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Foreword

On the Need for Urgent and Radical Changes in the Structures  
and Functions of Education

The presented remarks related to the need to make 
urgent changes in the currently functioning education 
systems are embedded in the broadly understood trend 
of thinking of praxeological and pedagogical scienc-
es. These are sciences whose subject is the various 
forms of human activity and their relations with the 
social, defense, medical, natural, economic, and cul-
tural environments.

Changes should aim at creating conditions for the 
work of a creative teacher-researcher; a creative and 
independent student, cooperating with him with in 
optimal space-time conditions enabling multilateral 
education and formation; conditions conducive to 
the perception and examination of the personal po-
tential of each learner-child and adult and the team 
of teachers learning as a developing social value.

It is also about a teacher who co-creates a school 
together with other teachers and students, parents, 
and the self-government environment co-creating 
the school, inherent and participating in cultural life 
and civilisational changes taking place in regional, 
national, and global environments. It is also about 
the school as a learning organisation, embedded in 
the experienced past, present, and predicted future; 
the era of artificial intelligence, great changes, chal-
lenges, and needs of humanistic values.

I draw attention to the possibilities of causing the 
mentioned changes and transformations of education 
systems and education understood as the property of 
every consciously acting system. Therefore, I draw 
attention to the fact that potentially educational val-
ues are embedded in the structures of undertaken 
activities and the mental resources possessed by the 
subject, which allow to shape the content of these 
structures and functions and their educational and 
organisational context.

It is important to indicate the basic structures and 
functions of conscious and subconscious forms of 
human consciousness, the concept of education, 
learning, and upbringing determined by the category 
of action. This interdisciplinary category constitutes 
a universal and analytical research tool of conscious 
activity, the object of research, the result of the gen-
eral theory of efficient operation, and the general 
theory of organisation and management.

A pattern – indicating the advantages and the need 
to take into account in education processes the full 
structure of conscious action and the resulting possi-
ble functions – grows out of centuries of man-accumu-
lated experience, which first takes the form of a theory 
of action, and in modern times – a general theory of 
action and praxeology as a general theory of efficient 
action. It means that this theory refers to the common 
features of the conscious activity of each person, deter-
mining her existence, development, and quality of life.

The characterisation of the model of action (pat-
tern) is about showing the important structural and 
functional properties of activities, including their ed-
ucational aspects. It is assumed that this activity – 
like the activity of other organisms – is embedded in 
innate dispositions, and civilisationally and cultural-
ly developed, shaped, and modified during life.

Conscious action is the process of inducing by (1) 
the subject of that action (2) purposeful changes in its 
(3) object, by means of certain (4) means (5) methods, 
in (6) space-time and health conditions, enabling the 
desired goal-determined (7) result. These elements 
and the relations connecting them form a coherent, 
interacting, and dynamic whole. In the ongoing pro-
cess of change, characteristic for it, logically succes-
sive phases (stages, links, component activities) are 
distinguished, along with the processes of control 
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and evaluation co-creating them, including – in the 
presented approach – (1) the preparatory (prepara-
tion) phase, (2) the implementation phase, (3) the 
corrective phase, (4) the application phase along with 
the necessary, coupled with it creative, separately-cre-
ative, and socio-creative knowledge, and culture-form-
ing (5) control and (6) evaluation activities.

The highlighted elements of activities and types 
of component activities are a sketch of the structure 
and functions of the discussed model. The sketch is 
significantly complemented by the following remark: 
each of the component activities of the distinguished 
whole can also be considered due to its structure and 
functions performed within it. That leads to a very 
important network of activities – educational paths 
– connected by a common value – the overarching, 
main goal of action, concerning the possibilities and 
directions of development of the system. Therefore, 
it must be assumed that such a whole, properly inte-
grated into personally creative and socio-creative 
processes, can strongly influence not only the indi-
vidual elements of the whole, which is the person or 
social group as one, but – and this is the point – how 
to shape such wholes. I consider this idea the leading 
one because it is connected with the basic require-
ment of constant balancing and harmonisation of 
structures and functions – ways of education of indi-
vidual constituent activities and their elements.

What are the paths of education built from – struc-
tures as well as functions of simple and complex hu-
man activities? From innate and socially and culturally 
acquired, also simple and complex, mental represen-
tations of internal (organic) and external reality. Hu-
man mental resources are reflected in learning pro-
cesses, embedded in the mind various structures and 
forms of information about its internal and external 
reality. We can talk about cognitive, emotional, moti-
vational, energetic, and conscious aspects of educa-
tional pathways, the concepts that create them, imag-
inations, representations, ideas, concepts, knowledge, 
images, schemes, models, patterns, standards, systems, 
opinions, stereotypes, expectations, anticipations, 
norms, directives, prejudices, programmes, rules, at-
titudes, scripts, and scenarios.

Mental representations of reality are programmes 
of activity: actions, operations, reactions, activities, 
also embedded in an emotional-volitional, cognitive, 
and energetic context.

In the conducted analysis of education, it is also 
necessary to pay attention to the way of understand-
ing the concept of subject. It is treated twofold – as  
a synonym for the person and as a central element of 
conscious action. Its concept most often refers to  
a man-person as a biopsychic whole rooted in social 
life, functioning in society and fulfilling specific roles 
in it. Furthermore, it is associated not so much with 
the person as with the actions undertaken by her, ac-
tivities involving only a certain fragment of her bio-
psychic resources and capabilities – knowledge, skills, 
and competencies. In such a situation, the subject of 
action is an informational and meta-informational 
system, selected from the mental resources of the 
representation of reality and the needs realised and 
felt by the organism/person.

If we recognise the governing character of the 
structure and functions of the subject of action, then 
we note that the functions of some of the mentioned 
mental representations are programmes of action, so 
the subject controls the managing structures of its 
resources, that it activates and is responsible for the 
network of operations (activities). Thus, the entity 
manages the process of inducing a change of the sub-
ject of the action, the appropriate means, methods, 
conditions, partial and final results; it directs the 
preparation, implementation, control, evaluation, 
correction, and application of the results. We also 
recognise that the subject and the whole, full action, 
is a multifunctional personal and social value. There-
fore, we also note that in education, particularly fa-
vourable conditions should be created for the occur-
rence and consistent implementation of activities 
covering all the mentioned elements and types of 
component activities. That applies in particular to 
the resources of time necessary to perform activities 
and to remove any excess content, and thus adapt the 
course of learning, education, teaching, upbringing 
to the individual abilities of participants in educa-
tional processes. When creating such conditions, one 
should remember about the broad context of the 
changes taking place in the modern world and the 
radically changing role of man in this world.

The mentioned model of conscious action, its struc-
ture, and functions can serve as a multifunctional 
tool for cognition and research, including diagnosis, 
forecasting, and design of individual and social sys-
tems of education and self-education. It can be used 
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to create one’s own theories of actions and patterns of 
educational paths, constituting universal values of life 
translating into the resources of wisdom.

The presented comments and observations refer 
to situations in which the subject of conscious action 
of individuals and social groups plays a fundamental 
role: at the end of the undertaken analyses, there is  
a need to present situations in which the subject is 
the state.

The state is a political institution established by 
society (nation) to defend and protect its vital inter-
ests, entitled to coerce all those of its members who 
do not obey the law in force. Through its specialised 
agencies, (1) it systematically produces knowledge 
about the functioning of its individual components, 
(2) evokes and consolidates specific behaviours of in-
dividual members of society by (3) using the system 
of penalties and rewards recognised in the law. Using 
various forms and ways of communicating with the 
public, it transmits messages related to the knowl-
edge obtained in control activities; it transmits se-
lected knowledge. The state as a whole, its apparatus, 
together with all institutions and citizens, through 
constantly exercised control and evaluation, in its 
entirety, in every manifestation of its activity, is, by 
its nature, a broadly understood research and educa-
tional institution, responsible for the whole of the 
educational processes taking place in the state, in-
cluding the spheres of its severe failures. The legal 

system plays an important role in the state. One of 
the reasons for the failure of the state may be the 
adoption and interpretation of the legal system en-
shrined in the Constitution, laws, regulations, and 
executive procedures in various ways.

The legal system regulates/determines the life of 
citizens, individuals, social groups, state authorities, 
organisations, institutions. It determines the life and 
functioning of various spheres of economic, politi-
cal, cultural, educational, and health, leading to the 
creation and duplication of thousands of detailed im-
plementing regulations, reaching each individual 
(regardless of age) to varying degrees and scopes. In 
this way, it evokes certain forms of activity (behaviour, 
actions). It also means inducing and penetrating into 
various spheres of spiritual life – cognitive-emotion-
al and volitional, evoking various forms of conscious 
activity. At this point, it can be noticed and repeated 
that we are dealing with conscious figures of the 
learner, and including a large range of educational 
activity. From the whole of the presented issues, it 
follows how enormously complex the system of edu-
cation of the state is, to what extent the educational 
system of the state should be transformed and 
changed from the side of individuals and from the 
side of all organs of state authority, starting from the 
Sejm, Senate, government, all local-government and 
non-governmental structures.

Wojciech Kojs
(Chief of Editorial Board)
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Передмова

Про необхідність термінових і радикальних змін  
у структурі та функціях освіти

Представлені думки, пов’язані з необхідністю на-
гальних змін у чинних системах освіти, виклада-
ються в загальнодоступному образі мислення 
праксеологічної та педагогічної наук. Це науки, 
предметом яких є різні форми людської діяльно-
сті та їх зв’язки із соціальним, оборонним, ме-
дичним, природним, економічним і культурним 
середовищем.

