися однією з готових платформ для  

створення AR та VR додатків, а саме: 

- для створення AR такі, як: Layar, 

Vuforia, Acrossair, Wikitude, Aurasma, BlippAR, 

UniteAR, Google ARCore та ін.; 

- для створення VR такі, як: Google 

Cardboard, Orbulus, Seene, Jaunt VR, Incell VR, 

RYOT VR, CoSpaces та ін. 

Важливим досвідом у використанні 

AR та VR для вивчення східних мов, зокрема 

японської мови, була реалізація власних 

прикладів студентами для вивчення ієроглі-

фів у BlippAR (рис. 2) та у CoSpaces (рис. 3). 

Для цього студентам були надані детальні 

інструкції щодо роботи у цих додатках. 

  

 

 
Рис. 2. Приклад створення проєкту AR у BlippAR (анімація у форматі “gif” завантажена з сайту за 

адресою https://gifer.com/ru/T6pV та конвертована у формат “mp4”; лексична одиниця (абеткою 

хірагана) うきうきする (ukiuki suru) – “дуже радіти, аж підстрибувати”,  

один з прикладів ономатопоетичної лексики, створений авторами статті;  

озвучення записано самостійно авторами статті) 

 

А саме, для створення прикладу в 

BlippAR студенту необхідно було здійснити 

такі кроки: 

1. Зареєструватися на сайті https://bui 

lder.blippar.com/, завантажити на смартфон з 

Play Маркет додаток BlippAR; 

2. На головному екрані додатку 

(dashboard) натиснути на “New Project” та 

вибрати “Create App AR” і “Start from scratch” 

для створення особистого проєкту з 

доповненою реальністю; 

3. Натиснути на “Browse” і вибрати 

заздалегідь підготовлений та завантажений 

ієрогліф (бажано у форматі PNG); 

4. Натиснути на бічній панелі зліва 

“Widgets” і вибрати “Video”, або будь-яку 

іншу пропозицію (перетягнути вибраний 

файл мишкою на рисунок із ієрогліфом), 

потім на правій панелі натиснути на “Add 

video file”, вибрати файл з відповідним 

ієрогліфу відео, бажано у форматі “mp4”; 

5. Для створення звукових ефектів 

можна діяти як запропоновано у пункті 4 

(вибрати в меню пункт “Audio” та завантажити 

заздалегідь створений файл), при цьому про-

понується використовувати вбудовану функ-

цію читання перекладеного тексту Google 

Translator або Imtranslator (https://text-to-

speech.imtranslator.net/speech.asp); 

6. Вибрати на правій панелі “Autoplay”  

https://gifer.com/ru/T6pV
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і натиснути “Preview”, після цього з’явиться 

код, що є ключем для перегляду створеної AR 

при використанні додатку BlippAR на смарт-

фоні, натиснути “Сontinue” і “Publish to test”; 

7. На смартфоні вибрати BlippAR, 

увійти в налаштування і ввести код, який був 

запропонований на сайті для перегляду 

створеної AR;  

8. Взяти роздрукований чи чітко напи-

саний ієрогліф, чи його картинку на екрані 

дісплея, навести на нього камеру смартфона і 

натиснути “Top to scan”. 

Для створення прикладу VR у 

CoSpaces студентам слід було зробити нас-

тупні кроки (рис. 3): 

1. Увійти на портал cospaces.io та 

зареєструватися, щоб створити обліковий 

запис CoSpaces Edu; 

2. Створити обліковий запис як 

викладач; 

3. Увійти до свого акаунта на CoSpaces 

та вибрати створіть CoSpace (Create CoSpace); 

4. Вибрати необхідну сцену для свого  

прикладу: 3D-середовище для створення VR та 

AR; VR як зображення 360°, AR для додатко-

вого засобу, як, наприклад, MERGE Cube; 
5. Створити 3D-об’єкти для свого 

сценарію, що може бути здійснено шляхом 
перетягування 3D-об’єктів із бібліотеки, щоб 
додати їх до своєї сцени, або створення 
особистих об’єктів за допомогою будівельних 
блоків (Building); 

6. Завантажити 3D-моделі, зображен-
ня у форматі GIF, відео та звуки. 

Крім вищезазначених інструментів, 
студентам були продемонстровані варіанти 
використання таких засобів AR та VR для 
вивчення японської мови, цікавою знахідкою є 
використання стратегій ввічливого мовлення 

(待遇表現 ), зокрема форми “いただきます ” 

(“отримувати, куштувати”) у наведеному 
сценарії: 

 

 
 

Рис. 3. Приклад VR у CoSpaces, створений студентами 
 

Крім вищезазначених інструментів, 

студентам були продемонстровані варіанти 

використання таких засобів AR та VR для 

вивчення японської мови, як використання 

стратегій ввічливого мовлення 待遇表現 , 

зокрема форми “いただきます” у наведеному 

сценарії: 

- AR без маркера – “Easy japanese 

news” (https://play.google.com/store/apps/details? 

id=mobi.eup.jpnews);  

- AR на базі візуальної інерційної 

одометрії – “Triplens” (https://play.google.com); 

- VR із неповним зануренням – “Ana-

cooljapan” (https://www.ana-cooljapan.com/con 

tents/art/); 

- VR із неповним зануренням – “Free 

Virtual Tours of 5 Best Museums in Japan” 

(https://www.anywhr.co/insights/free-virtual-

tours-of-five-best-museums-in-japan); 

- VR із повним зануренням – 

“Mondly” (https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=com.atistudios.mondly.vr.languages); 

- VR із повним та неповним занурен-

ням – “Google Earth VR” (https://arvr.google. 

com/earth/). 

Після занять та самостійного навчання 

студентів за допомогою AR і VR у 2020–2021 

навчальному році було проведено добро-

вільне анкетування студентів як експертів. У 
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опитуванні взяло участь 27 студентів з 4 

різних груп (кожна з груп, що вивчають 

японську мову, включає приблизно 10 сту-

дентів, згідно зі специфікою формування груп 

для викладання цієї мови; в опитуванні взяли 

участь тільки ті студенти, які виявили ба-

жання) 2–4 курсу з означених дисциплін 

Навчально-наукового інституту філології 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка стосовно їхнього ставлення 

до вибору підходів для вивчення ієрогліфіки 

японської мови. 

Їм було запропоновано за методом 

Лікерта (Likert Scale) проранжувати підходи 

до навчання мові відповідно до їхньої 

важливості – від неефективного (1 бал) до 

дуже ефективного (5 балів). 

Підходи до вивчення ієрогліфів японсь-

кої мови визначалися нами згідно з традицій-

ними методами (прямий метод, граматично-

перекладний метод, аудіо-лінгвальний метод, 

когнітивний метод) та із врахуванням застосу-

вання ІКТ, зокрема імерсивних технологій. 

Студентам були запропоновані для оцінювання 

такі підходи: 

- використання електронних словників; 

- пошук та використання Інтернет-

ресурсів; 

- використання онлайн навчальної 

літератури; 

- створення та застосування асоціацій 

(офлайн); 

- прописування ієрогліфів (офлайн); 

- застосування додатків доповненої 

реальності; 

- використання віртуальної реальності; 

- створення самостійно навчальних мате-

ріалів на основі доповненої реальності; 

- створення самостійно навчальних мате-

ріалів на основі віртуальної реальності. 

Результати цього анкетування подані у 

таблиці 1 “Результати анкетування сту-дентів 

щодо їхньої думки з приводу вибору підходів 

до вивчення ієрогліфів японської мови”. 
 

Таблиця 1 

Результати анкетування студентів щодо їхньої думки з приводу вибору підходів  

до вивчення ієрогліфів японської мови 

 

Підходи до вивчення мови Середній показник оцінки методів 

вивчення мови експертів  

за методом Лікерта 

використання електронних словників  4,8 

пошук та використання Інтернет-ресурсів 4,4 

використання онлайн навчальної літератури 3,2 

створення та застосування асоціацій (офлайн) 2,9 

прописування ієрогліфів (офлайн) 4,7 

застосування додатків доповненої реальності 3,8 

використання віртуальної реальності 3,5 

створення самостійно навчальних матеріалів на 

основі доповненої реальності 
5 

створення самостійно навчальних матеріалів на 

основі віртуальної реальності 
4,8 

 

Отже, результати анкетування студен-

тів щодо їхньої думки з приводу вибору 

підходів для вивчення ієрогліфів японської 

мови показали, що найбільш доцільним для 

них виявився підхід, який базується на ство-

ренні самими студентами навчальних мате-

ріалів на основі засобів щодо побудови 

доповненої реальності (100% студентів поста-

вили 5), віртуальної реальності та вико-

ристання електронних словників (80% сту-

дентів поставили 5). Студенти за бажанням 

мали прокоментувати свої відповіді. Значна 

кількість коментували щодо підходів “ство-

рення самостійно навчальних матеріалів на 

основі VR та AR”. Наводимо висловлені 

студентами думки: 

- AR і VR мають як свої плюси, так і 

мінуси використання, але кожна з цих 

реальностей неодмінно знайде свою важливу 

сферу використання при вивченні мови; 
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- AR є зручнішою та більш розвиненою, 

не потребує значних затрат часу та зусиль для 

ефективного та комфортного використання; 
- VR є досить складною і менш доступною,  

ніж AR; 
- при використанні імерсивних техноло- 

гій для створення власних прикладів  поси-
люється мотивація навчання, що обумов-
люється бажанням створити такий приклад 
ієрогліфа із доповненою реальністю, який би 
зацікавив інших студентів та продемонст-
рував найбільш складні випадки у мовній 
практиці щодо перекладу східних мов.  

З огляду на вище зазначене, авторами 
дослідження був запропонований алгоритм 
впровадження імерсивних технологій для 
підготовки майбутніх фахівців східних мов, 
зокрема японської. 

Алгоритм передбачає такі кроки: 

1. Вивчення студентами японської 

мови із використанням імерсивних технологій 

передбачає створення двох моделей: модель із 

використанням VR та модель із викорис-

танням AR, які можуть бути об’єднані та 

розширені у подальшому дослідженні, прис-

вяченому створенню MR; 

2. Створення, організація та впровад-

ження освітнього контенту (навчального 

курсу) для майбутніх фахівців зі східних мов, 

що базується на використанні імерсивних 

технологій, який має включати такі модулі: 

Модуль 1 “Теоретичні основи використання 

ІКТ при вивченні іноземних мов”, що може 

охоплювати такі теми, як: “Базові поняття”, 

“Методи застосування ІКТ у процесі вив-

чення іноземної мови” та ін.; Модуль 2 

“Електронні освітні ресурси для вивчення 

іноземної мови (японської)”, що може охоп-

лювати такі теми, як: “Електронні словники 

та їх практичне використання у перекла-

дацькій та викладацькій діяльності”, “Онлайн 

тести з іноземних мов: використання між-

народних тестових систем та створення 

особистих тестів за допомогою вебсервісів; 

Модуль 3 “Імерсивні технології для вивчення 

японської мови”, що може охоплювати такі 

теми, як: “Модель навчання іноземній мові з 

використанням віртуальної реальності”, “Мо-

дель навчання іноземній мові з викорис-

танням доповненої реальності”; Модуль 4 

“Дослідницька діяльність щодо створення 

матеріалів для перекладу та викладання 

японської мови”; 
3. Діагностика знань, вмінь і навичок 

студентів щодо перекладацької і викладацької 
діяльності з використанням ІКТ, зокрема 
імерсивних технологій, що охоплює тестуван-
ня та захист проєктів за модулем 4;  

4. Аналіз результатів, що передбачає 
визначення позитивного (більше 50% пра-
вильних рішень) або негативного результатів 
(менше 50% правильних рішень); 

5. Якщо результат визначається нега-
тивним, то слід звернутися до кроку 2 “Ство-
рення, організація та впровадження освітнього 
контенту (навчального курсу) для майбутніх 
фахівців зі східних мов, що базується на 
використанні імерсивних технологій” та 
переглянути і проаналізувати зміст курсу; 

6. Якщо результат визначається пози-
тивним, то повертаємося на початок і впро-
ваджуємо все, що заплановано в алгоритмі. 

Висновки з дослідження та перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Отже, імерсивні технології забезпечують 
нову парадигму подачі навчальних матеріа-
лів, що має позитивний вплив на формування 
базових та фахових компетентностей майбут-
ніх фахівців зі знанням східних мов. З огляду 
на результати нашого дослідження, слід 
зазначити такі переваги використання імер-
сивних технологій для підготовки майбутніх 
перекладачів східних мов: 

- застосування імерсивних технологій 
робить процес навчання більш наочним і 
мобільним; 

- використання VR та AR підвищує інтерес 

і мотивацію студентів до вивчення мови; 

- VR та AR удосконалюють навчальний 

процес завдяки використанню інноваційних 

форм роботи зі студентами; 

- імерсивні технологіїх забезпечують 

умови для формування і розвитку творчих 

здібностей студентів; 

- зазначені технології і підходи сприяють 

підтримці лінгвокульторологічного аспекту в 

навчанні студентів. 

Імерсивні технології можуть бути 

ефективними, якщо їх застосовувати у змі-

шаному навчанні, що поєднює дистанційне, 

онлайн, традиційне та самостійне навчання 

студентів східним мовам. 

Перспективами подальших дослід-

жень є створення методичних рекомендацій 

та посібників із курсу використання імер-

сивних технологій для вивчення східних мов 

на різних рівнях підготовки майбутніх 

фахівців зі знанням східних мов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ  

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ,  

ОБОРОНИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
 

Анотація: статтю присвячено проблемі підвищення якості підготовки майбутніх військових 

фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій. 

Аналіз літературних джерел довів, що процеси євроатлантичної інтеграції охоплюють усе більше 

сфер життєдіяльності нашої держави і торкаються сфери освіти. У ході дослідження встановлено, що 

модернізація освітньої діяльності відбувається в контексті європейських вимог, принципів і 

стандартів держав – членів НАТО. У статті представлено низку чинників, які зумовлюють 

необхідність вирішення проблеми підвищення якості підготовки військових фахівців різних 

спеціальностей. Представлений аналіз наукових досліджень, присвячених різним питанням 

організації військової освіти та підготовки військових кадрів до професійної діяльності. Розкрито 

положення концепції інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців 

різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони.  

Ключові слова: безпека, військова діяльність, військові фахівці, концептуальні засади, 

напрям підготовки, оборона, охорона, педагогічна система, якість підготовки. 
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE-STRATEGIC FIELD OF STUDY OF 

FUTURE MILITARY SPECIALISTS OF VARIOUS SPECIALTIES OF THE SECURITY, 

PROTECTION AND DEFENSE SECTOR UNDER THE CONDITIONS  

OF EDUCATIONAL TRANSFORMATIONS 
 

Abstract: the article is devoted to the problem of rising up the level of quality of training of future 

military specialists of various specialties of the security, protection and defense sector under the conditions 

of educational transformations. The analysis of literary sources allows to establish, that the processes of 

Euro-Atlantic integration cover more and more spheres of vital activity of our state and relate to the 

educational sphere. During the process of the study it was found that modernization of educational activity 

takes place in the context of European requirements, principles and standards of NATO member states. 

The article states a number of factors, which determine the need of solving the problem of rising up the 

quality of training of military specialists of different specialties. The analysis of scientific research devoted 

to different issues of organization of military education and training of military staff to professional 

activity. The positions of the concept of innovative-strategic direction of training of future military 

specialists of various specialties of the security protection and defense sector are revealed. 

Key words: security, military activities, military specialists, conceptual foundations, field of 

study, defense, protection, pedagogical system, quality of training. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ,  

ОБОРОНЫ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества подготовки будущих 

военных специалистов разных специальностей сектора безопасности, охраны, обороны в условиях 
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образовательных трансформаций. Анализ литературных источников позволяет констатировать, 

что процессы евроатлантической интеграции охватывают все больше сфер жизнедеятельности 

нашего государства и касаются сферы образования. В ходе исследования установлено, что 

модернизация образовательной деятельности происходит в контексте европейских требований, 

принципов и стандартов государств – членов НАТО. В статье представлен ряд факторов, которые 

предопределяют необходимость решения проблемы повышения качества подготовки военных 

специалистов разных специальностей. Представленный анализ научных исследований, 

посвященных разным вопросам организации военного образования и подготовки военных кадров 

к профессиональной деятельности. Раскрыты положение концепции инновационного-

стратегического направления подготовки будущих военных специалистов разных специальностей 

сектора безопасности, охраны, обороны. 
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An extended abstract of the paper on subject of: 

“Conceptual foundations of innovative-strategic field of study of future military specialists of 

various specialties of the security, protection and defense sector under the  

conditions of educational transformations” 

 

Problem setting. The systematic transfor-

mation of Ukrainian society provides for the 

reformation of military education. Ukraine has 

clearly defined guidelines for entering the 

European educational environment and moderni-

zation of educational activity in the context of 

European requirements. The quality of reforming 

and development of the security and defense 

sector depends on the system of military 

management, trained staff of leader professionals, 

who are ready to successful solving of daily and 

combat tasks. Up-to-date needs for reforming 

security, protection and defense sector signi-

ficantly change both requirements and 

methodological approaches to the military-

special training of military specialists. Therefore, 

we consider it necessary to define the conceptual 

theses of the innovative-strategic field of study of 

military specialists in various specialties of the 

security, protection and defense sector, in demand 

by the security and sovereignty of the state. 

Recent research and publications 

analysis shows that a significant number of 

scholars have considered the problem of military 

education. The focus of scientists were on the 

issues of development and formation of: 

professional competence – research [6]; [7]; 

[12]; [17]; [20]. Attention of scholars to the 

leadership competence is based in works [8]; 

communicative competence ˗ [28]; pedagogical 

competence ˗ [27]; management competence/ 

readiness for management activity ˗ [8]; 

psychology-pedagogical competence ˗ [9]; 

military special competence [10], [25]. Significant 

attention of specialists in military staff training is 

devoted to the pedagogical control, system of 

assessment of readiness to professional activity: 

and diagnostic of values [14]; [13]; [22]. Studies 

[23] are devoted to the maintenance of 

international peace and security; participation in 

international peacekeeping actions [28]; 

psychological support for the activities of armies 

(forces) [24], etc. With the emergence of new 

challenges and threats to national security in 

modern conditions learning outcomes require 

careful analysis ˗ knowledge, abilities, skills, ways 

of thinking, value orientations, other professionally 

important qualities of future military specialists 

that they must have after training. 

Previously unresolved aspects of the 

problem. The studies stated highlight only some 

aspects of solving the problem of improving the 

quality of military special training of military 

specialists in various specialties. There is currently 

no comprehensive study of ways to improve the 

pedagogical system of military special training of 

military specialists of various specialties on the 

basis of the theses of methodological approaches 

(competence, systematic, etc.). 

Paper objective. The aim of the article is 

to reveal a number of factors that predetermine 

the need and determination of the general theses 
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of the concept of innovation and strategic 

direction of training of future military specialists 

in various specialties of the security, protection 

and defense sector in the context of educational 

transformations. 

Paper main body. Traditional military 

education is aimed at mastering by military 

servants as objects of training of a certain set of 

theoretical knowledge, practical abilities and 

skills. This education is mainly authoritarian in 

nature, aimed at forming a warrior-functionary. 

This approach justified itself at a certain stage of 

development of the military education system. 

Today, this approach does not justify itself. A new 

paradigm of military training is needed, it must 

relate to the target, substantive, procedural and 

evaluation-performative components. The concept 

of educational modernization, in fact, means a 

change in the educational paradigm, which is 

noted by many researchers (S. Kubytskyi [14], 

O. Masliyi [16], L. Oliyinyk [18], V. Plisko [19], 

V. Shemchuk [29], V. Yagupov [30] and others). 

The need for solving the problem of 

improving the quality of military special training 

of military specialists of various specialties and 

their acquisition of a high level of military special 

competence is conditioned by a number of factors. 

Firstly, in conditions of armed struggle 

for preservation and restoration of territorial 
integrity and subjectivity of our state training of 

highly qualified military experts capable to 
qualitatively plan and effectively organize moral 

and psychological maintenance of vital activity 

and combat of armies (forces) ˗ (further ˗ MPM) 
becomes of significant importance (research 

[17]; [18]; [25], etc.). 
Secondly, the adjustment of the system of 

training and professional development of officials 
of structural units of the defense forces should take 
into account the national experience and standards 
of the armed forces of the worlds leading countries 
(research [18]; [23]; [28], etc.). 

Thirdly, there is an urgent need to update 
the content of training in military special 
disciplines for future military specialists of 
various specialties in order to effectively plan and 
organize the activities of armies (forces) under 
conditions of hybrid threats (research [9]; [29]; 
[30] and etc.). 

Fourthly, it is needed to state the 

insufficient level of staffing of positions in 

structural units (for work with personal staff, 

personnel) by qualified, experienced specialists 

(research [18]; [24], etc.). 