Зміни мають бути спрямовані на створення 
умов для роботи творчого педагога-дослідника 
та творчого й самостійного студента, який співп-
рацює з ним в оптимальних просторово-часових 
умовах, що забезпечує функціонування мульти-
латеральної освіти та системи. Також зміни мають 
бути спрямовані на створення умов, що сприя-
ють сприйняттю й аналізу особистісного потен-
ціалу кожного учня-дитини та учня-дорослого,  
а також колективу педагогів, що постійно навча-
ється, як соціальної цінності, що розвивається.

Це стосується викладача, який спільно творить 
школу разом з іншими викладачами й студентами, 
батьками та самоврядним середовищем, робить 
внесок у розвиток школи та є учасником куль-
турного життя й цивілізаційних змін, які відбу-
ваються в регіональному, національному і гло-
бальному вимірах. Це стосується також школи 
як організації, що навчається, поміщеної в кон-
текст минулого досвіду, теперішнього та перед-
бачуваного майбутнього; ери штучного інтелекту, 
великих змін, викликів і потреб гуманістичних 
цінностей.

Я хотів би звернути увагу на можливості, які 
можуть дати поштовх зазначеним змінам і тран-
сформаціям у системі виховання й освіті, що ро-
зуміється як надбання кожної свідомо активної 
системи. Варто підкреслити той факт, що потен-

ційно освітні цінності закладаються у структуру 
здійснюваної діяльності та психічні ресурси, 
якими володіє суб’єкт, що дає змогу формувати 
зміст цих структур і функцій, їх освітній та орга-
нізаційний контекст.

Важливо зазначити основні структури та функ-
ції свідомих і підсвідомих форм людської свідо-
мості, поняття освіти, навчання й виховання, що 
визначається категорією дії. Ця міждисциплінар-
на категорія становить універсальний аналітич-
ний інструмент дослідження свідомої діяльності, 
об’єкт дослідження, результат загальної теорії 
ефективної діяльності і загальної теорії організа-
ції та управління.

Патерн, що вказує на переваги та необхідність 
урахування в освітніх процесах повної структури 
свідомої дії і пов’язаних із цим можливих функ-
цій, виростає з багатовікового досвіду людини, 
який спочатку приймає форму теорії дії, а згодом, 
у новітній час, – загальної теорії дії та праксеоло-
гії як загальної теорії ефективної дії. Це означає, 
що зазначена теорія стосується спільних особли-
востей свідомої діяльності кожної людини, які 
визначають її існування, розвиток і якість життя.

Характеристика моделі дії (патерну) полягає  
у представленні важливих структурно-функціо-
нальних властивостей діяльності, зокрема її на-
вчально-виховного аспекту. Передбачається, що 
ця діяльність, як і діяльність інших організмів, 
закладена у вроджених схильностях та цивіліза-
ційно й культурно розвивається, формується і мо-
дифікується впродовж життя.

Свідома дія – це процес спонукання суб’єктом 
цієї дії (1) цілеспрямованих змін (2) в її об’єкті 
(3) за допомогою певних засобів (4), методів (5)  
у просторово-часових та здорових умовах (6), що 
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об’єднують бажаний цільовий результат (7). Ці 
елементи та відносини, що поєднують їх, утво-
рюють узгоджене, взаємодіюче й динамічне ціле. 
У поточному процесі змін виокремлюють логічно 
послідовні фази (етапи, ланки, компоненти діяль-
ності), а також контроль та оцінку, що їх спільно 
творять; у представленому підході це такі фази: 
підготовки, упровадження, коригування, застосу-
вання разом із необхідними, пов’язаними з ними 
творчими, фрагментарно-творчими й соціаль-
но-творчими знаннями, а також культурофор-
мувального контролю та оціночної діяльності.

Виділені елементи діяльності та її види є ескі-
зом структури й функцій розглянутої моделі. Ес-
кіз суттєво доповнюється такою приміткою: кож-
ну зі складових частин діяльності виділеного ці-
лого можна розглядати також через її структуру 
та функції, які в ній виконуються. Як результат, 
це веде до дуже важливої сукупності заходів – 
освітніх шляхів, пов’язаних спільною цінністю – 
усебічною, основною метою дії, що стосується 
можливостей і напрямів розвитку системи. Так, 
варто припустити, що таке ціле, належним чи-
ном інтегроване в особистісно-творчі та соціаль-
но-творчі процеси, може сильно впливати не 
лише на окремі елементи цілого, яким є особа чи 
соціальна група, а й (і в цьому суть) на спосіб 
формування таких цілей. Я вважаю цю ідею про-
відною, оскільки вона пов’язана з основною ви-
могою постійного збалансування та гармонізації 
структур і функцій – способів виховання окре-
мих складників діяльності та її елементів.

Із чого будуються шляхи освіти (структури,  
а також функції простої і складної діяльності лю-
дини)? З вроджених та соціально й культурно на-
бутих, а також простих і складних уявлень вну-
трішньої (органічної) та зовнішньої реальності. 
Психічні ресурси людини відображаються у про-
цесах навчання, закладених у свідомості різних 
структурах і формах інформації про її внутріш-
ню й зовнішню реальність. Ми можемо говорити 
про пізнавальні, емоційні, мотиваційні, енергетич-
ні та свідомі аспекти освітніх шляхів, концепції, 
які їх формують, уявлення, ідеї, поняття, знання, 
образи, схеми, моделі, шаблони, стандарти, сис-
теми, думки, стереотипи, очікування, прогнози, 
норми, директиви, упередження, програми, пра-
вила, ставлення, сценарії та плани дій.

Уявлення дійсності – це програми діяльності: 
дії, операції, реакції, заходи, закладені в емоцій-
но-вольовий, когнітивний та енергетичний кон-
текст.

У проведеному аналізі освіти необхідно також 
звернути увагу на спосіб розуміння поняття пред-
мета. Він трактується у двох вимірах: як синонім 
особи та як центральний елемент свідомої дії. 
Його концепція найчастіше стосується людини-  
-особистості як біопсихічного цілого, поміщено-
го в соціальне життя, що функціонує в суспіль-
стві та виконує в ньому певні ролі. Крім того, він 
пов’язаний не стільки із самою людиною, скільки 
з її діями, діяльністю, що залучає лише певний 
фрагмент її біопсихічних ресурсів і можливостей 
(знань, навичок, компетенцій). У такій ситуації 
суб’єктом дії є інформаційна та метаінформацій-
на система, виділена з ментальних ресурсів пред-
ставлень дійсності та потреб, які усвідомлює і від-
чуває організм/людина.

Якщо ми визначаємо керівний характер струк-
тури й функцій суб’єкта дії, то зауважимо, що 
функції деяких із зазначених уявлень є програ-
мами дій, тобто суб’єкт контролює управлінські 
структури своїх ресурсів, активізує та несе відпо-
відальність за систему операцій (дій). Отже, суб’єкт 
керує процесом спонукання до зміни суб’єкта дії, 
відповідних засобів, методів, умов, часткових і кін-
цевих результатів; він керує підготовкою, упро-
вадженням, контролем, оцінкою, корекцією та за-
стосуванням результатів. Ми також визнаємо, що 
предмет і ціле, повна дія, є багатофункціональною 
особистою та соціальною цінністю. Тому варто 
зауважити, що в освіті мають бути створені осо-
бливо сприятливі умови для виникнення й по-
слідовного здійснення діяльності, яка охоплює 
всі зазначені елементи та її види. Це стосується, 
зокрема, ресурсів часу, необхідних для виконан-
ня діяльності та видалення будь-якого зайвого 
змісту, а отже, адаптування курсу викладання, 
навчання, виховання й розвитку окремих зді-
бностей учасників освітнього процесу. У процесі 
створення таких умов необхідно пам’ятати про 
широкий контекст змін, що відбуваються в су-
часному світі та кардинально впливають на роль 
людини в ньому.

Зазначена модель свідомої дії, її структура та 
функції можуть слугувати багатофункціональним 
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інструментом пізнання й дослідження, зокрема 
діагностики, прогнозування та проєктування ін-
дивідуальних і соціальних систем освіти й само-
освіти. Її можна використовувати для створення 
власних теорій дій та моделей освітніх шляхів, 
конституювання універсальних цінностей жит-
тя, що перетворюються на ресурси мудрості.

Представлені роздуми та спостереження стосу-
ються ситуацій, у яких суб’єкт свідомої дії інди-
відів і соціальних груп відіграє фундаментальну 
роль – наприкінці проведеного аналізу виникає 
потреба окреслити ситуації, у яких суб’єктом є дер-
жава.

Держава – це політичний інститут, створений 
суспільством (нацією) для захисту й охорони його 
життєво важливих інтересів, який має право 
примусу стосовно всіх своїх членів, що порушу-
ють чинне законодавство. Через свої спеціалізо-
вані установи (1) держава систематично набуває 
знання про функціонування окремих її компонен-
тів, (2) викликає та консолідує певну поведінку 
окремих членів суспільства (3) шляхом викори-
стання системи покарань і винагород, встанов-
лених у законі. За допомогою використання різ-
них форм і способів спілкування з громадськістю 
вона передає повідомлення, пов’язані зі знаннями, 
що отримані під час виконання заходів контро-
лю, тобто передає вибрані знання. Держава зага-
лом та її апарат разом з усіма інституціями і гро-
мадянами через постійний контроль та оцінку  
у всій своїй сукупності й у кожному прояві своєї 
діяльності, а також за своєю природою є дослід-
ницькою та освітньою установою в широкому 

розумінні, що відповідає за весь освітній процес, 
за все, що відбувається в ній, включно з усіма 
серйозними недоліками. Важливу роль у державі 
відіграє правова система. Однією з причин не-
спроможності держави може бути прийняття та 
тлумачення різними способами правової систе-
ми, закріпленої в конституції, законах, підзакон-
них актах, виконавчих процедурах.

Правова система регулює життєдіяльність гро-
мадян, окремих осіб, соціальних груп, органів дер-
жавної влади, організацій, установ. Вона визначає 
життєдіяльність і функціонування різних сфер 
економіки, політики, культури, освіти й охорони 
здоров’я, що приводить до створення та дублю-
вання тисяч детальних нормативних актів, які 
різною мірою і в різному обсязі стосуються кож-
ної людини (незалежно від віку). Таким чином, 
вона зумовлює певні форми діяльності (поведін-
ку, дії). Це також означає вплив і проникнення  
в різні сфери духовного життя, зокрема пізна-
вально-емоційну та вольову, викликає різні фор-
ми свідомої діяльності. На цьому етапі можна 
акцентувати на тому, що ми маємо справу зі сві-
домими проявами діяльності учня, включно з ве-
ликим спектром навчальної діяльності. З усього 
представленого постає усвідомлення того, на-
скільки складною є система освіти в державі та 
як освітня система держави має бути трансфор-
мована й змінена з боку як окремих осіб, так і всіх 
державних органів влади, починаючи від парла-
менту, уряду, усіх місцевих урядових і неурядо-
вих структур.

Войцех Койс
(голова редакційної ради)
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Wstęp

O potrzebie pilnych i radykalnych zmian w strukturach  
i funkcjach edukacji

Przedstawione uwagi związane z potrzebę dokonania 
pilnych przemian funkcjonujących obecnie systemów 
edukacji osadzone są w szeroko pojmowanym nurcie 
myślenia nauk prakseologiczno-pedagogicznych. Cho-
dzi o nauki, których przedmiotem zainteresowań są 
różne formy działalności człowieka i ich związki ze 
środowiskiem społecznym, obronnym, medycznym, 
przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym.

Zmiany powinny zmierzać w kierunku tworzenia 
warunków do pracy twórczego nauczyciela-badacza, 
współdziałającego z nim twórczego i samodzielnego 
ucznia w optymalnych warunkach czasoprzestrzen-
nych umożliwiających wielostronne kształcenie i kształ-
towanie się; warunków sprzyjających postrzeganiu  
i badaniu potencjału osobowego każdego uczącego 
się ucznia-dziecka i dorosłego oraz zespołu nauczy-
cieli uczących się jako rozwijającej się wartości spo-
łecznej.

Chodzi także o nauczyciela, który współtworzy 
szkołę razem z innymi nauczycielami i uczniami, ra-
zem z rodzicami i razem z współtworzącym szkołę 
środowiskiem samorządowym, środowiskiem tkwią-
cym i uczestniczącym w życiu kulturowym i w doko-
nujących się przemianach cywilizacyjnych środowisk 
regionalnych, państwowych i globalnych; o szkołę jako 
organizację uczącą się, tkwiącą w doświadczanej prze-
szłości, teraźniejszości i przewidywanej przyszłości; 
czasu sztucznej inteligencji, wielkich przemian, wy-
zwań i potrzeb humanistycznych wartości.

Zwracam uwagę na możliwości wywoływania wy-
różnionych wyżej zmian i przekształceń systemów 
edukacji, edukacji pojmowanej jako własność każde-
go systemu świadomie działającego. Zwracam więc 
uwagę na to, że potencjalnie edukacyjne wartości tkwią 
w strukturach podejmowanych działań, w posiadanych 
przez podmiot zasobach umysłowych pozwalających 

kształtować treść tych struktur i funkcji oraz ich edu-
kacyjny i organizacyjny kontekst.

Ważne jest wskazanie podstawowych struktur  
i funkcji świadomych i podświadomych form świa-
domości człowieka, pojęcia edukacji, uczenia się, 
kształcenia i wychowania określanych za pomocą ka-
tegorii działania. Właśnie ta interdyscyplinarna ka-
tegoria stanowi uniwersalne, analityczne narzędzie 
badawcze świadomej działalności, a także przedmiot 
badań i rezultat ogólnej teorii sprawnego działania 
oraz ogólnej teorii organizacji i zarządzania.

Wzorzec wskazujący na walory i potrzebę uwzględ-
niania w procesach edukacji pełnej struktury działa-
nia świadomego oraz wynikających z niej możliwych 
do wywołania funkcji. Wzorzec taki wyrasta z wielo-
wiekowych gromadzonych przez człowieka doświad-
czeń, przyjmujących najpierw postać teorii działań,  
a w czasach współczesnych – ogólnej teorii działania 
i prakseologii jako ogólnej teorii sprawnego działa-
nia. Oznacza to, że teoria ta odnosi się do wspólnych 
cech świadomej aktywności każdego człowieka, de-
cydujących o jego istnieniu, rozwoju i jakości życia.

W charakterystyce modelu działania (wzorca) cho-
dzi o ukazanie istotnych strukturalno-funkcjonalnych 
właściwości działań, a w tym ich edukacyjnych aspek-
tów. Zakłada się, iż aktywność ta – podobnie jak ak-
tywność innych organizmów – osadzona jest w dyspo-
zycjach wrodzonych, a w ciągu życia cywilizacyjnie  
i kulturowo rozwijanych, kształtowanych i modyfi-
kowanych.

Świadome działanie to proces wywoływania przez: 
1) podmiot tegoż działania 2) celowych zmian w jego 
3) przedmiocie, za pomocą pewnych 4) środków,  
5) metod, w 6) czasoprzestrzennych i zdrowotnych 
warunkach, umożliwiających pożądanego, określane-
go celem 7) rezultatu. Wymienione elementy i łączące 
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je relacje tworzą spójną, oddziałującą na siebie i współ-
działającą dynamiczną całość. W zachodzącym proce-
sie zmian wyróżnione są charakterystyczne dla niego, 
logicznie następujące po sobie fazy (etapy, ogniwa, 
działania składowe) wraz ze współtworzącymi je pro-
cesami kontroli i oceny obejmującego – w prezento-
wanym ujęciu – 1) fazę przygotowawczą (preparacyj-
ną) 2) realizacyjną, 3) korekcyjną, 4) aplikacyjną 
wraz z koniecznymi, sprzężonymi z nimi wiedzo-
twórczymi, osobotwórczymi, socjotwórczymi i kul-
turotwórczymi działaniami 5) kontrolnymi oraz  
6) oceniającymi.

Wyróżnione elementy działań oraz rodzaje dzia-
łań składowych są szkicem struktury i funkcji oma-
wianego modelu, szkic w istotny sposób uzupełnia 
następująca uwaga: każde z działań składowych wy-
różnionej całości może być również rozpatrywane – 
jak wyżej – ze względu na swą strukturę i pełnione  
w jej ramach funkcje. Prowadzi to do bardzo ważne-
go, dotyczącego możliwości i kierunków rozwoju 
systemu sieci działań – dróg edukacji – połączonych 
wspólną wartością – nadrzędnym, głównym celem 
działania. Należy więc założyć, iż całość taka, odpo-
wiednio włączona w procesy osobotwórcze i socjo-
twórcze, może silnie wpływać nie tylko na poszcze-
gólne elementy całości, jaką jest osoba lub grupa 
społeczna jako jedność, ale także – i o to chodzi –
kształtować takie całości. I tę myśl uważam za wio-
dącą, gdyż łączy się z podstawowym wymogiem nie-
ustannego równoważenia i harmonizowania struk-
tur oraz funkcji – dróg edukacji poszczególnych 
działań składowych i ich elementów.

Z czego budowane są drogi edukacji – tworzone 
struktury jak też funkcje prostych i złożonych dzia-
łań człowieka? Z wrodzonych oraz społecznie i kultu-
rowo nabywanych również prostych i złożonych, umy-
słowych reprezentacji wewnętrznej (organicznej),  
a także zewnętrznej rzeczywistości. Zasoby umysłowe 
człowieka to odzwierciedlane w procesach uczenia 
się, osadzone w umyśle różne struktury i postacie in-
formacji o jego wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywi-
stości. Można mówić o poznawczych, emocjonalnych, 
motywacyjnych, energetycznych i świadomościowych 
aspektach dróg edukacji, tworzących je pojęciach 
i sądach, wyobrażeniach, przedstawieniach, ideach, 
koncepcjach, wiedzy, obrazach, schematach, mode-
lach, wzorcach, standardach, systemach, opiniach, ste-
reotypach, oczekiwaniach, antycypacjach, normach, 

dyrektywach, uprzedzeniach, programach, regułach, 
nastawieniach, skryptach i scenariuszach.

Umysłowe reprezentacje rzeczywistości są progra-
mami aktywności: działań, operacji, reakcji, czynno-
ści, czynów, działalności, osadzonymi także w emo-
cjonalno-wolicjonalnym, poznawczym i energetycz-
nym kontekście.

W prowadzonej analizie edukacji potrzebne jest 
także zwrócenie uwagi na sposób rozumienia pojęcia 
podmiotu. Jest ono traktowane dwojako – jako syno-
nim osoby oraz jako centralny element działania świa-
domego. Jego pojęcie najczęściej odnosi się do czło-
wieka-osoby jako wrośniętej w życie społeczne, 
biopsychicznej całości, funkcjonującej w społeczeń-
stwie i spełniającej w nim określone role. Obok tego 
wiązane jest nie tyle z osobą, co z działaniami przez 
nią podejmowanymi, działaniami angażującymi tyl-
ko pewien fragment jej biopsychicznych zasobów  
i możliwości – wiedzy, umiejętności, kompetencji.  
W takiej sytuacji podmiot działania jest informacyj-
nym i metainformacyjnym systemem, wyłonionym  
z posiadanych przez osobę zasobów umysłowych re-
prezentacji rzeczywistości oraz uświadamianych i od-
czuwanych przez organizm/osobę potrzeb.