The ideas of the concept of innovative- 

strategic field of study of future military 

specialists of various specialties of the security, 

protection and defense sector can be concentrated 

formulated in the form of such theses.  

Firstly, the priority task of the national 

higher military school should be to focus on the 

formation of specialists of professionally trained 

and motivated military servants of the Armed 

Forces of Ukraine and other components of the 

Defense Forces that trust each other and share 

common values based on devotion, dignity, 

courage, professionalism and integrity (scientific 

works ‒ [6]; [11]; [15]; [16], etc.). 

Secondly, high-quality training of future 

military specialists in HEMS can be provided by 

the pedagogical system (PS), taking into account 

domestic and foreign experience, principles and 

standards of NATO member states [14], which 

will be based on methodological approaches 

(competence, systematic, synergistic, integrated, 

personal-activity, target, professional-project 

approaches), and should take into account the 

industry specifics of future professional activity, 

an important component of which is 

implementation of management functions 

(scientific works ‒ [21]; [27], etc.). 

Thirdly, the role of a teacher, mentor, 

coach, facilitator in the training of a modern 

specialist, that must be a competent and expe-

rienced true leader from among officers, sergeants 

and sergeant-majors, have a high moral and 

professional authority, capability of self-improve-

ment, management and ensuring the readiness of 

subordinate personnel to perform the tasks 

assigned to them (scientific works ‒ [8]; [27], etc.). 

Fourthly, the PS of future military 

specialists in HS and postgraduate education 

should be focused on high professionalism, 

strengthening the professional mobility of the 

specialist, to instill his skills and inner need for 

continuing self-education, self-upbringing and 

self-improvement throughout life (scientific works 

- [12]; [13]; [22], etc.). 

Fifthly, the design of aircraft PS training 

of future military leader specialists, the choice of 

its goals, content, technologies and organization, 

scientific and methodical support should be based 

on the content and nature of the future 

professional activity (scientific researches [9]; 

[13]; [29]; [28], etc,). 

Conclusions of the research. There is a 

gradual abandonment of traditional military 
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training and the transition to a new paradigm of 

military education in Ukraine. In light of the 

intensive development of scientific and techno-

logical progress and armed confrontation, there 

is a need to train future professionals according 

to a “special program”. It provides a compre-

hensive approach to training, formation of 

professionally trained and motivated military 

officer of the Armed Forces of Ukraine and other 

components of the Defense Forces. A new 

paradigm of military training is needed, it must 

relate to the target, substantive, procedural and 

evaluative-effective components. 

Perspectives for further research are 

considered to be the development in the field of 

formation of a model of the pedagogical system of 

innovative and strategic areas of training future 

military specialists in various specialties of the 

security, protection and defense sector.

 

Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Процеси 

євроатлантичної інтеграції охоплюють усе 

більше сфер життєдіяльності нашої держави. 

Не стала винятком  і освіта, особливо вища 

військова школа. Україна чітко визначила 

орієнтири на входження в освітній простір 

Європи, на модернізацію освітньої діяльності 

в контексті європейських вимог. Якість 

реформування і розвитку сектору безпеки та 

оборони залежить від системи військового 

управління, кадрів професіоналів-лідерів. 

Компонентом цієї системи є військово-

соціальне управління – систематичний зов-

нішній та внутрішній вплив на комплекс 

специфічних соціальних відносин військово-

службовців із метою успішного вирішення 

ними повсякденних і бойових завдань. Сучасні 

потреби реформування сектору безпеки, 

охорони та оборони суттєво змінюють як 

вимоги, так і методичні підходи до військово-

спеціальної підготовки військових фахівців 

різних спеціальностей. 

На необхідність розв’язання вказаної 

проблеми акцентовано увагу в нормативно-

правових документах, які реалізують держав-

ну політику в галузі вищої освіти, про що 

свідчать Закон України “Про вищу освіту” 

(2013, зі змінами 2017) [1], Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року (2013) [2], Концепція розвитку 

освіти України на період 2015‒2025 років 

(2014) [3], Стратегії сталого розвитку 

“Україна 2020” (2015) [4], Стратегія сталого 

розвитку України до 2030 року (2017) [5], де 

наголошено, що модернізація вищої освіти 

повинна забезпечувати ефективну підготовку 

фахівців до професійної діяльності. В Указі 

Президента України “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 

вересня 2020 року”, “Про Стратегію націо-

нальної безпеки України” особливо вказано на 

завдання, пов’язані із зміцненням бойового 

потенціалу Збройних Сил України (далі ‒ ЗС 

України), серед яких найважливішими 

визначено “підвищення якості та інтенсив-

ності підготовки військ (сил)”, “професіо-

налізацію військової служби”. В цьому контекс-

ті звертаємо увагу на Указ Президента України 

від 11 серпня 2021 року №348/2021 “Про 

Стратегію комунікації з питань євроатлантичної 

інтеграції України на період до 2025 року”. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор свідчить, 

що значна кількість науковців опікувалася 

проблемою військової освіти. У центрі уваги 

вчених знаходилися питання щодо розвитку, 

формування: професійної компетентності - 

дослідження Г. Артюшина (співробітників 

органів сектору безпеки та оборони України) 

[6]; С. Білявця (майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі навчання військово-

спеціальних дисциплін) [7]; О. Діденко 

(офіцера-прикордонника) [12]; C. Нехаєнка 

(офіцерів – організаторів МПЗ у процесі 

оперативно-тактичної підготовки) [17]; 

О. Рибчук (викладачів спеціальних дисциплін 

ВВНЗ у системі післядипломної освіти) [20]. 

Увага до лідерської компетентності зосеред-

жена в роботах О. Бойка (майбутніх офіцерів 

Збройних Сил України) [8]; комунікативної 

компетентності - Н. Шалигіна (офіцерів ба-

гатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в між-

народних миротворчих операціях) [28]; 

педагогічної компетентності ‒ І. Чистовської 

(майбутніх магістрів військового управління) 

[27]; управлінської компетентності / готов-

ності до управлінської діяльності ‒ О. Бойка 

(майбутніх магістрів ВСУ) [8]; психолого-

педагогічної компетентності ‒ Л. Боровик 

(майбутніх офіцерів-прикордонників) [9]; 
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військово-спеціальної ‒ В. Веретільника 

(офіцерів-прикордонників у процесі фахової 

підготовки в магістратурі) [10]; О. Торічного 

(майбутніх офіцерів-прикордонників у про-

цесі навчання) [25]. Значна увага фахівців у 

підготовці військових кадрів зосереджена на 

педагогічному контролі, системі  оцінювання 

готовності до професійної діяльності: 

дослідження С. Кубицького [14]; діагносту-

вання інформаційно-комунікативної компе-

тентності ‒ В. Ківи  (викладачів системи 

військової освіти)[13]; М. Руденка (педагогіч-

на оцінка готовності офіцерів органів виховної 

роботи до управлінської діяльності в процесі 

навчання у ВВНЗ післядипломної освіти) [22]. 

Питанням підтримання міжнародного миру і 

безпеки присвячені дослідження В. Свистун 

[23]; участі в міжнародних миротворчих 

Н. Шалигіна [28]; психологічне забезпечення 

діяльності військ (сил) В. Стасюка ( [24] та ін. 

Основи військово-спеціальної підготовки 

закладені в працях С. Кубицького [14]; 

Є. Литвиновського [15]; О. Маслій [16]; 

Л. Олійника [18]; В. Пліско [19]; Л. Руденка 

[21]; В. Шемчук [29]; В. Ягупова [30] та ін. 

Отже, аналіз визначених наукових 

досліджень показав, що традиційна система 

підготовки військових фахівців різних спе-

ціальностей сфери безпеки, охорони, оборони 

потребує суттєвого оновлення. З виникненням 

нових викликів і загроз національній безпеці в 

сучасних умовах потребують ретельного 

аналізу результати навчання – знання, уміння, 

навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, 

інші професійно важливі властивості офіцерів, 

які вони повинні мати після завершення 

навчання у ВВЗО. 

Виділення не вирішених раніше час-

тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. У наведених досліджен-

нях висвітлено лише окремі аспекти вирі-

шення проблеми покращення якості 

військово-спеціальної підготовки військових 

фахівців різних спеціальностей. Варто заува-

жити, що комплексного дослідження шляхів 

удосконалення методичної системи військово-

спеціальної підготовки військових фахівців 

різних спеціальностей  на основі положень 

компетентісного, системного й особистісно-

орієнтовного підходів та інших на сьогодні 

немає. Важливим для вирішення проблеми 

дослідження стає не тільки уточнення низки 

чинників, які зумовлюють необхідність підви-

щення якості військово-спеціальної підго-

товки військових фахівців різних спеціаль-

ностей і набуття ними високого рівня 

військово-спеціальної компетентності, але й 

визначення загальних положень концепції 

інноваційно-стратегічного її напряму для фа-

хівців різних спеціальностей сектору безпеки, 

охорони, оборони. 

Формування цілей статті (постановка 

завдання) полягає в розкритті низки чинників, 

які зумовлюють необхідність підвищення 

якості підготовки військових фахівців різних 

спеціальностей і набуття ними високого рівня 

військово-спеціальної компетентності, визна-

ченні положень концепції інноваційно-

стратегічного напряму підготовки майбутніх 

військових фахівців різних спеціальностей 

сектору безпеки, охорони, оборони.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. В умовах трансформації 

системи міжнародних відносин, послаблення 

міжнародних інститутів (ООН, ОБСЄ), ство-

рених для мирного розв’язання конфліктів і 

сприяння глобальній співпраці, війни, на жаль, 

залишаються реальністю сучасного життя, а 

військова сила і зараз є традиційним засобом 

досягнення політичних цілей. На світовій арені, 

як і раніше, поважають і прислухаються до 

держав, що мають в розпорядженні потужні 

збройні сили. Держава, котра відстає в 

підготовці військових кадрів, завжди ризикує 

своєю безпекою і суверенітетом.  

Системна трансформація українського 

суспільства передбачає реформування війсь-

кової освіти. За останнє десятиріччя українсь-

ка військова освіта пройшла великий і важкий 

шлях. Створено діюча і досить ефективна її 

система. В той же час реформування війсь-

кової освіти та зміна її орієнтирів в Україні 

продовжується.  

Характерні для кінця XX – початку 

XXI століття зміни в освіті – у спрямованості, 

цілях, змісті – все більше орієнтують її на 

вільний розвиток людини, на творчу ініціа-

тиву, самостійність того, хто навчається, 

конкурентоспроможність, мобільність май-

бутніх фахівців. Концепція модернізації 

освіти, за своєю суттю, означає зміну освітньої 

парадигми, що відзначається багатьма дослід-

никами (С. Кубицький [14]; О. Маслій [16]; 

Л. Олійник [18]; В. Пліско [19]; В. Шемчук 

[29]; В. Ягупов [30] та ін. ).  
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На підставі теорії і практики підготов- 

ки військових фахівців кінця XX – початку 

XXI століття можна відзначити, що існував 

традиційний (зунівський (знання, уміння і 

навички), енциклопедичний) підхід – пара-

дигма результату освіти, що містила теоре-

тичне обґрунтування, визначення номенк-

латури, ієрархії знань, умінь, навичок, 

методик їх формування, контролю й оцінки. 

Ця парадигма у вказаний термін часу сприй-

малась педагогічною наукою як основна. Але 

зміни, що відбуваються у країні та в світі, 

привели до змін у цілях освіти. Ці зміни 

відповідають глобальним завданням входжен-

ня людини у соціальний світ, її адаптації у 

цьому світі. Як загальне визначення резуль-

тату освіти в цьому розрізі виступило поняття 

компетенції та “компетентності”. Під резуль-

татом професійної освіти необхідно розуміти 

процес набуття особистістю потенційних 

можливостей (компетентностей) до ефектив-

ної професійної діяльності. 

Традиційна військова освіта спрямо-

вана на опанування військовослужбовцями як 

об’єктами навчання певної сукупності тео-

ретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Це освіта переважно має авторитарний 

характер, спрямована на формування воїна-

функціонера. Вона, практично, не цікавиться 

його думками, ставленням до військового 

навчання. Найголовніше, це формування осо-

бистості військовослужбовця в рамках со-

ціального замовлення з боку держави. 

Головним критерієм такого навчання є полі-

тична орієнтація військовослужбовця, його 

лояльність, а не всебічний і гармонійний 

розвиток. Такий підхід себе виправдовував на 

певному етапі розвитку системі військової 

освіти. Сьогодні, такий підхід себе не виправ-

довує. Потрібна нова парадигма військової 

підготовки, вона має стосуватися цільового, 

змістовного, процесуального і оціночного-

результативного компонентів. 

Варто наголосити, що необхідність 

вирішення проблеми підвищення якості 

військово-спеціальної підготовки військових 

фахівців різних спеціальностей і набуття ними 

високого рівня військово-спеціальної ком-

петентності зумовлені низкою чинників.  

По-перше, в умовах збройної боротьби 

за збереження і відновлення територіальної 

цілісності та суб’єктності нашої держави 

важливого значення набуває підготовка висо-

кокваліфікованих військових фахівців, здат-

них якісно планувати й ефективно органі-

зовувати один із основних видів всебічного за-

безпечення життєдіяльності та бойової діяль-

ності військ (сил) ‒ морально-психологічне 

забезпечення (далі ‒ МПЗ) (C. Нехаєнка [17]; 

Л. Олійник [18]; О. Торічний [25] та ін.). 

По-друге, коригування системи під-

готовки та підвищення фахового рівня 

службових осіб структурних підрозділів МПЗ 

сил оборони згідно з вимогами сьогодення має 

відбуватися з урахуванням національного 

досвіду і стандартів збройних сил провідних 

держав світу (Л. Олійник [18]; В. Свистун 

[23]; Н. Шалигін [28] та ін.).  

По-третє, нагальною є потреба в 

оновленні змісту навчання військово-

спеціальних дисциплін майбутніх військових 

фахівців різних спеціальностей із метою 

ефективного планування й організації МПЗ 

діяльності військ (сил) в умовах загроз 

гібридного характеру (Л. Боровик [9]; 

В. Шемчук [29]; В. Ягупов [30] та ін.).  

По-четверте, доводиться констату-

вати недостатній рівень укомплектованості 

посад у структурних підрозділах МПЗ (у 

роботі з особовим складом, персоналом) 

кваліфікованими, досвідченими фахівцями 

(Л. Олійник [18]; В. Стасюк [24] та ін.). 

Сутність основних ідей концепції 

інноваційно-стратегічного напряму підготов-

ки майбутніх військових фахівців різних 

спеціальностей сектору безпеки, охорони, 

оборони можна концентровано сформулювати 

у вигляді таких положень.  

По-перше, першочерговим завданням 

національної вищої військової школи слід 

розглядати спрямованість на формування 

фахівців професійно підготовлених і мотиво-

ваних військовослужбовців Збройних Сил 

України та інших складових сил оборони, які 

довіряють один одному та поділяють спільні 

цінності, що ґрунтуються на відданості, 

гідності, мужності, професіоналізмі і добро-

чесності (науковий доробок – Г. Артюшина 

[6]; А. Галімова [11]; Є. Литвиновського [15], 

О. Маслій [16] та ін.). 

По-друге, якісну підготовку майбутніх 

військових фахівців у ВВЗО може забезпечити 

педагогічна система (ПС) з урахуванням 

вітчизняного та закордонного досвіду, прин-

ципів і стандартів держав – членів НАТО [14], 

ПС яка ґрунтуватиметься на компетентному, 
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системному, сінергетичному, інтегрованому, 

особистісно-діяльнісному, цільовому, профе-

сійно-проєктному підходах, і має враховувати 

галузеву специфіку майбутньої професійної 

діяльності, важливим компонентом якої є вико-

нання управлінських функцій (науковий доро-

бок ‒ Л. Руденка [21]; О. Тракалюк [27] та ін.). 

По-третє, підсилюється роль викла-

дача, наставника, коуча, фасилітатора у підго-

товці сучасного фахівця, який має бути 

компетентним та досвідченим справжнім 

лідером із числа осіб офіцерського, сержантсь-

кого і старшинського складу, мати високий 

моральний і професійний авторитет, здатним 

до самовдосконалення, управління кар’єрою 

та забезпечення готовності підпорядкованого 

особового складу до виконання завдань за 

призначенням (науковий доробок - О. Бойка 

[8]; І. Чистовської [27] та ін.). 

По-четверте, ПС підготовки майбут-

ніх військових фахівців у ЗВО та післядиплом-

ній освіті має бути орієнтованою на високий 

професіоналізм, посилення професійної мо-

більності фахівця, на прищеплення йому умінь 

і внутрішньої потреби у неперервній само-

освіті, самовихованні та самовдосконаленні 

протягом життя (науковий доробок – В. Ківи 

[13]; О. Діденко [12]; М. Руденка [22] та ін.). 

По-п’яте, проєктування ПС підготов-

ки майбутніх військових фахівців-лідерів, 

вибір її цілей, змісту, технологій та організації, 

науково-методичного забезпечення має 

здійснюватися, виходячи із змісту та харак-

теру його майбутньої професійної діяльності і 

має на меті: істотне посилення психолого-

педагогічної підготовки (Л. Боровик [9] та ін); 

формування ІТ компетентності, підвищення 

цифрової грамотності, цифровізацію діяль-

ності та впровадження сучасних інформа-

ційних технологій, у тому числі електронних 

комунікацій, у сфері оборони, використання 

кіберозброєння та інших спеціальних засобів 

впливу в кіберпросторі (В. Кива [13] та ін.); 

розвиток критичного, управлінського мислен-

ня (В. Шемчук [29] та ін.); комунікативної ком-

петентності, готовності до соціальної взаємодії, 

ефективного співробітництва (Н. Шалигін [28] 

та ін.); людиноцентричний підхід до 

управління кар’єрою військово-службовців із 

урахуванням їхньої освіти, професійного роз-

витку, гендерної рівності та інші. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Відбувається поступова відмова від 

традиційного військового навчання і перехід 

до нової парадигми військової освіти в 

Україні. Існуюча система підготовки війсь-

кових наукових кадрів у цілому виконує свої 

завдання, але у світлі інтенсивного розвитку 

науково-технічного прогресу і озброєного 

протиборства, а також впровадження прин-

ципу “багатосферності”, назріла необхідність у 

підготовці майбутніх фахівців за “спеціальною 

програмою”, що забезпечує комплексний 

підхід до навчання, формування професійно 

підготовлених і мотивованих військово-

службовців Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони. Потрібна нова пара-

дигма військової підготовки, вона має стосува-

тися цільового, змістовного, процесуального і 

оціночного-результативного компонентів.  

На підставі теорії і практики підго-

товки військових фахівців визначена низка 

чинників, які зумовлюють необхідність 

вирішення проблеми підвищення якості 

військово-спеціальної підготовки військових 

фахівців різних спеціальностей і набуття ними 

високого рівня військово-спеціальної компе-

тентності. Концентровано сформульовано і 

розкрито сутність основних ідей концепції 

інноваційно-стратегічного напряму підготов-

ки майбутніх військових фахівців різних 

спеціальностей сектору безпеки, охорони, 

оборони. Як загальне визначення результату 

освіти в цьому розрізі виступило поняття 

компетенції та “компетентності”. Під резуль-

татом професійної освіти необхідно розуміти 

процес набуття особистістю потенційних 

можливостей (компетентностей) до ефек-

тивної професійної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень 

вважаємо напрацювання у площині фор-

мування моделі педагогічної системи 

інноваційно-стратегічних напрямів підготов-

ки майбутніх військових фахівців різних 

спеціальностей сектору безпеки, охорони, 

оборони.
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НАВИЧОК SOFT SKILLS  

У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦПЛІНИ 

 “КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ” 

  

Анотація: у статті розкрито зміст поняття гнучкі навички (soft skills), їхню роль і 

значення для професійного розвитку і кар’єрного зростання особистості. На основі аналізу 

Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста”) визначено перелік гнучких навичок, якими має володіти сучасний 

педагог. Акцентовано увагу на важливості формування навичок soft skills у здобувачів вищої 

педагогічної освіти на етапі їхньої професійної підготовки.  

На основі вивчення Освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти бакалаврського 

рівня за спеціальностями 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметною 

спеціалізацією) визначено шляхи формування гнучких навичок в освітньому процесі. 

Розроблено і апробовано навчальну програму вибіркової дисципліни загального циклу 

підготовки “Коучингові технології в освіті” як додатковий ресурс формування у майбутніх 

учителів комунікативних навичок, лідерських компетенцій, навичок селф-менеджменту, 

інтелектуальних навичок. 

Ключові слова: гнучкі навички, формування, бакалаврський рівень вищої освіти, 

майбутні вчителі, коучинг, вибіркова дисципліна, коучингові технології в освіті. 
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SOFT SKILLS FORMATION IN FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF TEACHING 

THE COURSE “COACHING TECHNOLOGIES IN EDUCATION” 
 

Abstract: the article reveals the meaning of the concept of soft skills, their role and significance 

for professional development and career growth. Based on the analysis of the Professional Standard for 

the professions “Primary school teacher”, “General secondary school teacher”, “Primary school teacher” 

(with a diploma of junior specialist) (identified a list of flexible skills that must have a modern teacher. 