Jeśli uznamy zarządzający charakter struktury  
i funkcji podmiotu działania, to zauważymy, że funk-
cje niektórych wyżej wymienionych umysłowych re-
prezentacji są programami działań, więc podmiot 
steruje zarządzającymi strukturami posiadanych za-
sobów, że uruchamia przez to i odpowiada za sieć 
operacji (działań). Podmiot zarządza więc procesem 
wywoływania zmiany podmiotu działania, odpowied-
nimi środkami, metodami, warunkami, cząstkowymi 
i końcowymi wynikami, że kieruje przygotowaniem, 
realizacją, kontrolą, oceną, korektą i zastosowaniem 
uzyskanych wyników. Uznamy również, iż zarówno 
podmiot, jak i całe, pełne działanie stanowi wielo-
funkcyjną wartość osobową i społeczną. Wobec tego 
zauważymy także, że w edukacji należy tworzyć szcze-
gólnie korzystne warunki dla wystąpienia i konse-
kwentnego przeprowadzania działań obejmujących 
wszystkie wskazane wyżej elementy i rodzaje działań 
składowych. Dotyczy to szczególnie zasobów czasu, 
niezbędnych do wykonania działań oraz usunięcia 
wszelkich nadmiarów treści, a tym samym dostoso-
wania przebiegu uczenia się, kształcenia, nauczania, 
wychowania do indywidualnych możliwości uczest-
ników procesów edukacyjnych. Tworząc takie wa-
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runki, należy pamiętać o szerokim kontekście zacho-
dzących przemian w świecie współczesnym i rady-
kalnie zmieniającej się roli człowieka w tym świecie.

Przedstawiony wyżej model działania świadomego, 
jego struktura i funkcje mogą służyć jako wielofunk-
cyjne narzędzie do poznawania i badania, a w tym dia-
gnozowania, prognozowania oraz projektowania jed-
nostkowych i społecznych systemów edukacji i auto-
edukacji; może służyć do tworzenia własnych teorii 
działań i własnych wzorców dróg edukacji, stanowią-
cych o uniwersalnych wartościach życia stanowią-
cych o zasobach posiadanej mądrości.

Przedstawione wyżej uwagi i spostrzeżenia odno-
szą się do sytuacji, co do których zasadniczą rolę speł-
nia podmiot działania świadomego jednostek i grup 
społecznych na koniec podjętych analiz zachodzi po-
trzeba przedstawienia sytuacji, w których podmio-
tem jest państwo.

Państwo jest instytucją polityczną powoływaną 
przez społeczeństwo (naród) dla obrony i ochrony 
jego żywotnych interesów, uprawnioną do stosowa-
nia przymusu względem tych wszystkich jego człon-
ków, którzy nie przestrzegają obowiązującego prawa. 
Poprzez swe wyspecjalizowane agendy 1) systema-
tycznie wytwarza wiedzę o funkcjonowaniu poszcze-
gólnych jego elementów składowych, 2) wywołuje  
i utrwala określone zachowania poszczególnych człon-
ków społeczeństwa, 3) stosując ujęty w prawie sys-
tem kar i nagród. Wykorzystując różnorodne formy  
i sposoby komunikowania się ze społeczeństwem, 
przekazuje komunikaty pozostające w związku z wie-
dzą uzyskaną w działaniach kontrolnych, wyselek-
cjonowaną wiedzę. Państwo, jako całość, jego aparat 
wraz ze wszystkimi instytucjami i obywatelami, po-
przez nieustannie spełnianą kontrolę i ocenę, w całej 
rozciągłości, w każdym przejawie swej działalności,  

z istoty swej jest szeroko rozumianą instytucją ba-
dawczą i edukacyjną, odpowiedzialną za całość za-
chodzących w państwie procesów edukacji w tym za 
sfery jej dotkliwych niepowodzeń. Istotną bowiem 
rolę spełnia w państwie system prawny. Jedną z przy-
czyn niepowodzeń państwa może być na różne spo-
soby przyjmowana i interpretowania systemu prawne-
go ujętego w konstytucji, ustawach, rozporządzeniach 
i przepisach wykonawczych.

System prawny reguluje/określa życie obywateli, 
jednostek, grup społecznych, organów władzy pań-
stwowej, organizacji, instytucji; stanowi o życiu i funk-
cjonowaniu różnych sfer życia gospodarczego, poli-
tycznego, kulturowego, oświatowego, zdrowotnego, 
prowadząc do tworzenia i powielania tysięcy szcze-
gółowych przepisów wykonawczych, docierając w róż-
nym stopniu i zakresie do każdej jednostki (niezależ-
nie od wieku). W ten sposób wywołuje określone 
formy działalności (zachowani, aktywności). Ozna-
cza to także wywoływanie i wnikanie w różne sfery 
życia duchowego – poznawczo-emocjonalnego i wo-
licjonalnego, wywołujące różne formy świadomej 
działalności. I w tym miejscu można zauważyć i po-
wtórzyć, że mamy tu do czynienia z świadomymi po-
staciami ucznia się, a w tym z dużym zakresem ak-
tywności edukacyjnej. Z całości przedstawionych 
kwestii wynika, jak ogromnie złożonym systemem 
jest system edukacji państwa, jak dalece edukacyjny 
system państwa powinien być przekształcany i zmie-
niany zarówno od strony poszczególnych jednostek, 
jak i od strony wszelkich organów władzy państwo-
wej: sejmu, senatu, rządu, wszelkich struktur samo-
rządowych i pozarządowych.

Wojciech Kojs  
(przewodniczący Rady Naukowej)





ARTICLES
СТАТТІ 
ARTYKUŁY





17

2022, Vol. 1, No. 4

Yuliіa Karpenko*
Ukraine

Chemistry Web Quests in Distance Learning

* Yuliіa Karpenko, Doctor of Philosophy, Lecturer, Cherkasy Medical Academy, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-
3498-957X, e-mail: yulia_karpenko1976@ukr.net.

•  ISSN 2956-2856
DOI: https://doi.org/10.15804/ve.2022.04.01

www.czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ve

Summary
This article is devoted to innovative learning technology, 
namely web quest, an effective learning tool that promo-
tes the cognitive activity of applicants for higher medical 
educational institutions, focused on today’s challenges 
related to forming an independent, creative, competent 
personality. The main attention is paid to using quests in 
studying chemical disciplines in distance learning.
The purpose of the study is to identify the main aspects of 
web quests’ effectiveness in the training of future medical 
professionals, revealing the main stages of the organisa-
tion. Specific examples of quests are also given from my 
own practical experience.
An analysis of recent publications on this issue was car-
ried out, and as a result, we argue that scientific sources 
do not sufficiently cover tuse of web quests in the study of 
chemical disciplines in higher medical education institu-
tions, which is the impetus for the study.
The article presents the stages of organising quests for 
students in the discipline “Medical Chemistry”, which in-
clude both the actual creation of a blog (initial, thematic, 
address, final), as well as the choice of topic, goals, tasks, 
division of responsibilities between participants and pu-
blication of results during distance learning (online con-
ferences, videos, projects, booklets, commercials, pre-
vention essays).
It is presented an analysis of a survey of teachers and stu-
dents on the effectiveness of the introduction of this 
technology in the training of future medical professio-
nals. The analysis of the results shows that web quests 
meet modern requirements for implementing the educa-
tional process in medical and educational institutions 
and contribute to acquiring professional competence. 
Teachers and students who participated in the survey no-
ted that web quests are an effective modern technology 
that promotes motivation, interest in the subject and 

chosen profession, and the formation of key competen-
cies that must have a modern medical professional to be 
competitive.
Specific examples of involving students in web quests on 
the subject of “Medical Chemistry” during research acti-
vities in the scientific section of Cherkasy Medical Aca-
demy.

Keywords: innovative technologies, web quests, compe-
tence, research activities, institutions of higher medical 
education, “Medical Chemistry”

1. Introduction

In today’s economic, political, and humanitarian cri-
ses, society is increasingly raising demands on young 
professionals in any field of activity. Military aggres-
sion is also a global problem, affecting education as 
well. In such realities, special attention is paid to the 
medical field, which is a key segment and indicator 
of the well-being of society. It is difficult for students 
to organise their education and realise personal and 
professional development prospects in such condi-
tions. An urgent problem teachers of higher education 
institutions solve is the use of innovative methods and 
forms of education that are effective in the online edu-
cational process. It is pretty difficult to increase mo-
tivation and quality learning in distance education 
with classical teaching aids, therefore during the pan-
demic and now martial law, teachers use such modern 
technologies that enhance the cognitive activity of stu-
dents, expand scientific horizons and areas of interest, 
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help organise and focus on gaining new knowledge. 
Education contributes to the realisation of these prob-
lems and the formation of the future personality in 
the profession.

The study aims to analyse the effectiveness of in-
novative learning technology in higher medical edu-
cation, namely, web quests; separation of stages of 
organisation of web quests; giving specific examples 
of practical activities in the teaching of chemical dis-
ciplines in institutions of higher medical education.

To achieve this goal, the theoretical research 
method was used, such as the analysis of normative 
documents and scientific papers; and the empirical 
method, namely a survey of teachers and students in 
the Google Form, and an experiment was conducted 
with the introduction of web quests when attracting 
students to research activities while working in a sci-
entific section.

2. Analysis of Scientific Works

It should be noted that the use of Internet resources 
is not the latest learning tool. However, scientists are 
constantly improving and expanding the possibilities 
of using information technologies that contribute to 
the search for the necessary information at home, the 
ability to analyse it and isolate fake (false) informa-
tion, develop the ability to systematise the data ob-
tained, effectively solve the tasks, develop an interest 
in the chosen profession and promote a scientific 
worldview. Modern information and communica-
tion technologies are now a priority in education, in 
the organisation of which the Law of Ukraine guides 
teachers in Higher Education. Such technologies 
provide not only the acquisition of knowledge and 
skills but also contribute to their implementation in 
the future profession. All that forms the general and 
professional competencies of future medical profes-
sionals, namely the ability to abstract thinking, anal-
ysis and synthesis; the ability to process information; 
the ability to adapt and act in new conditions; ability 
to analyse their own activities and organise the pro-
vision of medical care to the population, etc.

Note that scientists offer a variety of interpreta-
tions of the definition of “web quest”. The founders of 
educational web quests describe them as a specific 
lesson format in which students receive information 
from the Internet and state that such classes develop 

the ability to analyse and evaluate material (Dodge, 
1997). Researcher I. Sokol notes that in the general 
sense, the quest is a special learning technology that 
includes specific methods, forms and tools. The au-
thor’s opinion is correct that web quests are modern 
and innovative and contribute to the search for in-
formation and its assimilation and enrichment of 
knowledge in various fields (Sokol, 2016). It should 
be noted that O. Ilchenko states that web quests con-
tribute to improving the teacher’s skills, which not 
only provides information but helps acquire skills in 
students for self-search and assimilation of the mate-
rial. The researcher emphasises that web quests are 
not an isolated technology, they are inextricably 
linked with education, and through them, there is  
a transformation of educational material (Ilchenko, 
2017). Scientists O. Babenko and O. Komar rightly 
point out that the use of web quests is the orientation 
of young people to research and such technology is 
effective in the study of natural sciences, one of which 
is chemistry (Babenko, 2018). Many scholars hold  
a different view and believe that web quests are a jour-
ney on the Internet, a set of sites united by subject,  
a platform for tasks, and a specific lesson format. In 
the study, we believe web quests are an innovative ed-
ucational technology using Internet resources. Thus, 
the analysis of the works of scientists allows us to as-
sert that web quests are actively used in the modern 
educational process. At the same time, insufficient 
attention is paid to the problems of implementing 
this Internet technology in training future medical 
workers.

3. Organisation of Web Quests  
in Higher Education Institutions

It is an indisputable fact that the use of project-based 
learning, information and communication technolo-
gies increases the efficiency of the educational pro-
cess and promotes optimal mastering of educational 
material in institutions of higher medical education. 
Note that the key segment in web quests is the inde-
pendent search for information by students using the 
Internet. In this aspect, teachers should teach young 
people to systematise, analyse information and use it 
effectively. Independent search for information stim-
ulates future medical workers to expand their scien-
tific horizons, creative manifestations, and elaboration 



19

Yuliіa Karpenko: Chemistry Web Quests in Distance Learning

of a large number of sources, which involves the for-
mation of medical competence during training. Web 
quests can be organised in small groups and with  
a whole group of students, but a small number of 
people will be more effective if one teacher conducts 
the quest. Interdisciplinary web quests, which cover 
several disciplines, are very appropriate in institu-
tions of higher medical education. Such quests con-
tribute to the acquisition of medical knowledge, their 
implementation in future professional activities, and 
promote the individual’s self-realisation. The effec-
tiveness of such technology is evident in distance 
learning, as most information can be obtained only 
through the Internet when limited access to school 
and the library and, most importantly, the quest itself 
is online, and its product can be presented online. 
These can be projects about certain diseases with in-
formation available to people with non-medical edu-
cation, presentations on healthy lifestyles, commer-
cials on the use of useful natural products, videos on 
quality analysis of medicines, analysis of the survey 
of people’s willingness to visit a pharmacy or health 
care facility/medical laboratory, virtual tour on his-
torical medical monuments, preventive essays, infor-
mative booklets on seasonal vitamin deficiency, on-
line conferences, forums, webinars, etc.

During the preparation for the web quest, the 
teacher must compile a structural map of his work, 
which indicates: the topic, key tasks, main stages of 
work organisation, conclusions indicating the knowl-
edge and skills acquired by students after the quest 
and forms of publishing search results. An important 
and integral segment is the development of stages of 
organisation of students’ work. Such a plan can be 
discussed on the Google Met platform, Zoom, to 
which participants of the future web quest will join. 
Mandatory segments in it are coordination of the 
theme and purpose of the quest, detailed distribu-
tion of tasks between project participants, setting 
deadlines, intermediate verification of processed in-
formation, during which the teacher focuses on more 
important issues, helps in analysing material, present-
ing research results in the mentioned forms (online 
conferences, projects, videos, booklets, commercials, 
questionnaires, etc.) effective during distance learn-
ing. After discussion and adjustments, everyone re-
ceives a document and has the opportunity to work it 
out and clarify individual details at the participants’ 

forum. Such partnership conditions contribute to the 
effective implementation of tasks, forming a creative 
personality, and taking into account the medical di-
rection of training; in the future effective teamwork, 
because the activities of a medical worker involve 
consulting, discussion with the involvement of spe-
cialists of a narrow profile.

After discussing the plan for the development of 
the web quest, move on to the direct organisation, 
which includes the creation of a blog on the Internet. 
We offer general stages that can be used as a template 
or basis and modified depending on the topic, pur-
pose, and subject:

1. Initial – create own blog on Blogger.com, using 
a Google account that every student already 
has, as distance learning has been going on for 
two years. With Blogger, one can change the 
name in the game during the quest.

2. Thematic – choose the blog’s topic, and make 
changes during the project, so the name is not 
final. For example, in the course of events, 
there is an emphasis on other issues that should 
be better placed in the title. Mind that the title 
should contain keywords, be informative, 
understandable, and simple.

3. Address Book – choose the URL of the blog or 
domain name only once and indicate it in Latin 
letters as the e-mail address. Therefore, one 
needs to decide on the name and check in the 
program whether it does not coincide with an 
existing, busy user.

4. The final stage is the choice of template. At this 
stage, one can also make changes by choosing 
different options, such as themes on gadgets, 
which students can handle without problems. 
Be sure to click the “create blog” option to save 
all the steps.

4. Effectiveness of Web Quests  
in Chemical Disciplines

Chemistry teachers of Cherkasy Medical Academy 
actively involve students in web quests, rightly be-
lieving that such innovative technology contributes 
to the implementation of modern requirements for 
the organisation of classes, especially in distance learn-
ing, as well as interest in research and is a key lever in 
the formation of competitive medical specialists.  
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A survey was organised and conducted for both edu-
cators and teachers on the implementation and effec-
tiveness of web quests in the training of future medi-
cal professionals. The analysis of the survey results 
allows us to make the following generalisations: 
68,56% of teacher respondents said that web quests 
are a necessary challenge of time and should be actively 
implemented in the educational process of training 
future medical professionals. Among education appli-
cants answering a similar question, 79,56% showed 
interest in the selected technology. The slight dis-
crepancy is that younger people are more active in 
using Internet resources and finding information 
faster. However, when answering the question “Spec-
ify whether it is necessary to check information from 
Internet sources on several indicators?” teachers 
unanimously said yes, while only one in three stu-
dents agreed that materials should be checked. Such 
a low rate among younger people indicates a lack of 
awareness of verifying information, a labile psyche 
and minor life experience. It is worth noting that at 
the beginning of the COVID-19 pandemic, teachers 
had to devote much time during training sessions to 
refuting or explaining certain information from the 
Internet to save the lives and health of not only stu-
dents but also their families who were confused in 
front of an invisible enemy and did not understand 
how to secure their lives. There was also a question in 
the Google Form survey about the interest in the 
subject “Medical Chemistry” when using web quests. 
The analysis of respondents’ answers indicates inter-
est in the discipline. Namely, 66,87% of respondent 
students said that it was interesting to participate in 
educational quests, and 71,56% of teachers also said 
that students were actively involved in the proposed 
tasks during the implementation of projects. In addi-
tion to applying innovative technology in developing 
educational material, chemistry teachers have active-
ly implemented it in involving future medical profes-
sionals in research tasks within the scientific section 
of chemistry. During the survey, chemistry teachers 
pointed out that web quests help intensify students’ 
search activities in the chemical disciplines, develop-
ment of creative thinking, creativity, motivation to 
study, self-realisation and self-improvement (73,67% 
of respondents).

Summarising the analysis of the survey, we can 
say that chemistry teachers effectively use web quests 

at the Cherkasy Medical Academy during the pro-
cessing of chemical disciplines, and there is an active 
involvement of students in this type of work in the 
course of research activities.

From the experience of working at the Cherkasy 
Medical Academy, we give examples of the organisa-
tion of scientific web quests in the processing of the 
discipline “Medical Chemistry” during the involve-
ment of students in extracurricular activities in the 
scientific section. For example, during the study of the 
topic “Biogenic elements”, some problematic issues 
were brought to self-study within the work of the scien-
tific section and research web quests were organised 
on the following topics such as “Does life without 
plastic exist?”, “My biosphere without toxic chemicals”, 
“Relevance of endemic diseases”. When studying the 
topic “Chelation in biological systems”, we offer such 
web quest topics as “Is it possible to replace Ferum in 
the body with Calcium?”, “Causes of homeostasis”, 
“Complexions on guard of human life”, and “Chemi-
cal composition of COVID-19 protection products”. 
In particular, when organising a web quest on the 
topic “Does life without plastic exist?” research tasks 
were outlined and were solved by applicants for edu-
cation, namely:

1. Check out the classification of plastics.
2. Outline the main areas of usage.
3. Investigate the chemical composition and 

labelling.
4. Get acquainted with the ways of disposal.
5. Suggest modern, creative, own ways to reduce 

the impact of processing plastic products on 
the environment.