Emphasis is placed on the importance of developing soft skills in applicants for higher pedagogical 

education at the stage of their professional training. 

Based on the study of educational programs for higher education at the bachelor’s level in 

specialties 013 Primary education, 014 Secondary education (by subject specialization) the ways of their 

formation in the educational process are determined. The curriculum of the elective discipline of the 

general cycle of training “Coaching technologies in education” has been developed and tested as an 

additional resource for the formation of future teachers’ communication skills, leadership competencies, 

self-management skills, intellectual skills. 

Key words: flexible skills, formation, bachelor’s level of higher education, future teachers, 

coaching, elective discipline, coaching technologies in education. 
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ФОРМИРОВАНИЕ В БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАВЫКОВ SOFT SKILLS В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “КОУЧИНГОВЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ” 

 

Аннотация: в статье раскрыто содержание понятия гибкие навыки (soft skills), их роль и 

значение для профессионального развития и карьерного роста личности. На основе анализа 

Профессионального стандарта за профессиями “Учитель начальных классов общеобразовательной 

школы”, “Учитель общеобразовательной школы”, “Учитель начального образования (с дипломом 

младшего специалиста”) определен перечень гибких навыков, которыми должен владеть 

современный педагог. Акцентировано внимание на важности формирования навыков soft skills у 

будущих учителей на этапе их профессиональной подготовки. 

На основе изучения Образовательных программ подготовки будущих учителей по 

специальности 013 Начальное образование, 014 Среднее образование (с учетом предметной 

специализацией) в условиях бакалаврата определены пути формирования гибких навыков в 

образовательном процессе. Разработана и апробирована учебная программа дисциплины по 

выбору студентов “Коучинговые технологии в образовании” как дополнительный ресурс 

формирования у будущих учителей коммуникативных навыков, лидерских компетенций, 

навыков селф-менеджмента, интеллектуальных навыков. 

Ключевые слова: гибкие навыки, формирование, бакалаврский уровень высшего 

образования, будущие учителя, коучинг, выборочная дисциплина, коучинговые технологии в 

образовании. 
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An extended abstract of the paper on subject of: 

“Soft skills formation in future teachers in the process of teaching the course  

“coaching technologies in education”” 

 
Problem setting. Innovative processes in 

the system of general secondary education of 

Ukraine require an individual style of 

professional activity of a teacher. Such a teacher 

is aimed at scientifically-based organization of 

the educational process with prognostic direction, 

shows readiness to perceive new information, has 

adequate value orientations, flexible professional 

thinking, developed professional self-awareness, 

high level of self-actualization, has the art of 

reflection. The outlined social demands are 

reflected in the Professional Standard for the 

professions “Primary school teacher of general 

secondary education”, “Teacher of general 

secondary education”, “Primary education 

teacher” (with a diploma of junior specialist) [19], 

which entered into force in 2021. The professional 

standard changes the stereotypes about the 

professional and pedagogical competence of a 

modern teacher, emphasizes the importance of his 

role as a facilitator, tutor, moderator, advisor, 

coach, which requires not only professional but 

also cross-cutting competencies based on soft 

skills. This necessitates the search for resources 

for the development of future teachers’ soft skills 

at the stage of their professional training in higher 

education institutions during the acquisition of 

educational programs. 

Recent research and publication 

analysis. Issues of soft skills development in 

applicants for higher education (essence, 

approaches to classification, methods of 

formation) have been the subject of research by 

both foreign (Briggs S., Haselberger D., Heckman 

James J., Kautz Tim) and Ukrainian researchers 

Abashkina O., Astakhova V., Bobro A., 

Dlugunovich N., Koval K., Kornyush G., 

Pidsosonna O., Smagina T., Shunevych O. and 

others). Scientific discourse in a certain area is 

enriched by research that focuses on the 

formation of soft skills in the system of 

pedagogical education. In particular, researchers 

A. Bobro and O. Pidsosonna identified approach-

hes to the formation of soft skills of future primary 

school teachers in the New Ukrainian School, 

T. Smagina and O. Shunevych substantiated the 
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conditions for the development of flexible skills in 

teachers during training courses. 

Paper objective. On the basis of the 

analysis of the state standards and educational 

programs of preparation of applicants of the first 

(bachelor) level of higher education on specialties 

013 Primary education, 014 Secondary education 

(on subject specialization) to characterize poten-

tial of selective discipline “Coaching techno-

logies in education” for soft skills formation. 

Paper main body. According to the report 

of the World Economic Forum in Davos for 2020, 

the top 10 key competencies that will be in 

demand in the next 5 years include: analytical 

thinking and innovative approaches; ability to 

learn quickly; comprehensive problem solving; 

critical thinking and analysis; initiative, creativity 

and creative approaches; leadership and social 

influence; use of technology, monitoring and 

control; technological design and programming; 

stress resistance, adaptability and flexibility; 

logical thinking and ideology. They complement 

hard skills, have a universal character, are 

important for successful professional and life self-

determination of any person, regardless of 

profession. They are classified according to the 

following parameters: communication or social 

skills that determine successful interaction with 

others; leadership competencies that are 

responsible for the rational use of resources to 

achieve goals; self-management and strong-

willed competencies that affect the achievement of 

career and business goals; intellectual skills that 

determine permanent professional development. 

The development of flexible skills is one of 

the requirements for teachers of general 

secondary education in Ukraine. The need for 

their formation is enshrined in the National 

Qualifications Framework, Educational prog-

rams for the preparation of applicants for higher 

pedagogical education bachelor’s degree in 

specialties 013 Primary education, 014 

Secondary education (subject specialization). 

Their list is as follows: the ability to set a goal and 

choose ways to achieve it; learn throughout life; 

to improve and develop own general cultural 

level; act on the basis of ethical considerations; 

make informed decisions; to organize interper-

sonal communication; to provide pedagogical 

support to students and colleagues; work 

independently and in a team; develop and 

implement projects; plan and manage time; 

generate new ideas; assess the situation on the 

basis of a comprehensive analysis; to carry out 

self-reflection, etc. In particular, it was 

established that softs kills skills are an integral 

part of the content of each subject of the cycle of 

general and professional training in accordance 

with the Educational programs for bachelors in 

specialties 013 Primary education, 014 Secondary 

education (subject specialization) at H. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University.  

An additional resource for the 

development of flexible skills in future teachers 

are selected disciplines. We have developed and 

proposed for students to study pedagogical 

specialties at H. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University elective discipline 

“Coaching Technologies in Education” (3 

credits). We assumed that pedagogical coaching 

helps teachers to clearly structure algorithms for 

goal setting, decision making, planning and 

motivation using modeling techniques and 

technologies; to reveal the creative potential for 

the implementation of ideas that open up 

innovative opportunities; to model the strategy of 

entering the “solution space”. This is the basis for 

the formation of flexible skills (softs skills). 

The content of the discipline covered the 

following modules: 

Module 1. Philosophy and methodology of 

coaching 

1. History of formation and development of 

coaching. 

2. Philosophy and principles of coaching. 

3. Coaching methodology. 

4. Coaching techniques and models. 

5. Types, forms, stages of coaching. 

Module 2. Coaching in education 

1. Coaching as a modern paradigm of 

education. 

2. Coaching in the management of innovative 

development of educational institutions. 

3. Coaching in personnel management of 

educational institutions. 

4. The use of coach technology in 

management and teaching practice. 

3. Coaching in leadership development. 

Module 3. Coaching as a tool for professional 

development of a teacher. 

1. Basic coaching competencies and new 

roles of the teacher. 

2. Coaching style: partnership and 

cooperation. 

3. Communicative techniques in the style of 

coaching. 
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4. Coach-style motivation management. 

Unlocking the potential of students. The program 

results of training in the discipline were focused 

on the understanding of students of higher 

pedagogical education of the bachelor’s level of 

theoretical and applied foundations of coaching, 

its structure and stages of implementation; 

formation of skills to apply tools and techniques 

of coaching (GROW, SMAS, VALOR, SUCCES, 

SCORE, “PRAPDA”, SMART-technique “Wheel 

of balance”, Walt Disney strategy, pyramid of 

Robert Dilst, techniques “Communication loop”, 

“Ship council”, “Root of the root cause”, etc.) in 

personal life, management and teaching. 

Before studying the discipline during the 

3rd semester of 2021-2022 academic year 72 

applicants of specialties 013 Primary education 

and 014 Secondary education (by subject 

specialization) joined. 

Conclusions of the research. The use of  

coaching tools and techniques in the process of 

studying the discipline “Coaching Technologies 

in Education” contributed to the development of 

future teachers: 

1. Communication skills (perception of 

information, questioning, argumentation, persua-

sion, negotiation, listening skills); 

2. Leadership competencies (ability to 

cooperate, inspire, see opportunities, desire to 

develop, willingness to take responsibility); 

3. Self-management skills (to establish 

positive interpersonal relationships, intuitively 

and consciously mobilize themselves to perform 

tasks, use strategies of flexibility and perseve-

rance, exercise self-control, manage time); 

4. Intellectual skills (self-awareness, self-

esteem, self-improvement, determination of one’s 

own life goal).

 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Інноваційні про-

цеси в системі загальної середньої освіти 

України (модернізація типів і структури зак-

ладів загальної середньої освіти (ЗЗСО); 

оновлення змісту навчання та виховання; 

розроблення й апробування нових педагогіч-

них технологій; зміна форм і методів навчання 

й контролю навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; модернізація форм і методів управління 

сучасною школою) зумовлені реалізацією 

державної політики у сфері освіти і науки. 

Вони продукують не лише впровадження 

нових елементів  до освітньої практики, але й 

вимагають індивідуального стилю професій-

ної діяльності вчителя. Учитель XXI століття 

− це особистість, здатна брати на себе 

відповідальність, вчасно враховувати ситуа-

цію соціальних змін, навчатися впродовж 

життя. Такий учитель орієнтований на 

науково-обґрунтовану організацію освітнього 

процесу з прогностичним спрямуванням, 

виявляє готовність до сприйняття нової інфор-

мації, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке 

професійне мислення, розвинену професійну 

самосвідомість, високий рівень самоактуа-

лізації, володіє мистецтвом рефлексії.  

Впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти знайшло відбиття в 

Професійному стандарті за професіями “Вчи-

тель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної 

середньої освіти”, “Вчитель із початкової 

освіти (з дипломом молодшого спеціаліста”) 

[19], який набув чинності 2021 р. Розроблений 

на основі трудових функцій педагога (засто-

сування сучасних змісту освіти, методик і 

технологій; партнерська взаємодія з учасни-

ками освітнього процесу; організація здоро-

вого, безпечного, розвивального, інклюзив-

ного освітнього середовища; управління 

освітнім процесом; безперервний професій-

ний розвиток), Професійний стандарт змінює 

стереотипи щодо професійно-педагогічної 

компетентності сучасного вчителя, акцентує 

увагу на важливості виконання ним ролей 

фасилітатора, тьютора, модератора, едвайзера, 

коуча, що вимагає володіння не лише фахови-

ми, але й загальними компетентностями, 

основу яких складають гнучкі навичками (soft 

skills), як-от: 

- здатність діяти як відповідальний гро-

мадянин та брати участь у суспільному житті на 

різних рівнях (громадянська компетентність); 

- здатність до взаємодії з іншими в різних 

соціальних ситуаціях та критичного 

оцінювання соціальних подій і явищ (со-

ціальна компетентність); 
- здатність до особистісного і про-

фесійного самовизначення, самоствердження і 
самореалізації впродовж життя, до цінування 
багатоманітності у суспільстві (культура 
самовираження); 

- здатність до створення команди однодум- 
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ців, прийняття ефективних рішень у профе-

сійній діяльності та відповідального ставлення 

до обов’язків (лідерська компетентність); 

- здатність до творчого пошуку й реа-

лізації нових ідей, до самопрезентації та 

результатів своєї професійної діяльності; здат-

ність до керування власним життям і кар’єрою 

(підприємницька компетентність) [19]. 

Учителі з розвиненими гнучкими 

навичками (soft skills) мають сильну 

ситуаційну обізнаність й емоційний інтелект, 

що, з одного боку, дозволяє налагоджувати 

ефективну комунікацію, працювати в команді, 

успішно управляти конфліктами, виявляти 

лідерські якості, швидко адаптуватися до 

виробничих умов, креативно вирішувати 

нестандартні завдання й досягати кар’єрних 

результатів, з іншого – формувати навички soft 

skills у вихованців. 

Зазначене вище зумовлює необхідність 

пошуку ресурсів для розвитку в майбутніх 

учителів навичок soft skills на етапі професійної 

підготовки у закладах вищої освіти під час опа-

нування освітніх програм за спеціальностями 

013 Початкова освіта, 014 Середня освіта з 

урахуванням предметної спеціалізації. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми і на які спирається автор.  

Питання розвитку гнучких навичок (soft skills) 

у здобувачів вищої освіти (суть, підходи до 

класифікації, способи формування) стали 

предметом досліджень як зарубіжних (Бріггс 

С. (Briggs S.) [2], Хазелбергер Д. (Haselberger 

D.) [3], Хекман Джеймс (Heckman James), 

Кауц Тім (Kautz Tim) [4]), так і українських 

дослідників (Абашкіна О. [6], Астахова В. 

[7],  Бобро А. [8], Длугунович Н.[10],Коваль К. 

[11], Корнюш Г. [12], Підсонна О. [16],  

Смагіна Т., Шуневич О. [20] та ін.). Науковий 

дискурс за визначеним напрямом збагачують 

дослідження, які орієнтовані на формування у 

здобувачів навичок soft skills у системі 

педагогічної освіти. Зокрема, дослідники 

А. Бобро [8] і О. Підсосонна [16] визначили 

підходи до формування soft skills майбутніх 

учителів початкових класів в умовах Нової 

української школи, Т. Смагіна і О. Шуневич 

[20] обґрунтували умови розвитку гнучких 

навичок у педагогів у процесі навчання на 

курсах підвищення кваліфікації.  

Виділення не вирішених раніше час- 

тин загальної проблеми, котрим присвячуєть- 

ся дана стаття. Утім питання використання 

потенціалу коучингових технологій для 

формування гнучких навичок в учителів 

закладів загальної середньої освіти у зв’язку зі 

зміною їхніх ролей в освітньому процесі не 

стали предметом окремого дослідження.  

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання). На підставі аналізу держав-

них стандартів і освітніх програм підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальностями 013 

Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 

предметною спеціалізацією) охарактеризу-

вати потенціал вибіркової навчальної дис-

ципліни “Коучингові технології в освіті” для 

формування навичок soft skills. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  Згідно з даними звіту 

Всесвітнього економічного форуму (World 

Economic Forum) у Давосі за 2020 рік, до топ-

10 ключових компетентностей, які будуть 

затребувані у найближчі 5 років, включено: 

- аналітичне мислення й інноваційні 

підходи; 

- здатність до швидкого навчання; 

- комплексне розв’язання проблем; 

- критичне мислення й аналіз; 

- ініціативність, креативність і творчі 

підходи; 

- лідерство та соціальний вплив; 

- використання технологій, моніторинг і 

контроль; 

- технологічний дизайн і програмування; 

- стресостійкість, адаптивність і 

гнучкість; 

-  логічне мислення та ідейність [1]. 

Результати дослідження свідчать про 

те, що лише 2 із 10 навичок – hard skills (тверді 

навички). Решта – гнучкі навички (soft skills), 

які мають ключове значення для професійного 

розвитку і кар’єрного зростання. Вони 

доповнюють hard skills (професійні навички) 

які, як правило, добре вимірювані, досить 

стійкі, ототожнювані з конкретними констру-

кціями, а також входять до складу посадових 

інструкцій та кваліфікаційних характеристик. 

Гнучкі навички (soft skills) мають універ-

сальний характер, важливі для успішного про-

фесійного й життєвого самовизначення будь-

якої людини незалежно від професії [20, c. 75]. 

Умовно їх поділяють на кілька груп: 

 Комунікативні або соціальні навички, 
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які зумовлюють успішну взаємодію з інши-

ми: ділове спілкування, вміння виступати 

перед публікою, грамотна письмова й усна 

мова, комунікабельність, емоційний інтелект 

(вміння розпізнавати емоції та мотиви 

співрозмовника), уміння слухати, ведення 

переговорів і проведення презентацій, команд-

на робота, гнучкість мислення й адекватне 

ставлення до критики. 

 Лідерські компетенції, які відпові-

дають за раціональне використання ресурсів 

для досягнення поставлених цілей: делегування 

та розподіл завдань, уміння приймати рішення, 

навички кризового менеджменту, наставництво 

та моніторинг, вміння вирішувати конфліктні 

ситуації, навички побудови команди, стратегії 

лідерства, сила переконання. 

 Селф-менеджмент і вольові компе-

тенції, що впливають на досягнення кар’єрних 

і бізнес-цілей: орієнтованість на результат, 

тайм-менеджмент, стресостійкість, ініціатив-

ність, управління знаннями та здатність до 

швидкого навчання, вміння планувати, 

гнучкість і адаптивність, самомотивація. 

 Інтелектуальні навички, які зу-

мовлюють перманентний професійний розви-

ток: аналітичний склад розуму, розвинута 

пам’ять, креативність і логіка, творчі підходи, 

критичне мислення, вміння працювати з 

інформацією, проєктне та дизайнмислення [13]. 

Результати наукового пошуку засвід-

чили, що така суспільна вимога знайшла 

законодавче закріплення в Національній рамці 

кваліфікацій, Професійному стандарті за 

професіями “Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель 

закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель 

з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста” [19] й відображення в Освітніх 

програмах підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавр за спеціальностями 013 

Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 

предметною спеціалізацією) ЗВО України. 

Зокрема, аналіз Освітніх програм підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бака-

лаврського) рівня за спеціальностями 013 

Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 

предметною спеціалізацією) в Харківському 

національному педагогічному університеті 

імені Г. Сковороди  2021 р., (“Українська мова 

в закладах освіти”, “Біологія та валеологія в 

закладах освіти”, “Історія в закладах освіти”, 

“Математика в закладах освіти”, “Англійська 

мова і література в закладах освіти”, “Музичне 

мистецтво в закладах освіти”, “Середня освіта 

(Фізична культура)”, “Початкова освіта” 

тощо) [14] переконує в тому, що в центрі 

освітньо-педагогічних курикулумів перебуває 

формування навичок softs kills. До переліку 

таких навичок названі програми зараховують: 

здатність ставити мету й обирати шляхи її 

досягнення; навчатися впродовж життя; вдос-

коналювати і розвивати власний загально-

культурний рівень; діяти на основі етичних 

міркувань; ухвалювати обґрунтовані рішення; 

організовувати міжособистісне спілкування; 

здійснювати педагогічний супровід учнів і 

колег; працювати автономно і в команді; 

розробляти і реалізовувати проєкти; плану-

вати та управляти часом; генерувати нові ідеї; 

оцінювати ситуацію на основі всебічного 

аналізу; здійснювати саморефлексію тощо. 

Формування гнучких навичок (softs kills) у 

здобувачів вищої педагогічної освіти на 

бакалаврському рівні забезпечується обов’яз-

ковими освітніми компонентами, зокрема 

різними видами практик.  Це підтверджують 

матриці, зокрема матриця відповідності прог-

рамних компетентностей компонентам освіт-

ньої програми й матриця забезпечення прог-

рамних результатів навчання відповідним 

компонентам освітньої програми. Навички 

softs kills органічно входять до змісту кожного 

навчального предмету як циклу загальної, так 

і професійної підготовки. 

Утім, на наше переконання, форму-

вання гнучких навичок (softs kills) майбутніх 

учителів незалежно від предметної спеціа-

лізації на етапі здобуття бакалаврського рівня 

вищої освіти має забезпечуватися цілісною 

системою організації освітнього процесу – від 

обов’язкових освітніх компонент (згідно з 

навчальним планом) до вибіркових дисциплін 

і різних форм позааудиторної роботи. 

Значний потенціал для реалізації 

такого завдання мають коучингові технології. 

Зазначимо, що коучинг – це процес співпраці, 

партнерства, що ґрунтується на взаємо-

розумінні коуча та співробітника, який го-

товий розвивати свій потенціал для досяг-

нення особистих і корпоративних цілей. Ме-

тодологія коучингу виходить із того, що 

людина від природи безмежно талановита і 

володіє значним потенціалом, який не реалі-

зується нею в повній мірі. Він є ефективним 
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інструментом самоменеджменту та самороз-

витку для кожної особистості незалежно від її 

стилю життя і професійної діяльності. В основу 

коучингу покладено формулу: “Хочу! – Можу! 

– Вірю! – Роблю! – Маю результат!” [9].  