6. Prepare abstracts and take part in the online 
conference.

It should be noted that each project participant took 
a very responsible approach to the task and could 
choose any task he wanted from the list above. How-
ever, some changes occurred during the communica-
tion, and two participants took part in the conference; 
one prepared a report and the other a presentation. 
During the interim consultations on the Zoom plat-
form, students discussed the information received and 
suggested ways of verification and its relevance. The 
teacher focused on the materials’ publication dates 
and scientists’ reflections. Students presented search 
results at the annual online environmental confer-
ence, held remotely using the Google Meet platform.



21

Yuliіa Karpenko: Chemistry Web Quests in Distance Learning

The scientific web quest “Chemical composition 
of COVID-19 protection products” aroused great in-
terest among educators and teachers. All participants 
of the official website of the Cherkasy Medical Acad-
emy were acquainted with the results, and informa-
tion booklets were created. The tasks were as follows:

1. Get acquainted with the ways of transmission 
of the disease COVID-19.

2. Describe the preventive measures.
3. Study the causes of the disease.
4. Analyse the means of protection available in 

pharmacies.
5. Get acquainted with the availability of protective 

means for the population.
6. Get acquainted with the chemical composition 

of protective equipment.
7. Offer substitutes from available medical supplies.
8. Prepare a booklet and information for the 

academy website.
We emphasise that the preparation was very thor-

ough because, at the beginning of the pandemic, 
people were scared, nervous, and could not be sure 
of the accuracy of the information, which was very 
little. The project turned out to be inter-integral be-
cause practitioners-part-timers from special profes-
sional departments helped to analyse significant in-
formation. Most importantly, the results have not 
lost their relevance, but on the contrary, after some 
time, students offered to conduct a new quest, taking 
into account the emergence of new medical and scien-
tific information.

5. Conclusions

Thus, web quests help optimise research, search and 
independent work and develop professional and 
general competencies of future medical profession-
als, which include the ability to analyse, find, synthe-
sise, use the information on the Internet, and ensure 
implementation in future careers. Analysis of the 

survey of teachers and students suggests that young 
people are actively involved in quests (stated by 
71,56% of teachers), 66,87% of surveyed applicants 
for education showed great interest in the outlined 
technology while fully showing their personal quali-
ties (communication ability, organisational, search, 
information technology). The organisation of web 
quests in the study of “Medical Chemistry” takes 
place with the active involvement of young people in 
the choice of topic, purpose and publication of the 
results of the study, which are presented at online 
conferences, forums, projects, presentations of pre-
ventive essays, etc. Web quests during distance learn-
ing in higher medical education institutions are an 
effective, innovative technology that develops the 
research component of the educational process. In 
the future, we plan to explore web quests during the 
continuous development of doctors during their pro-
fessional activities.
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Summary
Transformation and informatisation of society contribu-
te to introducing social media and information and com-
munication technologies (ICT) as an integral part of so-
ciety. The article is devoted to studying forming such  
a key competence of modern personality as media litera-
cy through social media. The analysis of recent research 
and publications shows that the use of social media is 
controversial and has already been studied by scholars in 
various aspects. The use of social media today can be per-
ceived as a pedagogical tool and a lever of information 
and political influence on society. Taking into considera-
tion the imposition of martial law in Ukraine, we expe-
rience a special need to create own platforms of proven 
and quality information presented to the audience on 
social media as well as experts and influencers that will 
support the image and spirit of the country and ensure 
the dissemination of verified and reliable information. 
Education is considered the main counteraction to pro-
paganda, manipulation and bias, and educators have 
been the headliners of the educational process.
When conducting the research, the following tasks were 
set: 1) to find out the peculiarities of social media func-
tioning (especially in martial law); 2) to test the feasibility 
of using social media as a tool for forming media literacy 
(based on findings of the educators in Dnipropetrovsk 
region).
To conduct a comprehensive study of the use of social 
media as a tool for forming media literacy, we used a mi-
xed research design based on quantitative and qualitative 
methods.
The information overload that occurred at the beginning 
of the Russian military aggression against Ukraine nega-
tively affected Ukrainian citizens’ ability to perceive in-
formation critically. However, by adapting to life in new 

conditions and restoring the ability to think critically, ci-
tizens continued their professional activities at a qualita-
tively new level.
Exploring the potential of using social media for political 
manipulation and propaganda requires further in-depth 
study and analysis and can serve as a basis for political or 
psychological research in modern society.

Keywords: educators, social network, propaganda, disin-
formation, manipulation, information environment, lite-
racy

1. Introduction

Today reality makes adjustments in all spheres of ac-
tivity: a person must be able to quickly adapt to digi-
tal and information space, cooperate both in the vir-
tual environment and in real life, and understand the 
narratives of modernity (i.e., a set of related real or 
fictional events, facts or impressions) and the basics 
of safe use of Internet resources and social media as 
an integral part of the life of an information society.

In January 2022, the International Media Research 
Agency “Wearesocial” (London, the United King-
dom) published the annual report “Digital 2022”, 
which witnessed that the number of Internet users 
increased by 2%; the number of social networks us-
ers increased by more than 10%; the number of mo-
bile phones users increased by 1.8%. There are such 
popular reasons for using the Internet as the search 
for information (61%), communication with family 
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and friends (55.2%), and reading the news (53.1%). 
Despite various challenges over the past few years, 
Facebook remains the most popular social network 
and the main source of information for most people: 
the number of new users is growing every month (Si-
mon, 2022).

Statistics also show that the Internet has become 
an everyday phenomenon in the lives of ordinary cit-
izens of Ukraine as well. According to the annual 
USAID-Internews survey “Attitude of the population 
to the media and consumption of different types of 
media in 2021”, conducted by the sociological com-
pany InMind commissioned by the international or-
ganisation Internews, which implements the Media 
Program in Ukraine with financial support from the 
United States Agency for International Development 
(USAID), the share of active Internet users is grow-
ing (90% of respondents). There is a tendency among 
Ukrainians to use social networks (62% of respon-
dents) as the primary and only source of information. 
However, the percentage of trust in online media de-
creased from 48% in 2020 to 44% in 2021, consider-
ing them unreliable and biased. The most popular 
social networks are Facebook as the primary source 
of current news (47% of Ukrainians use this network), 
YouTube as an alternative to television (30% of Ukrai-
nians use this network), Instagram as a source of en-
tertainment or local news (18% of Ukrainians use 
this network; mostly young people aged 18–30, less 
often – 31–40). Among other things, 34% of Ukrai-
nians pay attention to the source of news (for com-
parison: in 2020, the figure was 35%), 31% of Ukrai-
nians try to analyse different points of view (for com-
parison: in 2020, the figure was 32%), 16% of Ukrai-
nians pay attention to media owner (for comparison: 
in 2020 the figure was 13%), 24% of Ukrainians intu-
itively trust the media (for comparison: in 2020 the 
figure was 22%), 14% of Ukrainians trust their favou-
rite media (for comparison: in 2020 the figure was 
20%), 6% of Ukrainians do not know the signs of re-
liable media (for comparison: in 2020 the figure was 
7%). Notably, in 2021 the percentage of Ukrainians 
who consume and trust Russian media decreased by 
1–3% depending on the type of media (Internews, 
2021).

Thus, statistics from various sources and agencies 
reflect the current trend: the use of the Internet and 
social networks is a commonplace phenomenon that 

can be considered the main platform for working out 
personal media literacy, has a significant impact on 
personality, can be addictive and sometimes the only 
source of information.

The use of social media (particularly social net-
works) today can be perceived as a pedagogical tool 
and a lever of information or political influence. De-
spite differences in the views of scholars on the ap-
propriateness and safety of their use, social media are 
also increasingly applied in educational activities. 
However, today, during the active phase of Russia’s 
military aggression against Ukraine, the use of social 
media as a tool to influence the public and develop 
media literacy has become extremely relevant. It re-
quires a more detailed and comprehensive study, so 
this controversial issue remains the subject of re-
search and discussion.

The article aims to study the possibilities of using 
social media as a tool for the formation of media lit-
eracy.

To reach the aim, the following tasks were set: 1) to 
find out the peculiarities of social media functioning 
(especially in martial law); 2) to test the feasibility of 
using social media as a tool for forming media litera-
cy (based on findings of the educators in Dniprope-
trovsk region).

To conduct a comprehensive study of the use of so-
cial media as a tool for media literacy, we used a mixed 
research design based on quantitative (pedagogical 
experiment; measurement of variables; hypothesis 
testing) and qualitative (observation of participants 
in learning; comparison and generalisation of peda-
gogical experience; analysis of statistically sound 
data) methods.

2. Social Media in the Context  
of Scientific Research

An analysis of recent research and publications shows 
that the use of social media is controversial and has 
already been considered by scholars in various as-
pects. Thus, Oleksiuk and Lebedenko (2015) studied 
the peculiarities of the use of social media in the 
work of secondary school teachers. Kobysia and Se-
menov (2019) identified opportunities for using so-
cial media when training future teachers, focusing 
on introducing modern methods for organising and 
supporting education.
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The research on the use of social media in educa-
tion and warnings about some related issues (such as 
privacy, loss of time, distraction and mechanical na-
ture of these social media) was conducted by Grover 
(2014), who experimentally proved that these digital 
tools should not be ignored in the academic field. 
The digital competence of future primary school 
teachers when teaching science through social media 
was explored by Robles Moral and Fernández Díaz 
(2021), who emphasised the need to develop other 
competencies, such as communication and science 
as well. The use of social media as a political commu-
nication tool was explored by Daşli (2019), who em-
phasised the potential of social media to reach a large 
audience and disseminate specific ideas through a sin-
gle instant message.

The research also shows that media are primarily 
a lever of propaganda, not information in world poli-
tics (Shehu Enoch, 2020). In addition, Bula and Svi-
derska (2020) studied social media as a tool for polit-
ical manipulation and a platform for psychological 
influence through spreading propaganda, focusing 
on replacing social and political reality with comput-
er simulations.

The researchers from Bulgaria, Italy, and Qatar, 
Hristakieva et al. (2021), analysed the spread of pro-
paganda and its interaction with coordinated be-
haviour and presented a methodology for analysing 
several important dimensions of behaviour on the 
Internet. This study provides a methodology for de-
fining such concepts as coordinated “harmful” (i.e., 
aimed at inciting citizens to violence or aggression) 
and “harmless” (coordinated but not malicious or 
deceptive) behaviour (Hristakieva et al., 2021).

Semen’s (2017) study on the propaganda policy of 
Russian communities on social media against Ukraine 
is relevant nowadays. The researcher singled out the 
following methods of propaganda: labelling, creating 
a cult of personality, appealing to authority, and de-
monising the enemy. The paper emphasises the need 
to study all components of the modern information 
society (in particular, the influence of social media) 
on the spread of propaganda and manipulation to 
form media literacy and appropriate response to in-
formation attacks of the aggressor.

According to Bradshaw and Howard (2019), Face-
book remains the dominant platform for cyber-troops 
due to the scale of use and capabilities of this platform 

for political communication, involving artificial intel-
ligence, trolls, bots, deepfake technologies and more.

In turn, Kižina (2015) analysed the tools, ap-
proaches, and methods of social media promotion in 
the context of cyber warfare in the case of pro-Rus-
sian propaganda on social networks aimed at Lithu-
anian Internet users. The study’s results correlate 
with the situation in Ukraine: Russian propaganda is 
conducted mainly through the use of the social net-
work Facebook. It is not centralised from a single 
source but focuses on pro-Russian content on social 
networks in the context of cyber warfare, especially 
during the Russian military aggression and intensi-
fied online propaganda against Ukraine. Currently, 
during martial law, social media are used as a tool for 
advocacy, dissemination of disinformation and data 
collection (both personal and strategic).

3. Features of Using Social Media  
as a Source of Information

According to McCarthy (2010), the ideal and most 
popular hosting site is the social network Facebook, 
which is also used by 47% of Ukrainian citizens reg-
ularly consuming information (Internews, 2021). 
The network is constantly expanding its functional-
ity and adding new services. The most active users of 
this social network (15–18%) are citizens aged 25–45 
(Simon, 2022). Facebook’s educational potential as  
a primary source of information encourages educa-
tors to purposefully influence their students, intro-
duce training courses, and enable educational insti-
tutions to create closed corporate communities with 
a specific target audience. However, the principle of 
“targeted impact on the audience” also works based 
on Facebook’s algorithms, trained bots, trolls, and 
propagandists who advertise and promote products 
and ideas that benefit them. Therefore, Facebook can-
not be considered a professional platform for provid-
ing educational services. It is inexpedient to use this 
social network as a separate educational tool. However, 
we can use some features of Facebook (for example, 
to establish cooperation), forming its users’ general 
or key competencies (including media literacy).

The social network Instagram was launched in 
2010 as a mobile app that allowed users to upload 
and share photos and videos. Its popularisation and 
expansion have been rapid, and this social network is 
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now considered an effective online platform for in-
teracting with young people aged 18–30 (17%) (Si-
mon, 2022; Internews, 2021); its functionality can be 
used in educational activities, motivating learners to 
study school subjects (including foreign languages), 
introducing online educational marathons, forming 
general or key competences (including media litera-
cy) of users, creating thematic posts with appropriate 
hashtags, etc. (Kyrpa, 2021).

However, today Instagram is primarily used to 
create and promote a personal brand to help a blog-
ger influence the worldview of a significant audience 
of subscribers. Therefore, the impact of this social 
network can be both constructive and destructive, 
depending on the content distributed by such a blog-
ger. The influence of Instagram bloggers on the con-
sciousness and worldview of displaced citizens during 
the Russian military aggression against Ukraine is es-
pecially noticeable. Russian bloggers incite the masses 
to enmity and justify the government’s actions by im-
posing propaganda ideas.

Regarding the use of the social network Telegram, 
according to the DataReportal team, only 10% of citi-
zens worldwide over the age of 16 consume informa-
tion using its functionality (Simon, 2022). However, 
this social network is gaining tremendous popularity 
due to the ban on social media such as Facebook and 
Instagram in Russia. In Ukraine, using the function-
ality of the Telegram application, 21% of citizens con-
sume information daily (Internews, 2022). Anybody 
can create a Telegram channel anonymously, for free 
and with a few clicks. The interface’s simplicity and 
absence of unnecessary elements distinguishes it from 
other messengers. However, neither the dissemina-
tion of information, its reliability, nor the authorship 
of materials is controlled, which is dangerous for 
forming citizens’ worldviews in peacetime and in-
creases the harmful effects and losses in wartime. 
Telegram is an application loyal to misinformation 
or fakes and free from censorship. Thus, the purpose 
of some anonymous channels was to gather informa-
tion, manipulate, spread panic and destabilise the 
situation in Ukraine (i.e., the channels “Resident”, 
“Gossip Girl”, “Dnipro live”, etc.).

It should also be emphasised that according to 
various studies, the level of trust of Ukrainian citizens 
in Internet news (including social media) is high (on 
average 44%). Although personal consumption of 

Russian media and trust in them decreased: 82% of 
Ukrainians did not use any type of media in 2021 
(Internews, 2022). This tendency has become espe-
cially noticeable during the military invasion of the 
territory of Ukraine.

Thus, the common characteristics of the above 
social media include an organising aspect, the ability 
to unite many people with one idea and encourage 
them to participate in so-called social movements or 
social actions, which can be described as a riot in the 
struggle for power, or as a lever impact on the masses 
of people (Daşli, 2019).

4. Exploring the Level of Media Literacy 
during Martial Law

Education that meets the current and projected needs, 
problems, and aspirations of the individual and soci-
ety, based on changes in the individual’s cultural en-
vironment, is considered the main counteraction to 
propaganda, manipulation and bias. This approach 
to education and educational activities contributes to 
forming personal readiness to address social goals, 
economic realities and future life challenges.

Moreover, educators have been the headliners of 
education. Therefore, in the conditions of total digi-
talisation and availability of any content, educators 
must be able to navigate in the information environ-
ment themselves to distinguish “white” media from 
propaganda.

Work with the citizens of the Dnipropetrovsk region 
on the development of media literacy was launched 
in 2019 with the support of trainers of the Interna-
tional Research & Exchanges Board (IREX), an inter-
national non-profit organisation specialising in glob-
al education and development. In 2019–2021, the-
matic training and workshops on the formation of 
citizens’ information hygiene and the development 
of their media literacy were held in the Communal 
Institution of Higher Education, “Dnipro Academy 
of Continuing Education” of Dnipropetrovsk Re-
gional Council. However, at the beginning of the 
military invasion of the Russian Federation in Febru-
ary 2022, there was an additional need to update and 
activate the acquired knowledge, skills, and abilities.

A short-term study was conducted during the first 
month since the beginning of the Russian military 
invasion of Ukraine (February 24 – March 24, 2022). 
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21 employees of the communal institution of higher 
education, “Dnipro Academy of Continuing Educa-
tion” of Dnipropetrovsk Regional Council, who work 
at different departments, were involved in all the 
stages of the study on their own initiative. This target 
group was chosen because educators are undisputed 
influencers for students and their parents, who mon-
itor their activities and follow their advice. That is 
why educators have the opportunity, in addition to 
teaching the subject, to form core values and key 
skills among their audience, teach them how to use 
the Internet and social media safely, consume infor-
mation critically and protect personal data as the 
main requirements of the conscious user of the net-
work, as well as to influence students’ perception of 
the education system as a whole.

In the course of the research, it was decided to 
trace the dynamics of citizens’ qualitative activity on 
social media in the context of martial law and com-
pare the results at the ascertaining and control stag-
es. We understand qualitative activity as avoiding the 
creation of information noise on social media, dis-
seminating reliable and useful information, and in-
volving in information resistance.

In order to effectively organise the work at the as-
certaining stage, we conducted a survey based on three 
questions (1. What social media do you use most of-
ten? 2. What content do you distribute most often, for 
example, personal posts or someone else’s publica-
tions? 3. How often do you share information on social 
media?) to identify platforms that are easier for edu-
cators to use as online platforms and to analyse the 
posts that citizens typically distribute through their 
profiles.

According to the results of this survey, we have 
found that, among others, educators most often use 
the functionality of social media such as Facebook 
(21 educators), Telegram (15 educators) and Insta-
gram (12 educators), daily disseminating mainly in-
formation or posts by other authors. The general ten-
dencies among citizens to disseminate information 
during martial law in Ukraine were also highlighted, 
e.g.:

a) dissemination of strangers’ appeals without clari-
fying the accuracy of the information, irrelevant 
reports (for example, we found several cases of 
disseminating photos with the search for a per-
son from Donetsk, dated 2014);

b) the use of applications that collect personal data 
(for example, the application for photo pro-
cessing Photo Lab, developed by the company 
of the aggressor country) and their promotion 
on social media;

c) excessive dissemination of information is con-
sidered information noise (mostly the author-
ship of the posts is unknown, the posts mostly 
express the author’s attitude to the events, but 
there are no facts and evidence).

The results of the ascertaining stage can be ex-
plained by the fact that at the beginning of martial 
law, citizens (from more or less safe regions) became 
panic-stricken and were afraid of potential threats 
and uncertainty. That is why they created additional 
information noise, i.e., unconsciously and not inten-
tionally spread unverified news from various sites, 
photos, appeals, inaccurate information, and infor-
mation about some places that the enemy attacked. 
Information overload, which occurred at the begin-
ning of Russian military aggression against Ukraine, 
negatively affected the citizens’ ability to perceive in-
formation critically, weakening the resistance to mis-
information and fake attacks of the aggressor.