Водночас педагогічний коучинг – це 

різновид технології науково-методичного 

супроводу, система андрагогічних принципів і 

прийомів, які сприяють розвитку потенціалу 

особистості та групи людей (педагогічного 

працівника, педагогічного колективу), а також 

забезпечують максимальне розкриття й ефек-

тивну його реалізацію. Педагогічний коучинг 

формує такі переконання: “Я живу і дію тут і 

зараз”, “Я маю чітке уявлення про своє 

майбутнє”, “Я є зрілою, самомотивованою 

особистістю”, “Я є частиною рішення”, “Я і 

люди, які мене оточують – це найвища 

цінність”, “Я знаю, що мені робити, і я це 

зроблю”, “Я отримую задоволення від 

діяльності”, “Я визначаю пріоритети і 

формулюю цілі” [9]. 

Коучинг в освіті спрямований на те, щоб 

педагогічний працівник або педагогічний 

колектив працювали більш ефективно для 

досягнення поставлених цілей. Він допомагає 

педагогічним працівникам чітко структурувати 

алгоритми цілепокладання, прийняття рішень, 

планування і мотивації за допомогою методик і 

технологій моделювання; розкрити творчий 

потенціал для реалізації ідей, що відкривають 

інноваційні можливості; змоделювати стратегію 

виходу в “простір рішення”, що є базисом 

формування гнучких навичок (softs kills).  

З цією метою авторським колективом 

(д.пед.н., проф. Зеленська Л., к.пед.н., доц. 

Собченко Т.) відповідно до “Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті 

імені Г. Сковороди (у новій редакції)” [18], 

“Положення про вивчення навчальних дис-

циплін з циклу вільного вибору здобувачів 

ХНПУ імені Г. Сковороди” [17], було розроб-

лено навчальну програму і силабус вибіркової 

дисципліни “Коучингові технології в освіті”. 

Вибіркова дисципліна була розрахована на 

всіх здобувачів вищої педагогічної освіти, 

котрі прагнуть оволодіти практичними 

інструментами ефективного досягнення цілей 

у педагогічній діяльності та професійній 

кар’єрі. Інформаційні матеріали дисципліни 

розміщено на сайті Центру ліцензування, 

акредитації і контролю якості освіти ХНПУ 

імені Г. Сковороди у вкладці дисципліни 

вільного вибору (цикл загальної підготовки) 

на 2021–2024 рр. [15]. Здобувачі бакалаврсь-

кого рівня вищої освіти шляхом заповнення 

Google-форми на веб сайті Центру до 1 квітня 

2021 р. визначилися з вибором. Дисципліну 

“Коучингові технології в освіті” виявили 

бажання слухати 72 здобувачі. Названу дисцип-

ліну було внесено в Додаток до навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальнос-

тями 014 Середня освіта (за предметною спе-

ціалізацією) та 013 Початкова освіта. Вивчення 

дисципліни заплановано на третій семестр.  

Мета викладання навчальної дисцип-

ліни “Коучингові технології в освіті” полягала 

в тому, щоб сприяти формуванню здатності 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої педагогічної освіти розв’язувати склад-

ні професійні задачі щодо забезпечення якості 

навчання і викладання, підтримки, моти-

вування, психолого-педагогічного супроводу 

учасників освітнього процесу, їхнього особис-

тісного та професійного розвитку.  

Основні завдання вивчення дисцип-

ліни предбачали фокусування на формуванні 

таких компетентностей, як:  

- здатність працювати творчо, соціально 

відповідально, діяти в новій ситуації; 

- здатність до постановки мети й вибору 

шляхів її досягнення; 

- здатність гармонізувати групову 

взаємодію учасників освітнього процесу, 

виявляти лідерство, готовність до співпраці і 

партнерства; 

- здатність будувати і втілювати в життя 

ефективні стратегії саморозвитку та про-

фесійного самовдосконалення; 

- здатність розуміти цілі, цінності, ідеали, 

результати і ризики освіти, базові компе-

тентності і нові ролі педагога; 

- здатність застосовувати принципи, 

моделі і техніки коучингу в управлінні 

персоналом закладу освіти, проєктуванні його 

інноваційного розвитку; 

- здатність створювати підтримуюче 

освітнє/професійне середовище, розширювати 

коло соціального партнерства в освіті; 

- здатність і готовність до активного 

спілкування у педагогічній і соціальній сферах 

діяльності, керуючись принципами толе-

рантності, діалогу та співробітництва. 
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Програмні результатами навчання за 

дисципліною було зорієнтовано на розуміння 

здобувачами вищої педагогічної освіти 

бакалаврського рівня теоретичних і прик-

ладних основ коучингу, його структури й 

етапів реалізації; сформованість умінь 

застосовувати інструменти й техніки коучингу 

(GROW, SMAS, VALOR, SUCCES, SCORE, 

“ПРАПДА”, SMART, техніка “Колесо балан-

су”, стратегія Уолта Діснея, піраміда Роберта 

Ділста, техніки “Петля комунікації”, “Кора-

бельна рада”, “Дерево кореневої причини” 

тощо) в особистому житті, управлінській і 

педагогічній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни 

відводилося 3 кредити ЄКТС (90 годин). Зміст 

навчальної дисципліни охоплював три модулі: 

Модуль 1. Філософія та методологія 

коучингу. 

1. Історія становлення та розвитку 

коучингу. 

2. Філософія та принципи коучингу. 

3. Методологія коучингу. 

4.Техніки та моделі коучингу. 

5. Види, форми, етапи  коучингу. 

Модуль 2. Коучинг в освіті. 

1.Коучинг як сучасна парадигма освіти. 

2. Коучинг в управлінні інноваційним 

розвитком закладів освіти. 

3. Коучинг в управлінні персоналом 

закладу освіти. 

4. Використання коуч-технології в 

управлінській і педагогічній практиці. 

3. Коучинг у розвитку лідерства. 

Модуль 3. Коучинг як інструмент 

професійного розвитку педагога. 

1. Базові коуч-компетенції та нові ролі 

педагога. 

2. Коучинговий стиль: партнерство та 

співпраця. 

3. Комунікативні техніки в стилі 

коучингу. 

4. Управління мотивацією у коуч-стилі. 

Розкриття потенціалу здобувачів освіти. 

Формою підсумкового контролю 

визначено залік. 

Заняття зі здобувачами проходили у 

формі коуч-сесій, що дозволило використати 

потенціал інструментів і технік коучингу з 

метою розвитку в майбутніх педагогів комуні-

кативних навичок (сприйняття інформації, 

постановки питань, аргументації, переко-

нання, ведення переговорів, вміння слухати), 

лідерських компетенцій (вміння співпра-

цювати, надихати, бачити можливості, праг-

нення розвиватися, готовність взяти на себе 

відповідальність), навичок селф-менеджменту 

(установлювати позитивні міжособистісні 

відносини, інтуїтивно і усвідомлено мобі-

лізувати себе на виконання завдань, викорис-

товувати стратегії гнучкості і наполегливості, 

здійснювати самоконтроль, керувати часом), 

інтелектуальних навичок (самоусвідомлення, 

самооцінка, самовдосконалення, визначення 

власної життєвої мети).  

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Зазначене вище дає підстави 

аргументовано стверджувати, що вибіркова 

дисципліна “Коучингові технології в освіті” 

циклу загальної підготовки для здобувачів 

вищої педагогічної освіти бакалаврського 

рівня у ХНПУ імені Г. Сковороди послугувала 

додатковим ресурсом для досягнення прог-

рамних результатів навчання за Освітніми 

програмами спеціальностей 014 Середня 

освіта (за предметною спеціалізацією), 013 

Початкова освіта в частині набуття гнучких 

навичок (softs kills). Це дозволить здобувачам 

після завершення Освітніх програм  реалізу-

вати свій потенціал не лише в педагогічній 

діяльності, але й у інших сферах і галузях 

виробництва. 

Дослідження не вичерпує всіх аспектів 

порушуваної проблеми. Подальшого вивчення 

потребують питання системності у розвитку 

гнучких навичок (softs kills) здобувачів вищої 

педагогічної освіти на різних її рівнях, 

використання потенціалу науково-дослід-

ницької діяльності, різних форм позаауди-

торної виховної роботи в цьому напрямі.
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Анотація: у статті розкрито суть таких понять, як “гендер”, “самореалізація”, 

“професійна самореалізація”; висвітлено втілення гендерної рівності у військовому середовищі, 

в оволодінні жінками надзвичайно небезпечними професіями та реалізації їх у цьому виді 

діяльності; доведено, що робота над Я-концепцією допомогла майбутнім рятувальникам (і 

чоловікам, і жінкам) навчитися бачити свої цілі, планувати і досягати значних результатів у 

період навчання та у професійній діяльності в період виконання службових обов’язків; розуміти 

себе, свої можливості й обмеження, навчитися виявляти свої здібності та активно розвивати їх, 

тобто працювати над реалізацією своїх професійних й життєвих планів. 

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, “гендерна симетрія”, гендерні особливості, 

самореалізація, професійна самореалізація, майбутні рятувальники, заклад вищої освіти. 
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THE GENDER ASPECTS IN PROEIONAL SELF-ACTUATION OF  

FUTURE RESCUE WORKERS 

 

Abstract: the essence of such notions as “gender”, “gender symmetry”, “self-actuation”, is 

disclosed in the article; the gender equality implementation in the military environment, in women’s 

mastering the extremely hazardous professions and their self-fulfilment in this activity area is described; 

it is proved that the work on I-concept has facilitated (both males and females) to learn seeing their 

goals, to plan and attain tangible results in training and profession activities in the course of performing 

their duties; to understand their selves, their abilities and limitations, to learn manifesting their aptitudes 

and develop them actively, that is to work on fulfilment of their professional and life plans, therefore 

actuating themselves in future. 

Key words: gender, gender equality, gender peculiarities, self-actuation, professional self-

actuation, future rescue workers, higher education institution. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: в статье раскрыта суть таких понятий, как “гендер”, “самореализация”, 

“профессиональная самореализация”; освещено воплощение гендерного равенства в военной 

среде, в овладении женщинами чрезвычайно опасными профессиями и реализации в этом виде 

деятельности; доказано, что работа над Я-концепцией помогла будущим спасателям (и 

мужчинам, и женщинам) научиться видеть свои цели, планировать и достигать значительных 

результатов в период обучения и профессиональной деятельности в период выполнения служебных  
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обязанностей; понимать себя, свои возможности и ограничения, научиться проявлять свои 

способности и активно развивать их, то есть работать над реализацией своих профессиональных и 

жизненных планов. 

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, гендерная симметрия, гендерные 

особенности, самореализация, профессиональная самореализация, будущие спасатели, учреждение 

высшего образования. 

 

Alona Chaban 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

“The gender aspects in proeional self-actuation of future rescue workers” 

 

Problem setting. In the 2030 Sustainable 

development goals, the fifth position is allocated to 

the gender equality goal aimed at removing by 2030 

of all the obstacles that prevent women and girls 

from actuating their potential to the fullest extent 

[12]. The national priorities for ensuring sustain-

nable development are fair social development, 

stable economic growth, efficient management, 

ecological balance, and resilience building [1]. 

Recent research and publications 

analysis. The gender equality issues are addressed 

to by national and foreign scientists. Deserve for 

attention the research linked with the gender topic 

in education, developed by I. Kohn, I. Kletsina, 

F. Mamedova, O. Shtyliova, V. Yarska-Smirnova. 

Substantial research in gender equality in Ukraine 

are carried out by I. Zherebkina, I. Golovashenko, 

L. Gren, I. Lebedynska, T. Melnyk, V. Moroz, and 

other researchers. To the problem of gender 

stereotypes and gender roles are devoted scientific 

works by T. Vynogradova, V. Semenov, 

P. Gornostai, M. Piren, V. Sukovata. 

To gender culture formation in future fire 

safety specialists in the professional training 

process, the gender peculiarities in professional 

formation of civil protection specialists within the 

system of the State Service of Ukraine for 

Emergency Situations are devoted works by 

N. Vovk, L. Mandryk, A. Fursova, and other 

specialists. Nevertheless, the issues of gender 

peculiarities in future rescue workers’ professional 

self-fulfillment remain beyond scientists’ attention. 

Paper objective. To clarify the peculi-

arities in professional self-fulfillment in men and 

women – rescue workers-to-be in the course of 

their training at higher professional education 

institutions. 

Paper main body. The shift in the gender 

issue to the legal regulation area attests to the 

state attending to the gender component in all the 

areas of Ukrainian social life. 

Gender is a modelled by society and 

supported by social institutions system of norms, 

values, and characteristics of the male and female 

behavior, lifestyle, and way of thinking, roles and 

relationships between men and women acquired 

by them as personalities in the socialization 

process, which is determined primarily by social, 

political, economic, and cultural contexts of 

existence and fixates the perceiving of a man and 

a woman depending on their gender. [8, p. 11]. 

“Gender equality is an equal legal status of men 

and women and equal possibilities of 

implementing it, which enables the persons of 

both sexes to take the same part in social life” [3]. 

“Gender symmetry is a state wherein the equal 

rights principle for men and women is 

implemented in practice [6, p. 469]. Self-

actuation of both a man and a woman is possible 

on condition of availability of successful 

professional activity motivation. To attain this 

goal, it is seen possible to apply the technology of 

forming the attitude to successful professional 

activity in students, developed by the collective of 

authors headed by O. Romanovskiy [11]. A great 

role in self-fulfillment formation in future rescue 

workers is played by a psychologist who must 

teach education applicants to schedule their 

individual self-actuation program and know the 

ways of fulfilling it, which supposes the work by 

future rescue workers on I-concept formation. As 

the foundation for their research, the authors 

adopted the I-concept developed by the scientists 

O. Romanovskiy, V.  Mykhailychenko and 

L. Gren, the main components of which are: 

professional competency, the attitude to success, 

the psychological portrait, self-control or self-

controlled behavior, beliefs, the study of deep-

laying principles and values [11, p. 39–43].  

Conclusions of the research. Despite a 

large number of scientific works dedicated to the 

issue of gender equality, the issues of gender 
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peculiarities in professional self-fulfilment in future 

rescue workers remain unattended by scientists: 

- the process of professional self-actuation in 

future rescue workers is impossible without 

forming their attitude to successful professional 

activity in the course of training at a higher 

education institution, which requires that psycho-

logists should pay attention to a more detailed 

work in this area; 

- the work on I-concept is one of peculiarities 

in professional self-actuation of both men and  

women, future rescue workers. 

The authors consider that perspective 

areas in further research are the study of 

psychological aspects of interaction in a military 

collective.

 
Постановка проблеми в загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Україна як 

сучасна європейська держава одним із своїх 

головних завдань вбачає забезпечення ген-

дерної рівності. Тому в Цілях сталого розвитку 

до 2030 року 5-місце посідає питання 

“Ґендерна рівність”, що передбачає до 2030 

року усунення перешкод на шляху до реа-

лізації жінками та дівчатами свого потенціалу 

[12]. Національними пріоритетами для забез-

печення сталого розвитку виступають спра-

ведливий соціальний розвиток (забезпечення 

рівного доступу всіх жінок та чоловіків до 

участі в економічному, соціальному та полі-

тичному житті, а також до основних соціаль-

них послуг); стале економічне зростання 

(забезпечення повної і продуктивної зайня-

тості та гідної праці для всіх людей, а також 

захисту трудових прав, надійних і безпечних 

умов праці); ефективне управління (забез-

печення особистої безпеки громадян, верхо-

венство права та справедливого правосуддя; 

підвищення ефективності дій органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування на 

основі відкритості та прозорості прийняття 

рішень і громадського контролю за їх вико-

нанням); екологічна рівновага та розбудова 

стійкості (безпечне довкілля для всіх жінок і 

чоловіків) [1]. Припинення всіх форм дискри-

мінації щодо жінок і дівчат є не лише базовим 

правом людини, воно також має вирішальне 

значення для прискорення сталого розвитку, 

адже жінки на рівні із чоловіками мають право 

на самореалізацію своїх здібностей у будь-

якій професійній діяльності, наприклад, бути 

рятувальницями, хоч традиційно ця професія в 

Україні вважалась чоловічою.   

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор. Питан-

нями гендерної рівності опікуються вітчизняні 

та зарубіжні науковці: І. Кон, І. Клецина, 

Ф. Мамедова О. Штильова, Ярська-Смирнова. 

Ґрунтовні дослідження гендерної рівності в 

Україні здійснюють І. Жеребкіна, Л. Грень, 

І. Головашенко, І. Лебединська, Т. Мельник, 

В. Мороз та інші. Питанням гендерних стерео-

типів та гендерних ролей присвячено наукові 

напрацювання Т. Виноградової, В. Семенова, 

П. Горностай, М. Пірен, В. Суковатої. 

На увагу заслуговують дослідження, 

пов’язані з гендерною проблематикою в освіті: 

у дослідженні С. Домбровської, В. Мороз, 

Л. Грень, Н. Леоненко, С. Мороз розкрито 

теоретичні напрацювання щодо формування 

гендерно-узгодженої державної політики, 

особливостей становлення професійної жіно-

чої освіти в розрізі історичної ретроспективи. 

Визначена роль державного управління роз-

витком трудового потенціалу на основі 

гендерного паритету, а також проаналізовано 

стан функціонування нормативно-правовового 

механізму державного управління гендерного 

підходу в українському суспільстві [2].  

Виділення не вирішених раніше час-

тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. Формуванню гендерної 

культури майбутніх фахівців пожежної безпе-

ки у процесі професійної підготовки, гендер-

ним особливостям професійного становлення 

фахівців цивільного захисту у системі 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій присвячено роботи Н. Вовк, 

Л. Мандрик, А. Фурсової та інших дослід-

ників. Проте залишаються відкритими до 

подальших наукових пошуків питання гендер-

них особливостей професійної самореалізації 

майбутніх рятувальників. 

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання). З’ясувати особливості 

професійної самореалізації чоловіків і жінок – 

майбутніх рятівників.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Україна як сучасна 

держава спрямовує свій вектор розвитку на 

користь демократичного, правового суспільст-
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ва, тим самим зобов’язавшись виконувати 

вимоги міжнародної спільноти відносно рівно-

правності громадян, зокрема за статевою озна-

кою, чим було визнано об’єктивну необхід-

ність у проведенні гендерних змін, інтеграції 

гендерної перспективи в усі програми 

розвитку українського суспільства на засадах 

свободи, рівності, справедливості та толерант-

ності [2, c. 5]. Зміщення векторів вирішення 

гендерного питання з наукового поля у 

правове свідчить про урахування державою 

гендерного компонента в усіх сферах життя 

українського соціуму. 

На відміну від психології статі, в 

гендерній психології вивчаються не суто 

психологічні особливості чоловіків і жінок. 

Фокус уваги переміщується на ті особливості 

розвитку особистості, які викликані явищами 

статевої диференціації та стратифікації. Цей 

підхід надає великого значення також аналізу 

психологічних’ механізмів, що дозволяють 

чоловікам і жінкам нівелювати вплив фак-

торів, що диференціюють і стратифікують 

процеси самореалізації особистості. 

Термін “гендер” використовувався в 

лінгвістиці для позначення граматичної 

категорії “рід” і увійшов у використання в 

західній науці в 1970-х рр. (у вітчизняній науці 

– в 1990-х рр.) завдяки працям американського 

вченого Роберта Джессі Столлера, який 

вперше окреслив різницю між поняттями статі 

(англ.– sex) та гендера (англ. – рід). Його 

виступ на конгресі психоаналітиків в 

Стокгольмі з доповіддю про гендерну самос-

відомість започаткував дослідження процесів 

гендерної ідентифікації та гендерної соціа-

лізації. Поняття “гендер” є соціально-

психологічною характеристикою, за допомо-

гою якої визначається стать людини – 

“чоловік” або “жінка”. 

За визначенням дослідників, “гендер – 

це змодельована суспільством та підтриму-

вана соціальними інститутами система цін-

ностей, норм і характеристик чоловічої і 

жіночої поведінки, стилю життя та способу 

мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, 

набутих ними як особистостями в процесі 

соціалізації, що, насамперед, визначається 

соціальними, політичними, економічними і 

культурними контекстами буття й фіксує 

уявлення про жінку та чоловіка залежно від 

їхньої статі” [8, c. 11]. 

“Гендерна рівність – рівний правовий 

статус жінок і чоловіків та рівні можливості 

для їх реалізації, що дозволяє особам обох ста-

тей брати однакову участь у житті суспільства” 

[3]. Підтримуємо думку М. Крочук, що 

“гендерна рівність належить до фундамен-

тальних засад прав особи”, і далі: “категорія 

гендерної рівності містить множину імплі-

кацій, а саме: рівність прав – це законодавче 

наділення однаковими правами осіб чоловічої 

та жіночої статей у всіх сферах життя; рівність 

можливостей – забезпечення (гарантії) на 

практиці рівних умов щодо рівного розподілу, 

використання політичних, економічних, со-

ціальних та культурних цінностей, які виклю-

чають дискримінацію та обмеження будь-якої 

статі, що негативно впливають на життє-

діяльність і самовираження; забезпечення 

рівних умов для реалізації прав та мож-

ливостей; “гендерна симетрія” – стан, при 

якому принцип рівних прав і можливостей для 

жінок і чоловіків реалізований на практиці” [6, 

с. 469]. Як зазначає дослідник Д. Мусійчук, 

“ролі, які жінки, так і чоловіки грають у 

сучасному суспільстві, лише дуже у невеликій 

мірі визначені біологічно, і значною – 

соціально. Вони постійно змінюються. Хоч 

обумовлені культурою або релігією, ці ролі 

різняться, залежно від географічного знаход-

ження та від тимчасових змін” [7, с. 331]. 
 Особливу роль у реальному втіленні 

гендерної рівності відіграє самореалізація 
особистості у суспільстві. Самореалізація – це 
процес, сутність якого полягає в усвідомленні 
власних задатків, потенціалу, таланту і в їх 
майбутньому втіленні у будь-якому обраному 
виді діяльності. Термін являє собою абсолют-
не втілення у життя суб’єктом свого індиві-
дуального потенціалу. Потреба у самореа-
лізації була спочатку закладена природою у 
кожному конкретному індивідуумі. Відповід-
но до вчення А. Маслоу та його концепції 
“ієрархії потреб”, самореалізація є найвищою 
потребою особистості. Індивіду просто життє-
во необхідно визначити і усвідомити своє пер-
сональне місце в суспільстві, житті, ефективно 
використовувати власні закладені природою 
задатки, проявити власну особистість макси-
мально в реальності для того, щоб потім 
відчувати повне задоволення від дійсності.  

Розглянемо шляхи втілення гендерної 

рівності в українському суспільстві, особливо у 
військовому середовищі, в оволодінні жінками 

надзвичайно небезпечними професіями та 

реалізації їх у зазначеній сфері. 
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У вересні 2018 р. Верховною Радою 

України було прийнято Проект Закону 

України № 6106 “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення рівних прав 

і можливостей жінок і чоловіків під час 

проходження військової служби у Збройних 

силах України та інших військових формуван-

нях”. Відповідно до Закону жінки мають право 

проходити військову службу на рівних засадах 

із чоловіками, займати військові посади та 

отримувати військові звання. Жінки на рівних 

умовах проходитимуть повсякденну військову 

службу, починаючи від щодобових призначень 

і закінчуючи проходженням військових зборів.  

За даними “Путівника ґендерної інтег-

рації у Збройних Силах України”, у 2020 році 

до лав їх зараховано більше 57000 жінок, з них 

більше 31000 військовослужбовиць. Окрім 

“традиційних звичних для жінок посад” 

(медичних працівниць, психологинь, ділово-

док, фінансисток, кухарок), переважна части-

на жінок-військовослужбовиць обіймають 

посади, які визначають боєздатність Збройних 

сил України, серед яких: командирки взводів, 

загонів, рот, батарей, заступниці командирів 

батальйонів. Також, відповідно до набуття 

досвіду, щорічно збільшується кількість війсь-

ковослужбовиць на посадах начальниць 

відділів, відділень, управлінь, заступниць 

начальників управлінь. До 10000 жінок вже 

взяли участь в Операції Об'єднаних сил (ООС) 

та мають статус учасника бойових дій, з яких 

більше 200 нагороджені вищими державними 

відзнаками [9]. Отже, українська жінка може 

себе реалізувати. Проте самореалізація мож-

лива за умови наявності вмотивованості на 

успішну професійну діяльність. Для досягнен-

ня цієї мети вбачається можливим скориста-

тися технологією формування спрямованості 

студентів на успішну професійну діяльність, 

розроблену авторським колективом на чолі з 

О. Романовським [11]. Технологію формуван-

ня спрямованості студентів на успішну про-

фесійну діяльність представлено у таблиці 1.

 
Таблиця 1. 

 

Технологія формування спрямованості студентів на успішну професійну діяльність 

 

Складові 

спрямованості на 

успіх 

Сфери особистості   Результат  

Моральне “Я” Професійне “Я” Соціальне “Я” 

Формування 

цінностей, переконань 

і мотивів, 

спрямованих на само 

актуалізацію 

особистості 

Інформування про стратегії життєвої  

успішності та її складових. 

Формування інтересу до спеціальних потреб зростання й 

надихаючих переконань. 

Актуалізація мотивації досягнення успіху 

Знаходження 

особистісного 

змісту в 

діяльності 

Самопізнання  Аналіз своїх 

переконань і 

ціннісних 

орієнтацій 

Вивчення 

власних 

інтересів, 

здібностей. 

Якостей, умінь 

Вивчення своєї 

комунікативної 

компетентності 

Складання Я-

концепції 

Самооцінка  Співвідношення 

власних ціннісних 

орієнтацій з 

нормами, які 

існують у 

суспільстві 

Визначення 

професійних 

інтересів і 

можливостей їх 

реалізації 

Вивчення 

особливостей 

своєї поведінки 

при спілкуванні з 

іншими людьми  

Визначення 

відповідності 

власних 

можливостей 

рівню домагань 

Самоконтроль  Керування своїми 

емоціями 

Керування 

своїми думками 

Керування своєю 

поведінкою 

Оволодіння 

методами 

самоконтролю і 

самовиховання 

Само програмування 

на успіх 

 

Віра в себе та свої можливості 

Активізація загально особистісного розвитку 

Високий рівень 

мотивації 

досягнення 

успіху 
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Продовження таблиці 

Самовдосконалення  Формування й 

корекція 

ціннісних 

орієнтацій, 

корекція 

морально 

поведінки 

Опанування 

професії; 

додаткова 

освіта, 

активізація 

самостійної 

роботи 

Розроблення 

програми 

корекції й 

розвитку 

комунікативних 

умінь 

Визначення 

адекватності 

самооцінки  й 

результатів 

діяльності, 

внесення 

коректив у 

життєві плани 

Цілеспрямована 

поведінка 

 

 

Складання планів самовиховання і самовдосконалення 

Оволодіння 

стратегією й 

тактикою 

досягнення 

результатів 

Професійна 

компетентність 

Високий рівень 

духовної 

культури 

Успішна 

пізнавальна та 

професійна 

діяльність 

Гармонійні 

стосунки з 

іншими людьми 

Самореалізація  

Результат  Адаптація  Індивідуалізація  Інтеграція  Задоволеність 

результатом Успішна соціалізація 

 

На основі дослідження [11, c. 12‒13]. 

Самоактуалізація ‒ це вираження себе, 

своєї істинної природи ззовні, а самореалізація ‒ 

це завжди реалізація свого справжнього “Я” [5].  

За визначенням Е. Федосенко, профе-

сійна самореалізація – це “безперервний 

гетерохронний процес розвитку потенціалів 

людини в діяльності протягом усього її 

життєвого шляху” [9]. 

З позицій синергетичного підходу 

професійна діяльність фахівців цивільного 

захисту забезпечується не лише теоретичними 

знаннями, сформованими вміннями та навич-

ками, а й через розуміння та потреби в 

саморозвитку, самоорганізації та вмінні спів-

працювати з колегами [4, c. 48]. Велика роль у 

формуванні самореалізації майбутніх ряту-

вальників належить психологу, який повинен 

навчити здобувачів освіти складати власну 

програму самореалізації і знати шляхи її 

здійснення, що передбачає роботу майбутніх 

рятувальників над формуванням Я-концепції. 

За основу у своєму дослідженні ми взяли Я-

концепцію, розроблену науковцями Л. Грень, 

О. Романовським, В. Михайличенко, основни-

ми складовими якої є: професійна компетент-

ність, ставлення до успіху, психологічний 

портрет; самоконтроль або самокерована 

поведінка; переконання; дослідження глибин-

них принципів і цінностей [11, с. 39‒43].  

Робота над Я-концепцією допомогла 

майбутнім рятувальникам навчитися бачити 

свої цілі, планувати і досягати значних резуль-

татів у період навчання, розуміти себе, свої 

можливості й обмеження, навчитися виявляти 

свої здібності та активно розвивати їх, тобто 

працювати над реалізацією своїх професійних й 

життєвих планів, а отже, у подальшому само-

реалізувати себе. Особливо це стосується жінок, 

які, долаючи стереотипи у суспільстві, прагнуть 

самореалізуватися у такій корисній, цікавій, 

проте небезпечній професії як рятівниця. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. На підставі нашого дослідження ми 

дійшли таких висновків: процес професійної 

самореалізації майбутніх рятувальників не-

можливий без формування їх спрямованості 

на успішну професійну діяльність під час 

навчання у закладі вищої освіти, що вимагає 

від психологів приділити увагу більш деталь-

ній роботі в цьому напрямку; робота над зап-

ропонованою науковцями Я-концепцією й 

адаптованою нами до теми нашого дослід-

ження допоможе майбутнім рятувальникам – 

чоловікам і жінкам – ефективно реалізувати 

себе у професійній діяльності.  

Перспективними напрямами подальшо-

го дослідження вважаємо розгляд психологіч-

них аспектів взаємодії у військовому колективі.
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ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ  

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Анотація: у статті вказується, що наукова проблема підготовки лідерів у закладах 

вищої освіти спрямована на розробку нових теоретико-методологічних та практичних засад, 

які відбивають основні закономірності формування лідерського  потенціалу майбутнього 

фахівця. Вказано, що використання лідерського потенціалу та впровадження лідерства, яке 

суттєво покращить результативність вирішення складних ситуацій, спонукатиме до ефективної 

взаємодії всіх її учасників. Зосереджено увагу на те, що система освіти у процесі цільової 

підготовки лідерів повинна звертати увагу не тільки на формування необхідної сукупності 

знань та умінь, але й на розвиток у майбутніх лідерів здатності впливати на людей і надихати 

їх мріяти, навчатися і працювати більше. Наголошено на необхідність подальшого вивчення 

феномену духовного лідерства у сучасній науці для вдосконалення підготовки майбутніх 

фахівців закладів вищої освіти. 

Ключові слова: лідерство, особистість, освітній процес, заклади вищої освіти, духовне 

лідерство, науково-практичне консультування. 
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THE PHENOMENON OF LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS: A THEORETICAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Abstract: the article points out that the scientific problem of training leaders in higher education 

institutions is aimed at developing new theoretical, methodological and practical principles that reflect 

the basic patterns of formation of leadership potential of future professionals. It is stated that the use of 

leadership potential and the implementation of leadership, which will significantly improve the 

effectiveness of solving difficult situations, will encourage effective interaction of all its participants. 

The focus is on the fact that the education system in the process of targeted leadership training should 

pay attention not only to the formation of the necessary set of knowledge and skills, but also to the 

development of future leaders' ability to influence people and inspire them to dream, learn and work 

more. The need to further study the phenomenon of spiritual leadership in modern science to improve 

the training of future professionals in institutions of higher education. 

Key words: leadership, personality, educational process, institutions of higher education, 

spiritual leadership, scientific and practical counseling. 
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Андрей Черкашин  

 

ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация: в статье указывается, что научная проблема подготовки лидеров в высших 

учебных заведениях направлена на разработку новых теоретико-методологических и 

практических основ, отражающих основные закономерности формирования лидерского 

потенциала будущего специалиста. Указано, что использование лидерского потенциала и 

внедрение лидерства, существенно улучшит результативность решения сложных ситуаций, 

будет побуждать к эффективному взаимодействию всех ее участников. Сосредоточено внимание 

на том, что система образования в процессе целевой подготовки лидеров должна обращать 

внимание не только на формирование необходимой совокупности знаний и умений, но и 

развитие у будущих лидеров способности влиять на людей и вдохновлять их мечтать, учиться и 

работать больше. Отмечена необходимость дальнейшего изучения феномена духовного 

лидерства в современной науке для совершенствования подготовки будущих специалистов в 

учебных заведениях высшего образования. 

Ключевые слова: лидерство, личность, образовательный процесс, высшее образование, 

духовное лидерство, научно-практическое консультирование. 

 

Andrey Cherkashyn  

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

“The phenomenon of leadership in higher education institutions: a theoretical  

analysis of scientific research” 
 

Problem setting. The processes of 

globalization in the world and the rapid socio-

political, economic, cultural and innovative 

processes in the scientific and technological space 

in Ukraine lead to the need for versatilely educated 

and persistent leaders capable of efficient action to 

cope with the challenges of today. Strengthening 

the role of leaders in the modern society requires 

higher education institutions to implement new, 

innovative approaches in the development of new 

teaching and upbringing methods, depending on 

the requirements of society, the professional 

environment, the need for axiological development 

of the personality. Undoubtedly, the scientific 

problem of training leaders in higher education 

institutions is aimed at developing new theoretical, 

methodological and practical foundations reflecting 

the basic laws of forming the future specialist’s 

leadership potential. All this will contribute to the 

formation of appropriate leadership competencies 

in higher education institution students in their 

future professional activities, to equip scientific 

and pedagogical workers with new methodological 

tools for teaching, educating and personal 

development of a leader. 

Recent research and publications 

analysis. The phenomenon of leadership, the 

problems of manifestation of leadership qualities 

were studied by domestic (D. Alfimov, S. Garmash, 

O. Nestulya, S. Nestulya, T. Polkovenko, et al) and 

international scientists (O. Balashov, M. Weber, 

K. Blanchard, E. Bogardus, O. Evtikhov, L. Carter, 

et al). N. Babkova-Pilipenko, P. Babochkin, 

B. Goloveshko, T. Gura, K. Demchuk, I. Kostyrya, 

I. Krasnoshchek, A. Zorina, L. Kazantseva, 

N. Marakhovskaya, N. Sereda, N. Pidbutskaya, 

O. Ponomarev, A. Romanovsky, N. Semchenko, 

R. Sopovnik, et all. studied the psychological and 

pedagogical aspects of forming leadership 

qualities in students. 

Paper objective.  In our opinion, the issues 

of determining the effective synergetic 

consideration of versatile leadership theories in 

shaping the personality of higher education 

institution students as leaders and developing ways 

to optimize teaching and educational methods and 

means of influencing them remain unresolved. 

The aim of the article is to determine and 

to take into account the scientific views of domestic 

and foreign scientists in the formation of leader’s 

qualities in higher education institution students. 

Paper main body. Throughout the history 

of mankind, the phenomenon of leadership was, is 

and remains one of the most interesting and 

studied phenomena. It should be noted that the 

forming the personality of a modern specialist is 
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impossible without instilling leadership qualities in 

them. In addition, the use of leadership potential 

and the implementation of leadership, which will 

significantly improve the effectiveness of solving 

complex situations, force majeure included, and 

will encourage an effecient interaction of all its 

participants. The phenomenon of leadership is one 

of the most important system-forming factors 

ensuring the organization and functioning of social 

production in the broadest sense of the word. The 

educational system in the process of targeted 

leadership training should pay attention not only 

to forming the necessary set of knowledge and 

skills, but also to developing the ability of future 

leaders to influence people and inspire them to 

dream, learn and work more. To do this, they need 

appropriate traits and qualities, a developed 

spiritual world, a general and professional 

culture. Summarizing the points of view of 

different scientists, it should be noted that 

leadership can be called one of the unique 

phenomena of public life associated with the 

exercise of power functions. This is inevitable in 

any civilized society and permeates all spheres of 

life. A person’s life takes place in a social context, 

a person lives and acts as a part of a variety of 

groups, which means that they are influenced by 

formal and informal leaders, who can be of 

different personal qualities and social status. The 

personality of a leader as a dominant person and 

the style of their behavior largely determine the 

fate of each participant and the entire group as a 

whole. In other words, leaders influence the 

socialization of individuals. As diverse as people 

and groups are, so are the leaders and their 

behaviors. The article draws attention to the need 

for the formation of spiritual leadership among 

higher education institution students. It is noted 

that spiritual leadership has its genesis and 

tendencies of its development in the first quarter 

of the 21st century. In Ukraine, the scientific and 

practical counseling of psychologists serving in 

the National Guard Eastern Territorial Command 

made it possible to conclude that the role of a 

leader, especially in the performance of official 

duties in the Joint Forces Operation zone, is 

expressed in the ability to lead and get the 

subordinates to perform assigned tasks on the 

basis of their conscious desire for this, not just on 

the feeling of the call of duty. This opinion is not 

unfounded, because spiritual leadership is based 

on the establishment of reliable relationships 

between the leader boss and their subordinates. 

Conclusions of the research.  Summing 

up, we can draw the following conclusion about 

the state of the leadership phenomenon 

development today: 

- the term leadership is complex, sufficiently 

developed and has lots of approaches and points of 

view regarding its definition, which indicates the 

versatility of this phenomenon and the need for an 

objective analysis and study of leadership theories; 

- most researchers think that leadership is a 

process of influencing a group of people with 

common interests and values, where the leader is 

a person with a certain set of personal qualities, 

leading the group, providing an example by their 

actions; 

- the scientific developments of domestic and 

foreign researchers lack attention to the 

phenomenon of spiritual leadership, the relevance 

of which is conditioned by the events both in the 

country and in the world. 

We see the role of a spiritual leader in 

shaping the leadership qualities of students during 

their studies at a higher education institution as 

promising areas for further research.  

Key words: leadership, personality, 

educational process, higher education institutions, 

spiritual leadership, scientific and practical 

consulting. 

 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Шляхи глоба-

лізації у світі та стрімкі соціально-політичні, 

економічні та культурно-інноваційні процеси 

у науково-технічному просторі в Україні  

призводять до потреби у різнобічно освічених 

та наполегливих лідерах, спроможних ефек-

тивно діяти в умовах викликів сьогодення. 

Одним із завдань Цілей Сталого Розвитку 

України визначено забезпечення принципу 

відповідності освіти потребам суспільного 

прогресу. У Стратегії розвитку вищої освіти в 

Україні на 2021–2031 роки вказується, що 

значною проблемою для усіх випускників 

роботодавці вважають відірваність теоре-

тичних знань від практики, непідготовленість 

до роботи в реальному бізнесі. Відповідно, 

сучасний ринок праці вимагає суттєвих та 

швидкоплинних змін у освітньому процесі 

ЗВО. З нашої точки зору, формування саме 

лідерських якостей у студентів закладів вищої 
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освіти може забезпечити їхню майбутню 

професійну мобільність та спроможність 

навчатися протягом всього життя. 

Посилення ролі лідерів у сучасному 

суспільстві вимагає від закладів вищої освіти 

пошуку нових, інноваційних підходів щодо 

розробки методів навчання та виховання 

залежно від вимог суспільства, професійного 

середовища, необхідності аксіологічного роз-

витку особистості. Отже, виникає нагальна 

потреба у розробці нових теоретико-методо-

логічних та практичних засад, які відбивають 

основні закономірності формування лідерсь-

кого  потенціалу майбутнього фахівця. Все це 

буде сприяти формуванню у здобувачів вищої 

освіти відповідних лідерських компетенцій до 

майбутньої професійної діяльності, озброю-

вати науково-педагогічних працівників новим 

методологічним інструментарієм до навчання, 

виховання та особистісного розвитку лідера. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор. Феномен 

лідерства, проблеми прояву лідерських якос-

тей досліджували вітчизняні (Д. Алфімов, 

С. Гармаш, О. Нестуля, С. Нестуля, 

Т. Полковенко та ін.) і зарубіжні науковці 

(О. Балашов, K. Blanchard (К Бланшар), 

Е. Bogardus (Е. Богардус), M. Weber 

(М. Вебер), О. Євтіхов, Л. Картер (L. Carter) та 

ін.). Психолого-педагогічні аспекти форму-

вання лідерських якостей у студентів розгля-

дали Н. Бабкова-Пилипенко, П. Бабочкін, 

Б. Головешко, Л. Грень, Т. Гура, К. Демчук, 

І. Костиря, І. Краснощок, А.  Зоріна, 

Л. Казанцева, Н. Мараховська, Н. Підбуцька, 

О. Пономарьов, О. Романовський, Н. Середа, 

Н. Семченко, Р. Сопівник та ін. 

Дослідження наукової дефініції “лі-

дерство” обумовлено, передусім, складністю 

людських взаємовідносин – так само, як 

набувають розвитку відносини, які роблять 

динамічним та швидкоплинним розуміння 

феномену лідерства. Цю точку зору поділяє і 

Б. Басс, який у своїх дослідженнях стверджує, 

що вивчення лідерства почалось майже водно-

час із виникненням цивілізації. Дослідник 

також зазначає, що лідерство є універсальним 

феноменом, який відіграє першочергову роль 

у кожній організації, будь-то соціальний рух, 

військовий або заклад вищої освіти [26].  

Використання лідерського потенціалу 

та впровадження лідерства, яке суттєво покра-

щить результативність вирішення складних, 

зокрема і форсмажорних ситуацій, та спону-

катиме до ефективної взаємодії всіх її 

учасників. Феномен лідерства є одним із най-

важливіших системоутворюючих чинників, 

що забезпечують організацію та функціо-

нування суспільного виробництва в найшир-

шому сенсі цього терміну [8;16;24; 25]. 

Виділення невирішених раніше час-

тин загальної проблеми, котрим присвя-

чується дана стаття. Лідерству присвячено 

велику кількість наукових робіт: дисертацій, 

статей, навчальних посібників, монографій. Ці 

наукові напрацювання розглядають лідерство 

у різних аспектах, зокрема лідерські якості, 

поведінку лідера у різних ситуаціях, стилі 

лідерства та інше. Проте невирішеним зали-

шається питання вивчення ефективного синер-

гетичного урахування різнобічних теорій лі-

дерства щодо формування особистості здо-

бувачів вищої освіти як лідерів та розробці 

шляхів оптимізації навчально-виховних методів 

та засобів впливу на досягнення у них високого 

рівня сформованості лідерських якостей.  

Формування цілей статі (постановка 

завдання). Мета статті полягає у систе-

матизації теоретичних аспектів наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених 

щодо розгляду дефініції “лідерство” та вико-

ристання їх у формуванні лідерських якостей 

у студентів закладів вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Багатогранність понят-

тя лідерства обумовлює наявність великої 

кількості точок зору з приводу визначення 

терміну. Висвітлимо головні думки дослід-

ників з метою кращого розуміння феномену. 

У соціальному енциклопедичному 

словнику лідерство розглядається як “процеси 

внутрішньої самоорганізації та само-

управління групи чи колективу, зумовлені 

індивідуальною ініціативою її членів” [15, с. 

335]. Слушною є думка Т. Бендаса, який 

вказує, що лідерство повинно розглядатися в 

контексті групового життя людей та мати 

прояви у вигляді наділення одного з членів 

групи правами значного впливу на послі-

довників, а також під час прийняття важливих 

групових рішень та життєдіяльності групи 

загалом. При цьому група визнає такі права за 

обраною особистістю, так наділяючи її одним 

чи декількома видами влади [2].  
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Досліджуючи феномен лідерства 

О. Романовський та Н. Середа зазначають, що 

“…лідерство можна назвати одним із унікаль-

них феноменів суспільного життя, пов’язаних 

із здійсненням владних функцій. Воно є неми-

нучим у будь-якому цивілізованому сус-

пільстві та пронизує всі сфери життє-

діяльності. Буття людини проходить у соціаль-

ному контексті, людина живе і діє у складі 

різноманітних груп, отже, відчуває вплив 

формальних і неформальних лідерів, якими 

можуть бути люди різних особистісних 

якостей і суспільного становища. Особистість 

лідера як домінуючої особи і стиль його 

поведінки багато в чому визначають долю 

кожного учасника і всієї групи в цілому. 

Іншими словами, лідери впливають на 

соціалізацію індивідів. Наскільки різноманітні 

люди і групи, настільки ж різноманітні лідери 

та їхня поведінка” [21, с. 20]. Погоджуємося з 

точкою зору авторів і зазначаємо, що дійсно 

лідери сприяють соціалізації індивідів та у 

подальшому сприяють соціалізації групи у 

цілому. Саме цей феномен лідера обумовлює 

ефективність діяльності групи як цілісності. 

На лідерстві як засобі побудови влади 

акцентує увагу дослідниця Л. Філатова, з 

приводу цього вона пише: “…у сучасному 

суспільстві лідерство є засобом побудови 

влади, заснованої на інтеграції різних соціаль-

них шарів (груп), за допомогою специфічних 

механізмів навколо висунутої лідером прог-

рами вирішення різних проблем і завдань 

суспільного розвитку” [22]. 

Блондель Ж. висловлює думку про те, 

що “...лідерство так само старе, як і людство, 

воно універсальне й неминуче. Воно існує 

скрізь: у великих і в малих організаціях, у 

бізнесі та в релігії, у профспілках і в благо-

дійних організаціях, у компаніях і універ-

ситетах. Лідерство за своїми намірами та ці-

лями є ознакою номер один будь-яких органі-

зацій. Для того, щоб існувало лідерство, необ-

хідна наявність групи; і скрізь, де виникають 

групи, з’являється лідерство” [4, с. 7]. 

На переконання В. Крисько, лідерство 

– це перш за все соціально-психологічний 

процес, де один член групи веде всю групу до 

здійснення групової мети, організовуючи 

діяльність спільноти у процесі досягнення. На 

відміну від думки попередніх дослідників, В. 

Крисько вважає, що лідера не обов’язково 

обирають всі члени групи, навпаки, лідер – це 

та людина у спільності, яка відчуває на собі 

відповідальність та необхідність в організації 

діяльності тієї чи іншої групи [11]. 

З точки зору діяльності підходить до 

визначення феномена лідерства С. Філонович, 

визначаючи його як провідне становище групи 

чи особистості, що обумовлюється найбільш 

ефективними результатами діяльності [23].  

Радина Н. розуміє процес лідерства як 

дію, що безпосередньо пов’язана із процесами 

підкорення, впливу і домінування у системі міжо-

собистісних відносин тієї чи іншої групи [18].  

Ототожнюючи процес лідерства із 

процесом управління, Дж. Коттер, К. Бланшар, 

Л. Почебут висловлюють, на наш погляд, 

цікаві думки стосовно того, що лідерство є 

процесом управління спільнотою під час 

вирішення групових завдань; управління на 

більш високому рівні, процес досягнення 

значущих результатів при дії з повагою, 

турботою та чесністю заради добробуту всіх 

учасників [3, с. 13–14]. Дж. Коттер наголошує 

на схожості процесу лідерства із процесом 

менеджменту, виділяючи для обидвох 

феноменів однаково високі позиції у груповій 

діяльності [1;27].  
Кетс де Вріс у своїх дослідженнях 

вміло поєднав логічний підхід із ірраціо-
нальним у трактуванні феномену лідерства. 
Науковець вважає, що в більшості випадків 
дійсно ефективне лідерство вимагає нестан-
дартних рішень, пропонуючи лідерам вихо-
дити за звичні рамки, спонукаючи до емоцій-
ності, неординарності та служіння. Перек-
ладаючи корінь лідерства “lead” з англо-
саксонського, дослідник зауважує, що лі-
дерство також означає “шлях” або “дорога”, а 
лідер на цьому шляху – той, хто, йдучи 
попереду, показує своїм супутникам дорогу. 
Увагу приділяє і харизмі, вважаючи що 
харизматичні риси збивають із ніг, наділяючи, 
таким чином лідерів, здатністю до нового, 
харизматичного лідерства [13]. 

На думку К. Бланшара лідерство не є 
тим, що лідер робить для людей, а скоріш тим, 
що він робить із цими людьми, залучаючи 
лідерів до стратегії партнерства. Дослідник 
вважає, що процес лідерства характеризується 
вмінням отримувати у своїх підлеглих дозвіл 
користуватися певним стилем лідерства, який 
буде відповідати рівню розвитку підлеглого [3]. 

На противагу цієї точки зору наведемо 

приклад із досліджень Д. Красікової, С. Грін та 

інших прихильників цього підходу. Дослідни-
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ки звертаються до поняття деструктивного 

лідерства як до виду лідерської діяльності, що 

може завдати шкоди певній організації або її 

послідовникам. Деструктивне лідерство здійс-

нюється шляхом залучення до здійснення 

цілей членів колективу, які суперечать цінніс-

ним орієнтирам організації та/або шляхом 

використання стилю управління, який містить 

шкідливі для групи методи впливу, незалежно 

від того, виправдано використовує лідер такі 

методи чи ні [28]. Долучаючись до цієї думки, 

Дж. Ліпман-Блюмер дає визначення токсич-

ному лідерові, яким  є особистість, що вико-

ристовує токсичний ефект під час впливу на 

оточуючих, яких вона веде, викликаний 

власними дисфункційними особистісними 

якостями та деструктивною поведінкою. По-

рушуючи цілі та інтереси групи, токсичним 

лідер вважається у разі, коли ці дії повто-

рюються, наносяться систематично [29]. 

З позиції ситуаційної теорії лідерства 

Т. Мітчел та Р. Хаус розглядають ефективність 

дій лідера у площині “шлях – мета”. Автори 

розкривають поняття “лідерство” у контексті 

теорії очікувань, де зусилля керівників впли-

вають на продуктивність, результат і  

винагороду з боку виконавця. Саме поведінка 

лідера здійснює вплив на мотивацію, задо-

воленість та продуктивність праці підлеглого. 

Відповідно до цього підходу, керівник здатний 

спонукати своїх підлеглих до досягнення 

цілей підприємства, впливаючи на шляхи 

досягнення визначених цілей. Лідер адаптує 

власну поведінку до реальних ситуативних, 

організаційних умов та завдань. Р. Хаус 

зазначає, що керівник здатний вплинути на 

підлеглих збільшуючи особисту вигоду через 

досягнення підлеглими мети даної роботи. Він 

також може зробити шлях до цієї вигоди 

легшим, пояснюючи засоби її досягнення, 

прибираючи перешкоди та збільшуючи 

можливості для особистої задоволеності у 

цьому процесі [10, с.14]. 

На думку О. Нестулі, С.  Нестулі, 

“…прихильники ситуативних теорій лідерства 

виходять із того, що якісно різні обставини 

“вимагають” і якісно відмінних лідерів. За 

певних ситуацій життєдіяльності групи на 

лідерські позиції висуваються ті її члени, які 

мають найбільш відповідні до неї риси та 

якості. Для їх виявлення необхідно вивчати та 

враховувати особливості ситуації, групи, 

завдань, які стоять перед нею особливостей 

організаційної структури, впливу зовнішнього 

середовища” [14, с. 81]. Поділяємо точку зору 

науковців та звертаємо увагу, що швидко-

плинні зміни у сучасному суспільстві вима-

гають і лідерів нової генерації. Відповідно, фор-

мування особистості студентів-лідерів повинно 

здійснюватися на підставі новітніх наукових 

досліджень інноваційних форм та методів.  

У цьому контексті дослідники 

О. Романовський та О. Пономарьов стверд-

жують: “…система освіти у процесі цільової 

підготовки лідерів повинна звертати увагу не 

тільки на формування необхідної сукупності 

знань та умінь, але й на розвиток у майбутніх 

лідерів здатності впливати на людей і надихати 

їх мріяти, навчатися і працювати більше. Для 

цього їм необхідні відповідні риси і якості, 

розвинений духовний світ, загальна і профе-

сійна культура” [19, с.9]. Погоджуємося з 

точкою зору науковців та наголошуємо на 

необхідності формуванні лідерських компе-

тентностей у студентів закладів вищої освіти, 

що дозволить їм у подальшому ефективно 

впливати на людей у професійному середовищі. 

Розглядаючи лідерство в самоцентрич-

ному аспекті, варто навести погляд 

І. Пинтосевича, який наголошує, що лідерство 

є навичкою, що містить впевненість у собі, 

власній меті та доцільності прав на її 

досягнення, виділяючи у структурі лідерства 

особливе місце навичкам впливу на людей 

[17]. Підсумовуючи погляди щодо лідерства у 

самоцентричному аспекті, дослідник 

О.  Романовський вважає, що цей термін 

необхідно розглядати як певні внутрішні 

стани особистості, яка прагне до успіху, має 

глибоку вмотивованість, впевненість у 

власних рішеннях та діях, а також веде 

активне соціальне життя [20]. 

Науковець Є. Гладких зазначає, що 

реалізація лідерських функцій розвиває в 

особистості необхідні для цього якості. Отже, 

якщо людина протягом тривалого часу 

виконує роль лідера, то у неї формуються 

відповідні для цього якості [6, с. 16]. 

Щодо переліку якостей, які повинні 

бути притаманні лідеру, то О. Віханський та 

О.Наумов зазначають, що “…теорія лі-

дерських якостей є найбільш раннім підходом 

до вивчення та пояснення лідерства”. Дос-

лідники вірили, що лідери мали якийсь 

унікальний набір досить стійких і немінливих 

у часі якостей, що відрізняли їх від нелідерів. 
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На їхню думку, теорія лідерських якостей 

страждає рядом недоліків. По-перше, перелік 

потенційно важливих лідерських якостей 

виявився практично нескінченним. З цієї 

причини стало неможливим створити “єдино 

правильний” образ лідера. По-друге, з різних 

причин, таких, наприклад, як поразка в пошуку 

шляхів виміру багатьох лідерських якостей, а 

також через невизнання можливих відмін-

ностей залежно від організації або ситуації, не 

вдалося встановити тісний зв’язок між розгля-

нутими якостями та лідерством і допомогти 

практичному виявленню останнього [5, с. 123]. 

Головешко Б. вказує, що ”…лідерські 

якості – це, передусім, внутрішнє “Я” лідера. З 

точки зору філософії лідерства можемо 

відкинути визначення певних лідерських 

якостей і зосередитися безпосередньо як на 

феномені, так і на його функціях. Натомість, з 

педагогічної точки зору в контексті розвитку 

лідера доцільно зосередитися саме на 

лідерських якостях як властивостях особис-

тості лідера. Формуючи лідерські якості в 

певного фахівця, ми надаємо йому певний 

інструментарій для реалізації себе у 

соціальному середовищі в якості лідера” [7, с. 

41]. І далі автор робить висновок: “…лідерські 

якості – це сукупність індивідуально-

особистісних і соціально-психологічних влас-

тивостей особистості, що дозволяють їй 

виконувати роль лідера в групі” [7, с. 41]. 

На підставі розгляду наукових 

досліджень із теорій лідерства та власних 

напрацювань ми дійшли висновку, що такому 

напрямку як духовне лідерство авторами 

приділяється недостатньо уваги. Лише у пра-

цях вітчизняних науковців О. Романовського, 

Н. Середи визначені деякі аспекти духовного 

лідерства. На думку авторів, “великодушність 

і смиренність, які є в основному чеснотами 

серця, – це стовпи лідерства. Великодушність 

(грец. megalopsychia) – це звичка прагнути до 

великих цілей. Лідери великі у своїх мріях, 

баченні і почутті місії; у своїй здатності 

кидати виклик самим собі і тим, хто поруч з 

ними. Смирення – це звичка служити. Лідери 

залучають, а не підштовхують; вчать, а не 

наказують; надихають, а не розпікають. Таким 

чином, лідерство – це не стільки прояв влади 

над іншими, скільки здатність дати іншим 

можливість виявити себе. Великодушність і 

смиренність складають разом один єдиний 

ідеал: ідеал гідності і величі людини. Вели-

кодушність дозволяє людині усвідомити свою 

особисту гідність і велич; смиренність 

дозволяє їй усвідомити гідність і велич іншо-

го. Великодушність і смиренність – результат 

правильної оцінки людини. Малодушність, 

яка заважає людині розуміти себе саму, і 

гординя, котра заважає розуміти інших, – 

результат помилкової оцінки. Лідерство – це 

життєвий ідеал, який визнає і поширює Істину 

про Людину” [21, с. 25]. 

Діанін-Хавард О. визначає головними 

якостями характеру лідера – наявність класич-

них людських чеснот – насамперед, велико-

душність, смиренність, розсудливість, муж-

ність, самовладання і справедливість [9, с. 187]. 

Отже, вважаємо, що духовне лідерство 

має свій генезис та тенденції свого розвитку у 

першій чверті ХХІ століття. Події, що 

відбуваються у країні: бойові дії на сході 

України, участь у яких беруть підрозділи 

Збройних Сил України та інші законні збройні 

формування України проти злочинних неза-

конних підрозділів, потребують виховання 

нових лідерів, духовних, які, використовуючи 

свій вплив на підлеглих, зможуть протистояти 

агресії, бездуховності, злу, насильству. І 

формування таких лідерів у закладі вищої 

освіти залежить, передусім, від компетент-

ності у цьому питанні педагогів. 

Так, науково-педагогічними працівни-

ками кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами імені 

академіка І. Зязюна Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний 

інститут” на підставі договору про співро-

бітництва здійснюється науково-практичне 

консультування психологів Східного терито-

ріального управління Національної гвардії 

України щодо вдосконалення методів психо-

логічного супроводу особового складу під-

розділів та формування у них лідерських 

якостей. Досвід взаємодії з психологами 

Національної гвардії України дає підстави 

стверджувати, що проблема духовного лі-

дерства має велике значення у діяльності 

практичних підрозділів. На думку психологів 

Національної гвардії України, роль лідера, 

особливо при виконанні службових обов’язків 

у зоні Операції об’єднаних сил, виявляється у 

вмінні керувати та домагатися від підлеглих 

виконання поставлених завдань на підставі 

їхнього свідомого бажання та прагнення до 

цього, а не лише на почутті службового 
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обов’язку. Ця думка не безпідставна, адже 

духовне лідерство ґрунтується на основі 

налагодження надійних взаємин між 

керівником-лідером та підлеглими, але це не 

означає, що керівник не може застосовувати 

тиск на підлеглих. 

Відповідної думки дотримується Білл 

Макрей. Автор зазначає, що “силова база, 

світська та духовна – це серцевина влади 

лідера, саме там виникає влада. Єдина силова 

база, що є у розпорядженні духовного лідера, – 

його  стосунки з тими, кого він веде. Тому лідер 

повинен затвердити її за допомогою встано-

влення надійних взаємин із людьми, які 

перебувають під його керівництвом” [12, с. 86].  

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. У результаті аналізу теоретичного 

підґрунтя досліджуваного явища можемо 

сформулювати висновок щодо стану розроб-

леності феномену лідерства сьогодні: 

- термін лідерства має складний характер, 

достатню розробленість та велику кількість 

підходів, точок зору з приводу його визна-

чення, що свідчить про його багатогранність 

та потребу в об’єктивному аналізі теорій 

лідерства; 

- більшість дослідників вважає, що 

лідерство – це процес впливу на групу людей 

із спільними інтересами та цінностями; де 

лідер – це особистість із певним набором 

особистісних якостей, який веде групу, на-

даючи приклад власними діями; 

- завданнями закладів вищої освіти 

повинно бути формування лідерських якостей 

у майбутніх фахівців із метою їхнього 

духовного розвитку, ефективної соціалізації та 

професіоналізації на користь суспільства. 

Перспективними напрямками подаль-

ших досліджень вбачаємо роль духовного лідера 

–студента у формуванні лідерських якостей 

академічної групи закладу вищої освіти.
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ЛІДЕРСЬКА ПОЗИЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСОБИСТОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Анотація: в статті розкрито поняття лідерської позиції майбутнього фахівця в контексті 

його зв’язків із особистісними якостями. Розглянуто останні дослідження, присвячені темі 

лідерської позиції. Уточнено, що лідерська позиція майбутнього фахівця представляє собою 

особистісне утворення, що включає в себе усвідомлення майбутнім фахівцем готовності до 

виконання ролі лідера та здатності до організаційного впливу на виробничий колектив, вона 

ґрунтується на лідерському потенціалі особистості й формується в процесі засвоєння лідерської 

ролі в різних життєвих ситуаціях, включаючи умови професійної сфери. Представлені результати 

дослідження лідерської позиції у майбутніх фахівців різних професійних спрямувань. Визначено, 

що більшість майбутніх фахівців характеризуються наявністю необхідних для розвитку лідерської 

позиції особистісних рис, але їхній досвід під час здобуття освіти не дає можливості приміряти на 

себе роль лідера, що чинить негативний вплив на їхню мотивацію розвитку лідерства.  

Ключові слова: лідерство, лідерська позиція, майбутні фахівці, професійна підготовка, 

заклад вищої освіти. 
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Abstract: the article reveals the concept of leadership position of the future specialist in the 

context of his connections with personal qualities. The latest research on the topic of leadership is  
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considered. It is specified that the leadership position of the future specialist is a personal education that 

includes awareness of the future specialist’s readiness to play the role of leader and ability to 

organizational influence on the production team, it is based on leadership potential and is formed in the 

process of mastering leadership in various life situations, including conditions of the professional sphere. 

The results of the study of the leadership position of future specialists in various professional fields are 

presented. It is determined that most future professionals are characterized by the presence of personal 

traits necessary for the development of leadership, but their experience in the process of education does 

not allow to try on the role of leader, which negatively affects their motivation to develop leadership. 

Key words: leadership, leadership position, future specialists, professional training, institution 

of higher education. 

 

Ирина Костыря, Лариса Филипенко 

 

ЛИДЕРСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТИ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие лидерской позиции будущего специалиста в 

контексте его связей с личностными качествами. Рассматриваются последние исследования, 

посвященные теме лидерской позиции. Уточняется, что лидерская позиция будущего специалиста 

представляет собой личностное образование, включающее в себя осознание будущим 

специалистом готовности к исполнению роли лидера и способности к организационному влиянию 

на производственный коллектив, основанное на лидерском потенциале личности и формируется в 

процессе усвоения лидерской роли в различных жизненных ситуациях, включая условия 

профессиональной сферы. Представлены результаты исследования лидерской позиции у будущих 

специалистов разных профессиональных направлений. Определено, что большинство будущих 

специалистов характеризуются наличием необходимых для развития лидерской позиции 

личностных черт, но их опыт в процессе получения образования не позволяет примерить на себя 

роль лидера, что негативно отражается на их мотивации развития лидерства. 

Ключевые слова: лидерство, лидерская позиция, будущие специалисты, профессиональная 

подготовка, заведение высшего образования. 
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An extended abstract of the paper on the subject of: 

“Leadership position as a component of the personality of the future specialist” 

 
Problem setting. The current stage of 

development of technology and social relations is 

characterized by the presence of constant 

dynamic changes, covering all human activities. 

Experts note that the pace of progress we are 

seeing today will lead to a complete change in the 

map of professions in ten years. But even now we 

see a whole layer of specialists of the so-called 

“creative industry” growing before our eyes. 

These people did not receive special education in 

their professional fields, but were able to see new 

opportunities and adapt to them, showing 

personal leadership. Leadership itself reflects the 

complex ability of the future specialist’s 

personality to purposeful activity in conditions of 

uncertainty, when it is necessary to make 

decisions under the pressure of circumstances, as 

well as to take responsibility for others. 

Realization of personal and professional 

leadership is impossible without the formed 

leadership position of the future specialist. 

Leadership position is formed in the process of 

leadership practice in educational or practical 

activities, which contributes to the actualization 

of personal leadership qualities and consolidation 

of forms of leadership behavior. Existing research 

on the problem of leadership position of the future 

specialist indicates that it is not formed 

spontaneously during the receipt of higher 

education by students. It needs purposefully 

organized pedagogical conditions of formation 

and educational space. In this context, it is of 

particular interest to study the level of develop-

ment of leadership in future professionals in 



 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ 
 

ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ 

88                                       Теорія і практика управління соціальними системами 4 ‘2021 
 

various fields in the context of their overall 

personal development. 

Recent research and publications 

analysis. In recent years, the concept of 

leadership position is increasingly seen in the 

works of scientists as a necessary component of 

the personality of the future specialist. 

In our work, we primarily rely on the 

definition of leadership position presented in the 

works of O. Romanovsky and colleagues. 

Researchers define a leadership position as “a 

personal education that includes the awareness of 

future professionals of readiness to play the role 

of leader and the ability to organizational 

influence on the production team, it is based on 

the leadership potential of the individual and is 

formed in the process of learning leadership in 

various life situations. professional sphere”. In 

their work, researchers present a detailed plan for 

the formation of the leadership position of the 

future engineer, which includes: leadership 

practice, development of independence in 

decision-making, use of elements of coaching in the 

educational process, stimulating activity and 

creativity of future professionals. Certain 

pedagogical conditions demonstrate the insepa-

rability of personal growth of the future specialist 

and the development of his leadership position. The 

research itself, conducted under the leadership of O. 

Romanovsky, clearly shows that the leadership 

position is a component of the personality of the 

future specialist, aimed at success and self-

realization in professional activities. 

In the study of L. Shevtsova and 

colleagues, the structure of leadership 

competence was presented and substantiated. The 

researchers determined that the structural 

components of the leadership position include: 

- motivational component (focus on 

mastering the leadership position; motivation to 

implement leadership behavior in practice; 

motivation to succeed); 

- personal component (the presence of 

personal qualities: honesty, courage, openness, 

perseverance, a high level of emotional 

intelligence, ability to reflect, communication and 

organizational skills); 

- cognitive component (developed cognitive 

intelligence, ability to complex and systematic 

thinking, analysis and synthesis, generalization of 

information); 

- activity component (willingness to imple-

ment in practice those personality traits that deter- 

mine the ability of the individual to leadership). 

In the proposed structural model of 

leadership, all components are directly related to 

personal qualities, which once again proves the 

fact that leadership is a component of the 

personality of the future specialist, which is at the 

intersection of motivational, emotional, cognitive 

and volitional spheres. 

Paper objective. The purpose of the 

article is to present the results of the study of 

the level of development of the leadership 

position of the future specialist as a component 

of his personality. 

Paper main body. In order to determine 

the peculiarities of the development of the 

leadership position of future professionals, a 

study was conducted involving 111 applicants for 

the first level of higher education of the Kharkiv 

National Road University. The research was 

carried out within the discipline “Sociology and 

Political Science”, which was taught in the spring 

semester of 2020–2021 academic year for 

specialties: 051 Economics, 076 Entrepre-

neurship, trade and exchange activities, 071 

Accounting and taxation. 

Psychodiagnostic methods were used in 

the study, which were substantiated as tools for 

diagnosing leadership in the works of 

L. Shevtsova and I. Kostyra. In particular, the 

following methods were used: “Self-assessment of 

leadership”, “Self-assessment of bipolar effecti-

veness leadership”, “Diagnosis of leadership 

abilities”, Self-actualization questionnaire, 

Multifactorial questionnaire of leadership, Study 

of Machiavellian personality, Assessment of 

communicative and organizational abilities of 

personality, Study of motivation to succeed. 

Comprehensive assessment using the 

above methods allows to determine the level of 

development of leadership position on the 

following indicators: motivational (motivation to 

succeed, focus on self-actualization, activity); 

personal (developed communication and organi-

zational skills, high self-esteem of leadership 

qualities and abilities, a moderate level of 

Machiavellianism); activity (activity, ability to 

take responsibility). 

The study showed that the vast majority of 

future professionals are characterized by the 

presence of necessary for the development of 

leadership position personality traits. But their 

experience in the process of obtaining education 

does not allow them to try on the role of a leader, 
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which negatively affects their motivation to 

develop leadership. As a result, most future 

professionals have an average level of leadership 

development, which reduces the chances of its 

manifestation in professional activities. The 

obtained results outline a range of tasks for 

modern pedagogy, namely in the field of creating 

conditions in educational institutions for 

leadership self-realization of future professionals. 

Conclusions of the research. During the 

study, it was determined that the leadership 

position is a complex education, all components 

of which are closely related to the personality of 

the future specialist. Leadership can and should 

develop only in the context of general personal 

development. A number of scholars emphasize the 

crucial role of leadership for the success of the 

modern specialist. The study showed that the vast 

majority of future professionals are characterized 

by the presence of necessary for the development 

of leadership position personality traits. But their 

experience in the process of obtaining education 

does not allow them to try on the role of a leader, 

which negatively affects their motivation to 

develop leadership. As a result, most future 

professionals have an average level of leadership 

development, which reduces the chances of its 

manifestation in professional activities. The 

obtained results outline a range of tasks for 

modern pedagogy, namely in the field of creating 

conditions in educational institutions for 

leadership self-realization of future professionals. 

 

Постановка проблеми в загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Сучасний етап 

розвитку техніки та суспільних відносин 

характеризується наявністю постійних дина-

мічних змін, що охоплюють всі види 

діяльності людини. Фахівці відмічають, що 

темпи прогресу, які ми спостерігаємо сьогодні 

призведуть до повної зміни карти професій 

вже за десять років. Дослідники фіксують, що 

вже зараз зростає цілий прошарок фахівців так 

званої “креативної індустрії”. Ці люди не 

отримували спеціальну освіту зі своїх про-

фесійних напрямків, але змогли побачити нові 

можливості та адаптувалися до них, проя-

вивши особистісне лідерство. 

Відповідно до закону України “Про 

вищу освіту” та проекту Стратегії розвитку 

вищої освіти України на 2021–2031 роки 

майбутні фахівці, що здобувають вищу освіту 

мають оволодівати й гнучкими навичками, які 

забезпечать їх здатність адаптуватися до 

реалій, що змінюються [3, 4]. До таких 

навичок належить і лідерство, як здатність до 

самоорганізації та організації інших у 

слідуванні до спільної мети.  

Саме лідерство відображає комп-

лексну здатність особистості майбутнього 

фахівця до цілеспрямованої діяльності в 

умовах невизначеності, коли необхідно прий-

мати рішення під тиском обставин, а також 

брати на себе відповідальність за інших. 

Реалізація особистісного та професійного лі-

дерства є неможливою без сформованої 

лідерської позиції майбутнього фахівця. 

Лідерська позиція формується під час відпра-

цювання навичок лідерства в освітній або 

практичній діяльності, що сприяє актуалізації 

особистісних лідерських якостей та закріп-

ленню форм лідерської поведінки.  

Існуючі на сьогодні дослідження, 

присвячені проблемі лідерської позиції май-

бутнього фахівця, вказують на те, що вона не 

формується стихійно під час отримання 

студентами вищої освіти. Вона потребує ці-

леспрямовано організованих педагогічних 

умов формування та освітнього простору. В 

цьому контексті особливий інтерес викликає 

дослідження рівня розвитку лідерської позиції 

у майбутніх фахівців різних професійних 

спрямувань в контексті їхнього загального 

особистісного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми і на які спирається автор. В 

останні роки поняття лідерської позиції все 

частіше розглядається в роботах науковців як 

необхідний компонент особистості майбут-

нього фахівця. 

В своїй роботі ми передусім спирає-

мося на визначення лідерської позиції предс-

тавлене в роботах О. Романовського. Дос-

лідники визначають лідерську позицію як 

“особистісне утворення, що включає в себе 

усвідомлення майбутнім фахівцем готовності 

до виконання ролі лідера та здатності до 

організаційного впливу на виробничий колек-

тив, вона ґрунтується на лідерському потен-

ціалі особистості й формується під час 

засвоєння лідерської ролі в різних життєвих 

ситуаціях, включаючи умови професійної 

сфери” [5, c. 24]. В своїй роботі дослідники 
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представляють детальний план формування 

лідерської позиції майбутнього інженера, що 

включає в себе: практику лідерства, розвиток 

самостійності у прийнятті рішень, викорис-

тання елементів коучингу в освітньому 

процесі, стимулювання активності та креа-

тивності майбутніх фахівців. Визначені 

педагогічні умови демонструють нероз-

ривність особистісного зростання майбут-

нього фахівця та розвитку його лідерської 

позиції. Дослідження, виконанні під керів-

ництвом О. Романовського, наочно свідчать 

про те, що лідерська позиція є компонентом 

особистості майбутнього фахівця, що спря-

мований на успіх та самореалізацію в 

професійній діяльності. 

В дослідженні Л. Шевцової з колегами 

було представлено та обґрунтовано структуру 

лідерської позиції. Дослідники визначили, що 

до структурних компонентів лідерської 

позиції належать: 

- мотиваційний компонент (спрямо-

ваність на оволодіння лідерською позицією; 

мотивація реалізації лідерської поведінки на 

практиці; мотивація досягнення успіху); 

- особистісний компонент (наявність 

особистісних якостей: чесності, сміливості, 

відкритості, наполегливості, високого рівню 

емоційного інтелекту, здатності до рефлексії, 

комунікативні та організаційні здібності); 

- когнітивний компонент (розвинений 

когнітивний інтелект, здатність до комп-

лексного та системного мислення, аналізу та 

синтезу, узагальнення інформації); 

- діяльнісний компонент (готовність 

реалізовувати на практиці ті особистісні риси, 

що обумовлюють здатність особистості до 

лідерства) [9]. 

В запропонованій структурній моделі 

лідерства всі компоненти прямо пов’язані з 

особистісними якостями, що ще раз доводить 

той факт, що лідерська позиція є компонентом 

особистості майбутнього фахівця, який 

знаходиться на перетині мотиваційної, емо-

ційної, когнітивної та вольової сфери. 

Бреус Ю. визначає лідерську позицію 

як “комплексне, відносно стійке, динамічне 

особистісне утворення, що характеризується 

певною системою ставлень людини до людей 

та до самої себе у складності соціальних 

відносин” [1]. Дослідниця виділяє зовнішній 

та внутрішній план прояву лідерської позиції. 

Зовнішній складник відображає лідерську 

поведінку, що відповідає за змістом діяль-

нісному компоненту в моделі Л. Шевцової з 

колегами. Внутрішній же складник відоб-

ражається у здатності до прийняття рішень, 

готовності брати на себе відповідальність, 

активній життєвій позиції. Визначені дослід-

ницею компоненти також відображають особис-

тісну психологічну природу лідерської позиції.  

В роботах Є. Салімуліної, Н. Ріяді, Дж. 

Рейчел лідерська позиція розглядається як 

здатність особистості займати керівну посаду 

та витримувати її тиск, а також отримувати 

схвалення від послідовників [6, 7, 8]. Таке 

трактування лідерської позиції, що прита-

манне західній науці, ми вважаємо дещо спро-

щеним. Але навіть в рамках такого спро-

щеного трактування очевидними стають 

важливість особистісних рис фахівця та прояв 

його лідерської поведінки для досягнення 

успіху в професійній діяльності. 

Виділення не вирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим 

присвячується дана стаття. Аналіз останніх 

досліджень вказує на те, що: 1) серед 

дослідників існує згода щодо важливості 

лідерської позиції в професійному розвитку 

майбутнього фахівця; 2) поняття та структура 

лідерської позиції детально описані в цілому 

ряді робіт; 3) емпіричні дослідження, 

присвячені проблемам розвитку лідерської 

позиції можна виділити лише за окремими 

професійними напрямками. В такому контекс-

ті очевидною стає необхідність емпіричного 

дослідження лідерської позиції як особис-

тісного компонента у майбутніх фахівців 

різних професійних напрямків. 

Формулювання цілей статті (поста-

новка завдання). Мета статті полягає в 

презентації результатів дослідження рівня 

розвитку лідерської позиції майбутнього 

фахівця як компонента його особистості. 

Представлене дослідження зосереджується на 

розкритті саме психологічного змісту лідерсь-

кої позиції, що дозволить у майбутньому 

глибше дослідити зв’язки лідерської позиції з 

іншими компонентами особистості. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. З метою визначення 

особливостей розвитку лідерської позиції 

майбутніх фахівців було проведено дослід-

ження з залученням 111 здобувачів першого 

рівня вищої освіти Харківського національ-
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ного автодорожнього університету. Дослід-

ження здійснювалося в рамках дисципліни 

“Соціологія та політологія”, яка викладалась у 

весняному семестрі 2020–2021 навчальному 

році для  спеціальностей: 051 Економіка, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність, 071 Облік і оподаткування.  

В дослідженні були використані пси-

ходіагностичні методи, що були обґрунтовані 

в якості інструментів діагностики лідерської 

позиції в роботах Л. Шевцової та І. Костирі. 

Зокрема було використано: методика “Само-

оцінка лідерства М. Фетіскіна, В. Козлова, 

Г. Мануйлова”, методика “Самооцінка біпо-

лярної ефективності керівництва М. Фетіскіна”, 

методика “Діагностика лідерських здібностей 

Є. Жарикова, Є. Крушельницького”, методика 

“Опитувальник самоактуалізації Е. Шострома”, 

методика “Багатофакторний опитувальник 

лідерства Б. Басса, Б. Аволіо”, методика “Дос-

лідження макіавеллізму особистості Р. Крісті, 

Ф. Гейс”, методика “Оцінка комунікативних 

й органі-заторських здібностей особистості 

КОЗ-2 В. Синявського, Б. Федоришина”, 

методика “Дослідження мотивації досяг-

нення успіху Т. Елерса”.  

Комплексне оцінювання з викорис-

танням наведених вище методик дозволяє 

визначити рівень розвитку лідерської позиції 

за такими її показниками: 

- мотиваційний (мотивація досягнення  

успіху, спрямованість на самоактуалізацію, 

активність); 

- особистісний (розвинені комунікативні 

та організаційні здібності, висока самооцінка 

лідерських якостей та здібностей, помірний 

рівень макіавеллізму); 

- діяльнісний (здатність брати відпо-

відальність). 

За результатами проведеного дослід-

ження отримані дані було узагальнено за 

визначеними показниками та виділено загаль-

ний рівень розвитку лідерської позиції. Високий 

рівень лідерської позиції може бути конста-

тований тільки у респондентів, що мають 

високий рівень розвитку за всіма трьома показ-

никами. Середній рівень лідерства може бути 

визначений у майбутніх фахівців, що харак-

теризуються середнім та високим рівнем за 

визначеними показниками (1 середній та 2 висо-

кий; 2 середній та 1 високий; 3 середніх). Низь-

кий рівень розвитку лідерської позиції визна-

чається, якщо хоча б за одним показником 

визначено низький рівень розвитку. Як вже 

неодноразово відзначалося, лідерська позиція є 

комплексним утворенням, і низький рівень роз-

витку хоча б за одним показником порушує 

здатність майбутнього фахівця до прояву 

якісного лідерства. 

В таблиці 1 наведено результати дослід-

ження за показниками лідерської позиції у 

майбутніх фахівців.

 

Таблиця 1  

 

Рівень розвитку показників лідерської позиції у майбутніх фахівців 

 

          

Показник 

                       Рівень (у %) 

Низький Середній Високий 

Мотиваційний 27,9 53,1 18,9 

Особистісний 25,2 44,1 30,6 

Діяльнісний 18,9 66,6 14,4 

 
Відповідно до отриманих даних найк-

раще розвиненим є особистісний показник 

лідерської позиції. Більше 30% майбутніх 

фахівців характеризуються наявністю висо-

кого рівня розвитку особистісних рис, що 

пов’язані з реалізацією лідерської позиції. Це 

є свідченням того, що у сучасних здобувачів є 

якості, які необхідно розвивати через ство-

рення спеціальних умов. 

Найгірше розвиненим виявився діяль-

нісний показник лідерської позиції. Лише 

14,4% респондентів реалізовували в своїй 

діяльності лідерські ролі, мають досвід 

лідерства та розуміють його значення. 

Також невисокі значення були отри-

мані за мотиваційним показником. Лише 

18,9% майбутніх фахівців на мотиваційному 

рівні готові до реалізації лідерської позиції.  

На основі узагальнення результатів за 

окремими показниками було визначено роз-

поділ респондентів за рівнем розвитку 

лідерської позиції (рис. 1).  
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Таким чином було визначено, що 

більшість майбутніх фахівців (50%) володіє 

середнім рівнем розвитку лідерської позиції. 

Відповідно до результатів дослідження науко-

вого колективу на чолі з О. Романовським цей 

рівень розвитку лідерської позиції характе-

ризується своєю нестійкістю [2; 5]. Майбутній 

фахівець із середнім рівнем лідерської позиції 

ніби готовий до її прояву гіпотетично, але 

зможе її проявити тільки за сприятливих умов. 

В ситуації ж кризи або невизначеності він 

скоріше за все обере шлях послідовника.

 

 

 
 

 

Рис. 1. Розподіл майбутніх фахівців за рівнем сформованості лідерської позиції (%) 

 

Отримані дані вказують на наявність 

великого потенціалу для розвитку лідерської 

позиції майбутніх фахівців, який потребує 

цілеспрямованого педагогічного впливу. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. В ході проведення дослідження 

було визначено, що лідерська позиція являє 

собою комплексне утворення, всі компоненти 

якого тісно пов’язані з проявами особистості 

майбутнього фахівця. Лідерська позиція може 

та має розвиватися тільки в контексті 

загального особистісного розвитку людини.  

Розширено уявлення про рівень сфор-

мованості лідерської позиції у майбутніх 

фахівців різних професійних спрямувань. 

Проведене дослідження продемонструвало, 

що абсолютна більшість майбутніх фахівців 

характеризуються наявністю необхідних для 

розвитку лідерської позиції особистісних рис, 

але їхній досвід в процесі здобуття освіти не 

дає можливості приміряти на себе роль лідера, 

що негативно впливає на їхню мотивацію 

розвитку лідерства. Як результат, більшість 

майбутніх фахівців володіють середнім рівнем 

розвитку лідерської позиції, що знижує шанси 

її прояву у професійній діяльності. 

Отримані результати окреслюють коло 

завдань для сучасної педагогіки, а саме в сфері 

створення в закладах освіти умов для 

лідерської самореалізації майбутніх фахівців. 
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СУТНІСТЬ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Анотація: у статті проаналізовано зміст таких понять, як “позиція”, “лідер”, “лідерство”, 

“лідерська позиція”; на підставі аналізу наукової літератури доведено, що більшість робіт 

науковців присвячена дослідженню лідерства як явищої соціокультурної дійсності, виробленню 

підходів щодо формування та розвитку лідерських якостей. Надано визначення сутності лідерської 

позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування як синергії. Надано 

авторське трактування сутності лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та 

адміністрування як синергію їхніх особистісних, професійних, громадянських якостей, дій і 

вчинків, спрямованих на реалізацію його основної місії – готовності забезпечити конструктивну 

взаємодію публічної влади, освіти, науки, бізнесу і громадського суспільства. 

Ключові слова: позиція, лідер, лідерство, лідерська позиція, майбутні фахівці публічного 

управління та адміністрування, заклад вищої освіти. 
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THE ESSENCE OF THE LEADERSHIP POSITION OF FUTURE PUBLIC MANAGEMENT 

AND ADMINISTRATION SPECIALISTS 

 

Abstract: the essence of such concepts as “position”, “leader”, “leadership”, “leadership 

position” is revealed in the article, based on the analysis of the scientific literature it is proved that 

most of the works of scientists are devoted to the study of leadership as such, to the working out 

the approaches to the formation and development of leadership qualities, the author’s interpretation 

of the essence of the leadership position of future specialists in public management and 

administration is given, which is seen as a synergy of their personal, professional, civic qualities, 

actions and deeds aimed at implementing their main mission, that is readiness to ensure constructive 

interaction of public authorities, education, science, business and civil society. 

Key words: position, leader, leadership, leadership position, future specialists in public 

management and administration, institution of higher education. 
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Аннотация: в статье проанализировано содержание таких понятий, как “позиция”, “лидер”, 

“лидерство”, “лидерская позиция”; На основании анализа научной литературы доказано, что 

большинство работ ученых посвящено исследованию лидерства как явления социокультурной 
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действительности, выработке подходов к формированию и развитию лидерских качеств. Дано 

определение сущности лидерской позиции будущих специалистов публичного управления и 

администрирования как синергии. Дана авторская трактовка сущности лидерской позиции 

будущих специалистов публичного управления и администрирования как синергия их 

личностных, профессиональных, гражданских качеств, действий и поступков, направленных на 

реализацию его основной миссии – готовности обеспечить конструктивное взаимодействие 

публичной власти, образования, науки, бизнеса и общественного общества. 

Ключевые слова: позиция, лидер, лидерство, лидерская позиция, будущие специалисты 

публичного управления и администрирования, заведение высшего образования. 
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An extended abstract of the paper on the subject of: 

“The essence of the leadership position of future public management and 

administration specialists” 
 

Problem setting. A radical change in views 

on the state’s mission to ensure human and civil 

rights and freedoms puts new demands on the 

professional competence of public administration, 

which requires training programs focused on the 

creative experience of European and world univer- 

sities, on the training of future specialists in public 

management and administration, in particular, on 

the formation of their leadership position. 

Recent research and publications 
analysis.The works of domestic and foreign 
scientists such as F. Zimbardo, O. Kuchabsky, 
S. House,   D.   Dzvinchuk,   S.   Dombrovskaya, 
L. Hren,   V.   Kuhn,   V.   Kremen,   V. Lugovoi, 
V. Moroz, O. Parkhomenko-Kutsevil and others 
are devoted to the development of education at the 
state level. Leadership in education is patronized 
by L. Hren, T. Hura, S. Kalashnikov, I. Kostyrya, 
S. Nestulya, O. Romanovsky, O. Ponomarev, 
S. Reznik, V. Strelnikov and other researchers. 
The dissertation researches of B. Goloveshko, 
I. Kostyra, O. Polisaev and other authors are 
worth of attention. 

Highlighting the previously unresolved 
parts of the general problem. Based on the 
analysis of scientific literature and modern 
approaches to the training of public management 
professionals, the question of the essence of the 
leadership position of future specialists in public 
management and administration and its formation 
in higher education remains unresolved. 

Paper objective. On the basis of the 

analysis of the scientific literature to find out the 

peculiarities of the essence of the leadership 

position of future specialists in public mana- 

gement and administration. 

Paper main body. To facilitate the 

transition to a horizontal system of public coordin- 

ation of making and implementing mana-gement 

decisions with the participation of all stakeholders 

at national, regional and local levels [14], which, 

in turn, requires quality training of public 

management and administration in higher 

education. Only those specialists of public 

management and administration who have a 

leadership position are able to act in the interests 

of the individual, community, and state. 
Scholars define position as a component 

of personality structure that dialectically com- 
bines motivational, emotional, intellectual, beha- 
vioral and activity aspects as a characteristic that 
allows us to consider an individual as a subject of 
social relations. In the theory of public mana- 
gement, the term “leadership” is seen as a 
managerial relationship between the leader and 
subordinates, based on an effective combination of 
different sources of power and aimed at 
encouraging people to work to achieve set goals. 
Leader is a person in any group who uses a 
recognized authority, has an influence that 
manifests itself as a governing action [11, p. 14]. 

The works of V. Bondarenko, T. Hura, 
B. Goloveshko,    O. Romanovsky    I.   Kostyria, 
S. Reznik, are devoted to the formation of a 
leadership position of future engineers. 
“Leadership is a process of influencing people, 
which is generated by the system of informal 
relations, and management involves a clearly 
structured formal relationship, through which it is 
implemented” [11, p. 13]. We consider the essence 
of the leadership position of the future specialist 
in public management as a synergy of their 
personal, professional, civic qualities, actions 
and deeds aimed at implementing the main 
mission, that is readiness to ensure constructive 
interaction of public authorities, education, 
science, business and civil society. 
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Conclusions of the research. According 

to our research, we give the author’s definition of 

the essence the leadership position of future 

specialists in public management and adminis- 

tration is defined as a synergy of their personal, 

professional, civic qualities, actions and deeds 

aimed at achieving the main mission, that is 

readiness to ensure constructive interaction of 

public authorities, education, science, business and 

civil society, it is proved that the comprehensive 

development of the personality of future specialists 

in public administration will be able to provide 

quality professional education aimed at forming a 

leadership position of future specialists in public 

management and administration. 

Promising areas of further research are 

the analysis of European experience in forming a 

leadership position of future specialists in public 

management and administration. 

 

Постановка проблеми в загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Орієнтація Стра- 

тегії сталого розвитку України до 2030 року 

спрямована на вектори розвитку, відпові- 

дальності, гордості. Суттєві зміни нашої 

країні, що пов’язані з курсом на євроін- 

теграцію, надають “можливість побудувати 

нову Україну на принципах сталого розвитку, 

верховенства права, захисту прав людини, 

демократії, солідарності, належного вряду- 

вання” [14]. Докорінна зміна поглядів щодо 

місії держави стосовно забезпечення прав і 

свобод людини, громадянина висувають нові 

вимоги до професійної компетенції державно- 

управлінських кадрів [1, с. 8], що вимагає 

орієнтації навчальних програм на креативний 

досвід європейських і світових ЗВО, зокрема 

щодо навчання майбутніх фахівців публічного 

управління та адміністрування, щодо фор- 

мування їхньої лідерської позиції. 

Аналіз останніх досліджень і публі- 

кацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор. Розвитку 

освіти на рівні держави присвячено роботи 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 

Л. Грень, Д. Дзвінчука, С.   Домбровської, 

Ф. Зімбардо, В.   Кременя,   В. Кучабського, 

В. Кун, В. Мороза, О. Пархоменко-Куцевіл, 

В. Лугового, О. Хаус та інші. У роботах цих 

дослідників розглядається розвиток системи 

освіти як невід’ємна, важлива частина держав- 

ної політики. Наводиться аналіз системи 

освіти, сформовані наукові рекомендації щодо 

її ефективного розвитку. Лідерством в освіті 

опікуються   С.   Калашникова,   І.   Костиря, 

Т. Гура, С. Нестуля, О. Пономарьов, С. Резнік, 

В. Стрельніков та інші вчені. Ці дослідники у 

наукових пошуках спираються на фунда- 

ментальні дослідження зарубіжних вчених. 

Вони розробили теоретико-методологічні та 

практичні підходи до формування майбутньо- 

го фахівця-лідера. У розрізі сучасних українсь- 

ких   реалій   феномен   лідерства   розглядає 

О. Пономарьов. Окремо варто сказати про 

фундаментальні роботи відомого вітчизняного 

вченого O. Романовського. Серед них слід 

виділити дослідження присвячені феномену 

харизматичного лідерства. Саме аналіз фено- 

мену харизматичного лідерства особливо важ- 

ливий у межах нашого дослідження. 

На увагу заслуговують дисертаційні 

дослідження Б. Головешка (“Педагогічні умови 

формування лідерських якостей у майбутніх 

фахівців з адміністративного менеджменту у 

вищих навчальних закладах”, 2017, де теоре- 

тично обґрунтовано, розроблено та експери- 

ментально перевірено педагогічні умови 

формування лідерських якостей у майбутніх 

фахівців із адміністративного менеджменту у 

ЗВО) [3], І. Костирі (“Формування лідерської 

позиції майбутніх інженерів у вищих технічних 

навчальних закладах”, 2018; теоретично 

обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування 

лідерської позиції майбутніх інженерів у 

закладах вищої освіти технічного профілю) [5] 

та інших дослідників. 

Виділення не вирішених раніше час- 

тин загальної проблеми, котрим присвя- 

чується дана стаття. На підставі проведеного 

аналізу наукової літератури та сучасних підхо- 

дів до підготовки професіоналів у сфері 

публічного управління невирішеним зали- 

шається питання сутності лідерської позиції 

майбутніх фахівців публічного управління та 

адміністрування та її формування у закладі 

вищої освіти. 

Формулювання цілей статті (поста- 

новка завдання). На підставі аналізу наукової 

літератури визначити сутність лідерської по- 

зиції майбутніх фахівців у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/u005_15?ed=2015_01_12&an=15
https://ips.ligazakon.net/document/view/u005_15?ed=2015_01_12&an=15
https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/5190
https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/5190
https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/5190
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Виклад основного матеріалу дослід- 

ження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Одним із керівних 

принципів стратегії сталого розвитку України 

до 2030 року є належне врядування, яке 

повинно “забезпечити результативність, ефек- 

тивність, відкритість та інклюзивність управ- 

лінського процесу, підзвітність та відпові- 

дальність суб’єктів управління, сприяти пере- 

ходу до горизонтальної системи суспільної 

координації прийняття та реалізації управ- 

лінських рішень за участі всіх зацікавлених 

сторін на національному, регіональному та 

місцевому рівнях” [14], що, вимагатиме якіс- 

ної підготовки фахівців у сфері публічного 

управління та адміністрування у закладах 

вищої освіти. Сучасні наукові дослідження 

вказують на “принципово нові підходи до під- 

готовки цієї категорії фахівців детерміновані 

необхідністю реалізації в державі системних 

соціально-економічних перетворень одно- 

часно із захистом територіальної цілісності та 

збереження суверенітету України” [1, с. 12]. 

Діяти в інтересах людини, громади, держави 

здатні тільки ті фахівці у сфері публічного 

управління та адміністрування, які мають 

лідерську позицію. 

У контексті нашого дослідження 

вважаємо за доцільне визначитися з такими 

поняттями, як: “позиція”, “лідерство”, “лідер”. 

Словник української мови   визначає 

позицію як “точку зору, ставлення до чого-не- 

будь, що визначає характер поведінки, дії” [12]. 

Науковці визначають позицію як ком- 

понент структури особистості, що діалектично 

поєднує мотиваційні, емоційні, інтелек- 

туальні, поведінкові та діяльнісні аспекти 

(В. Войтко, О. Киричук, О. Кононко, В. Панок, 

О.Петровський); як характеристику, що доз- 

воляє розглядати особистість як суб’єкт 

соціальних    відносин     (Н.     Дивитовська, 

Б. Паригін) [16, с. 6 ]. 

З поняттям “позиція” тісно пов’язано 

поняття “громадянська позиція”, що, на думку 

дослідників, є “інтегративною якістю, утво- 

реною сукупністю мотиваційного, когнітив- 

ного, вольового, емоційного й поведінкового 

компонентів, що визначає ставлення людини 

до обов’язків перед суспільством і державою 

як їхнє внутрішнє прийняття та готовність до 

неухильного виконання” [2, с. 110]. 

Поняття “громадянська позиція”, на 

наше переконання, пов’язано із поняттям 

“лідерство”. На думку Б. Головешка, “фено- 

мен лідерства необхідно розглядати в контекс- 

ті існування та діяльності певної групи людей. У 

цих випадках лідера характеризує безпосе-редня 

участь у досягненні поставленої мети” [3]. 

Закордонні дослідники тлумачать лі- 

дерство, беручи за основу різні концептуальні 

ідеї та підходи. Наприклад Р. Стогділл у 

своєму “Довіднику з лідерства” сконцент- 

рував уявлення науковців про лідерство у 

таких, на його думку, головних ідеях: 

лідерство як центр групових інтересів, як харак- 

теристика особистості, як мистецтво досягнення 

згоди або підпорядкування, як дія й поведінка, як 

інструмент досягнення мети або бажаного 

результату, як взаємодія, як уміння переко- 

нувати, як здійснення впливу, як владні відно- 

сини, як результат рольової диференціації, як 

ініціація або конструювання структури групи 

[17] Р. Кричевський додав таку характе- 

ристику: лідерство як процес соціальної 

перцепції [6], а дослідниця О. Кудряшова – як 

бачення перспективи та як дотримання 

особливих цінностей [7]. 

На думку авторського колективу на 

чолі з О. Романовським, “лідерство – це 

процес впливу на людей, який породжений 

самою системою неформальних відносин, а 

управління передбачає наявність чітко струк- 

турованих формальних відносин, завдяки 

яким воно реалізується” [11, с. 13]. Під 

лідерством звичайно розуміють один із про- 

цесів організації малої соціальної групи та 

управління нею, який сприяє досягненню 

групової мети в оптимальний термін і з опти- 

мальним ефектом, детермінований панівними в 

суспільстві соціальними відносинами [4]. 

У теорії державного управління термін 

“лідерство” розглядається як управлінські 

взаємовідносини між керівником і підлег- 

лими, засновані на ефективному поєднанні 

різних джерел влади і спрямовані на спо- 

нукання людей працювати на досягнення 

поставлених цілей [13]. 

Автори багатьох наукових робіт із 

лідерства (С. Калашнікова, О. Романовський, 

Т. Гура) досліджують лідерство через про- 

фесійну підготовку лідерів. Наукові розвідки 

В. Біленко, М. Морарь, А. Пахарєва, Н. Трач 

присвячені дослідженню політичного лідерст- 

ва, дослідженню організаційного лідерства 

присвячено роботи Л. Карамушки, О. Філь. 

Погоджуємося з думкою дослідниці І. Костирі, 
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що “абсолютна більшість робіт присвячена 

дослідженню лідерства як такого, виробленню 

підходів щодо формування та розвитку 

лідерських якостей” [5, с. 6]. 

Лідер (від англ. leader – ведучий, 

перший, той, хто йде попереду) – особа у будь- 

якій групі, яка користується визнаним 

авторитетом, має вплив, що виявляється як 

керуюча дія [11, с.13]. 
Формуванню лідерської позиції май- 

бутніх інженерів присвячено роботи Т. Гури, 
В. Бондаренко,   Б. Головешка,    С.    Резнік, 
О. Романовського, А. Черкашина, які у своїх 
наукових напрацюваннях розробляють тео- 
ретичні засади, практичні рекомендації щодо 
формування лідерської позиції майбутніх 
інженерів у закладах вищої технічної освіти 
під час аудиторної та позааудиторної діяль- 
ності [15]; обґрунтовують педагогічні умови 
формування лідерських якостей майбутніх 
фахівців із адміністративного менеджменту та 
аналізують особливості розвитку лідерських 
якостей у майбутніх психологів [8]; вис- 
вітлюють питання особливостей створення 
іміджу лідера – професіонала і надають реко- 
мендації щодо їхнього застосування у 
практичній діяльності, у формуванні пози- 
тивного соціально-психологічного клімату в 
колективі [9]. Досліджуючи поняття “лі- 
дерська позиція”, наводимо визначення цього 
феномена науковцями. Так, за визначенням І. 
Костирі, “лідерська позиція майбутніх інже- 
нерів виступає як особистісна характеристика, 
що включає в себе усвідомлення майбутнім 
інженером готовності до виконання ролі 
лідера та здатності до організаційного впливу 
на виробничий колектив; лідерська позиція 
ґрунтується на лідерському потенціалі май- 
бутнього інженера та формується під час 
засвоєння лідерської ролі в різних життєвих 
ситуаціях, включаючи умови професійної 
інженерної сфери” [5, с. 4]. О. Хмизова 
характеризує “лідерську позицію” школярів як 
комплексне, відносно стійке, динамічне осо- 
бистісне утворення, що характеризується пев- 
ною системою ставлень особистості до людей 
та до самої себе у складних соціальних відно- 
синах; зовнішньо вона виявляється у лідерській 
поведінці та діяльності; внутрішньо лідерська 
позиція зумовлюється системою установок, 
цілей і цінностей та відображає характер її 
потреб, мотивів і переконань [12, c. 4]. 

Грищенко І. пояснює сутність лідерсь- 

кої позиції так: “Лідер здійснює вчинки (“акти 

лідерства”), структура яких характеризується 

елементами, що взаємодіють між собою і 

змінюються, певними особистісними рисами 

лідера, його здібностями, можливостями для 

реалізації цілей інших людей у процесі ситуа- 

ційної взаємодії. Таке домінування існує все- 

редині групи, де лідер займає певну позицію та 

виконує роль задля досягнення цілей групи, 

колективу… Лідер, для збереження своєї 

позиції, повинен бути чутливим до потреб і 

запитів групи” [4, с. 119]. 

Лідерська позиція майбутніх фахівців 

у сфері публічного управління та адмі- 

ністрування – це особиста характеристика 

студента, яка включає в себе володіння ним 

специфічних якостей, необхідних йому для 

виконання ролі лідера у сфері публічного 

управління. Якості лідера як складові його 

лідерського потенціалу є практичною основою 

його успішної діяльності. Лідерство у пуб- 

лічній сфері припускає наявність у лідера 

необхідних знань і навичок, які формуються 

під час діяльності у ній. Тобто ми говоримо 

про те, що причиною їхнього здобуття може 

бути успішна діяльність лідера у сфері 

публічного управління. Відповідно як педа- 

гогічну умову формування таких навичок у 

системі освіти можемо розглядати моде- 

лювання професійно-орієнтованих та прак- 

тично спрямованих ситуацій із публічної 

сфери діяльності. 

Отже, у межах освітнього процесу має 

бути створений комплекс педагогічних умов 

формування лідерської позиції майбутніх 

фахівців у сфері публічного управління та 

адміністрування. Наприклад, однією із умов 

може бути залучення студентів до різно- 

манітних видів самостійної діяльності, теоре- 

тичне та практичне моделювання професійно- 

орієнтованих ситуацій та інше. 

У своїх попередніх публікаціях ми 

наголошували на тому, що “технологія проце- 

су самовиховання студентів адміністратив- 

ного менеджменту з метою розвитку у них 

лідерської позиції складається з таких еле- 

ментів самовиховання: підготовчого, само- 

пізнання, самооцінки, самоконтролю, само- 

програмування на успіх, самовдосконалення, 

цілеспрямованої поведінки, формування ком- 

петентностей” [10, c. 63], а “результатом її 

здійснення виступає розвиток лідерської по- 

зиції студентів адміністративного менедж- 

менту”, проте “використання технології про- 
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цесу їхнього самовиховання сприяє їхній 

адаптації, індивідуалізації, інтеграції, що 

передбачає формування лідерської позиції, 

розвиток лідерських якостей через досягнення 

успіху в діяльності” [10, c. 64]. 

Не підлягає сумніву, що майбутній 

фахівець у сфері публічного управління та 

адміністрування, маючи на меті бути лідером, 

повинен володіти найкращими особистіс- 

ними, професійними, комунікативними, пси- 

хологічними якостями, постійно працювати 

над саморозвитком та самовдосконаленням, 

уміти ставити перед собою цілі і знати шляхи 

досягнення їх. Підготовка до професійної 

діяльності зумовлює у майбутнього фахівця у 

сфері публічного управління та адмініст- 

рування уміння діяти в інтересах людини, 

громади, держави, мати потребу у професіо- 

налізації, розвитку комунікативної взаємодії 

під час реалізації функціональних обов’язків 

та безперервної самоосвіти [1, c. 14]. Тому 

сутність лідерської позиції майбутнього 

фахівця у сфері публічного управління та 

адміністрування ми розглядаємо як синергію 

його особистісних, професійних, громадянсь- 

ких якостей, дій і вчинків, спрямованих на 

реалізацію його основної місії – готовності 

забезпечити конструктивну взаємодію пуб- 

лічної влади, освіти, науки, бізнесу і 

громадського суспільства. 

Висновки з даного дослідження та 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. За результатами проведеного нами 

дослідження, сутність лідерської позиції май- 

бутніх фахівців у сфері публічного управління 

та адміністрування визначаємо як синергію 

їхніх особистісних, професійних, громадянсь- 

ких якостей, дій і вчинків, спрямованих на 

реалізацію основної місії – готовності забез- 

печити конструктивну взаємодію публічної 

влади, освіти, науки, бізнесу і громадського 

суспільства; доведено, що усебічний розвиток 

їхньої особистості зможе забезпечити якісна 

професійна освіта, спрямована на формування 

їхньої лідерської позиції. 

Перспективними напрямами подаль- 

шого дослідження є аналіз європейського дос- 

віду формування лідерської позиції майбутніх 

фахівців у сфері публічного управління та 

адміністрування. 
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