At the formative stage of the research, in coopera-
tion with volunteer initiatives of fact-checkers “No-
taEnota” and “StopFake”, experts of the volunteer edu-
cational project on information hygiene “How not to 
become a vegetable” (“Yak ne staty ovochem”) and 
the editorial board of Dnipropetrovsk regional peda-
gogical newspaper “Dzherelo” we strengthened work 
on forming citizens’ media literacy on Facebook, In-
stagram and Telegram.

A “road map” of work on social media was devel-
oped for educators, which addressed the following 
issues:

1) counteracting misinformation and propagan-
da (recommendations for identifying signs of 
reliable media sources and reducing own in-
formation noise);

2) information hygiene “EXPERT level” (writing 
and disseminating posts exposing manipula-
tion and propaganda);

3) cyber warfare for beginners (algorithm for com-
bating hostile channels, profiles, and sites on 
social media).

In the process, a collective decision was made that 
each educator would disseminate information and 
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provide an expert assessment of other articles accord-
ing to their own subject profile: psychological support 
for children and parents, methods of distance learn-
ing (including martial law in the country), foreign 
language support for refugees, work on the forma-
tion of students’ media literacy, work with ICT.

Forms and methods of work were selected follow-
ing the specifics and algorithms of a particular social 
media:

1. Facebook and Instagram: citizens were sent per-
sonal messages with instructions on providing 
information resistance; posts on info-hygiene, 
prevention of propaganda, verification of dis-
seminated information, etc., were published.

2. Telegram: the blocking of channels engaged in 
gathering information, inciting hatred, and pro-
paganda was organised; a channel in the Tele-
gram application was created to promptly in-
form the educators of the Communal Institu-
tion of Higher Education “Dnipro Academy of 
Continuing Education” of Dnipropetrovsk Re-
gional Council.

During the formative stage, work with the educa-
tors was based on the principle of “learning by do-
ing”, i.e., the educators, receiving recommendations 
and algorithm of work, immediately implemented 
them in practice, filtered their own activity, tracked 
posts of their “online friends”, explained the basics to 
them, etc. In the process of work, we had the oppor-
tunity to adjust the activities, making collective deci-
sions based on the analysis of the effectiveness of forms 
and methods of work and practical experience.

At the control stage of the study, a re-analysis of 
the posts published by citizens in their profiles was 
conducted.

We found that the level of information noise of 
citizens decreased; they “unsubscribed” from unoffi-
cial news groups and were guided by data from offi-
cial information channels; unreliable and irrelevant 
posts were removed from the pages; publications be-
came balanced, high quality and useful with refer-
ences to the source and according to the subject pro-
file. Among other things, the educators updated their 
knowledge of methods of verifying information (both 
text and photo or video information), learned to dis-
tinguish between “white” media and joined the infor-
mation resistance on their own initiative (i.e., writing 
complaints and blocking channels, applications and 

websites of state structures of the aggressor country, 
supporting petitions, etc.).

The obtained results can be considered an inter-
mediate stage, as the work on forming media literacy 
must be constant, systematic and adjusted to the 
needs and requirements of reality. However, the pos-
itive dynamics can be explained by the reduction of 
the shock reaction to the military events in the coun-
try and the restoration of the ability to think critically, 
the citizens’ adaptation to life in new conditions and 
the need to continue professional activities.

Furthermore, we agree with the recommenda-
tions developed by the Lithuanian researcher Kižina 
(2015) to counter pro-Russian propaganda on social 
media as a part of cyber warfare, namely:

1. Creating a group to respond to incidents on so-
cial networks.

2. Informing and educating the public about pro- 
-Russian propaganda on social media and cyber 
warfare, developing citizens’ skills in under-
standing the signs of propaganda and the algo-
rithm for countering it.

3. Public and private partnership to counter so-
cial media propaganda in the context of cyber 
warfare.

4. Legislative definition of social media as a mass 
medium of society and regulation of their ac-
tivities.

5. International cooperation in forming citizens’ 
media literacy (Kižina, 2015).

5. Conclusions

Analysing current events and challenges, social me-
dia can be considered not only as a virtual platform 
for establishing social contacts (both personal and 
professional) but also as a lever for influencing the 
public and a tool for forming media literacy.

The article clarifies the peculiarities of social me-
dia functioning (especially in martial law) and pres-
ents the experimentally tested feasibility of using so-
cial media to form media literacy.

During the phase of active hostilities in Ukraine, 
the online community, which includes educators, has 
formed its own trends and rules of struggle and infor-
mation resistance, including active work on social me-
dia. Disinformation, propaganda and manipulation 
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of the aggressor have a devastating effect on the mood 
of society and contribute to the formation of negative 
stereotypes. Therefore, there is a growing need to 
create own platforms of proven and high-quality in-
formation for the audience on social media and ex-
perts and influencers who will maintain the image 
and spirit of the country and ensure the dissemina-
tion of verified and reliable information.

The information overload that occurred at the be-
ginning of the Russian military aggression against 
Ukraine negatively affected Ukrainian citizens’ abili-
ty to perceive information critically. However, by 
adapting to life in new conditions and restoring the 
ability to think critically, citizens (from more or less 
safe regions) continued their professional activities 
at a qualitatively new level.

Exploring the potential of using social media for 
political manipulation and propaganda requires fur-
ther in-depth study and analysis and can serve as  
a basis for political or psychological research in mod-
ern society. That is why we see the need for further 
study of the potential of social media and the forma-
tion of citizens’ conscious understanding of the risks 
of communication and interaction in the network 
space, especially regarding the fact that our study is 
limited to only three online platforms (Facebook, In-
stagram, Telegram), and Pinterest, YouTube, TikTok, 
Snapchat, etc. are also extremely popular in the net-
work space, which also have a significant impact on 
the formation of the worldview of citizens.
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Анотація
Не поширеними та не широко розповсюдженими в лі-
тературних текстах, як антропонімічні найменування 
чи топонімічні назви, проте достатньо функціонально 
важливими можна вважати міфоніми. Їхня роль ви-
являється в ході дослідження жанрових і стильових 
ознак деяких художніх творів шкільної програми з 
української літератури для старших класів та світо-
глядних орієнтирів окремих персонажів цих текстів.
Поглиблене вивчення міфологічних художніх онімів 
істотно вагомим є для десятикласників. На прикладі 
двох творів – повісті Михайла Коцюбинського «Тіні 
забутих предків» та драми-феєрії Лесі Українки «Лі-
сова пісня» – учні 10 класу можуть дослідити роль 
міфологічної назви як однієї з ознак жанру драми-  
-феєрії, стилю неоромантизму та ідеологій космоцен-
тризм та язичництво. Саме тому міфоніми необхідно 
поглиблено вивчати в межах жанрового, структурно- 
-стильового та ідеаційно-концептуального напрямів 
дослідження художнього твору.
Подібно до назв топонімічного походження міфоло-
гічні найменування поєднують і традиційні етимоло-
гічні значення, й авторські додаткові смисли, які є цін-
ними тільки в контексті певного літературного твору. 
Разом із тим часто такі назви можуть виступати сим-
волічними. До прикладу, Мавка – героїня неороман-
тичної драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
У статті окреслено оптимальний підхід до вивчення 
художніх текстів шкільної програми з української лі-
тератури для 10 класу на основі жанрового, стильово-
го та ідейно-концептуального аналізів із поглибленим 
вивченням міфологічних назв. У роботі визначено  

й запропоновано основні вимоги до тем та мети уро-
ків, присвячених дослідженню літературних текстів 
через залучення до аналізу міфологічних наймену-
вань. Розроблено алгоритм побудови навчальних си-
туацій, зміст яких відповідає власним назвам міфо-
логічних персонажів та авторським значенням, укла-
деним у них.

Ключові слова: міфонім, жанровий аналіз, структур-
но-стильовий аналіз, ідеаційно-концептуальний ана-
ліз, символ

Summary
The in-Depth Work With Mythonyms (on The Basis of Literary 
Works of the School Program for 10th Grade)

Not common and not widespread in literary texts, such 
as anthroponymic or toponymic names, but quit func-
tionally important can be considered mythonyms. Their 
role is revealed in the study of genre and stylistic features 
of some works of art of the school curriculum in 
Ukrainian literature for senior classes and worldviews of 
individual characters of those texts.
The in-depth study of mythological artistic onyms is es-
sential for tenth-grades. On the example of two works – 
Mykhailo Kotsyubynsky’s novel “Shadows og Forgotten 
Ancestors” and Lesya Ukrainka’s drama-extravaganza 
‘Forest Song” – 10th grades can explore the role of the 
mythological names as one of the features of the drama 
genre, neo-romanticism style and ideology of cosmocen-
trism and paganism. That is why mythonyms need to be 
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studied in depth within the genre, structural-stylistic and 
ideational-conceptual areas of research of a work of art.
Like names of toponymic origin, mythological names 
combine both traditional etymological meanings and au-
thor’s additional meanings, which are valuable only in 
the context of a particular literary work. However, such 
names can often be symbolic. For example, Mavka is the 
heroine of Lesya Ukrainka’s neo-romantic drama-extrav-
aganza “Forest Song”.
The article outlines the optimal approach to the study of 
literary texts of the school curriculum in Ukrainian liter-
ature for 10th grade on the basis of genre, stylistic and 
ideological and conceptual analysis with in-depth study 
of mythological names. The paper identifies and propos-
es the basic requirements for the topics and objectives of 
the lessons devoted to the study of literary texts through 
involvement in the analysis of mythological names. The 
algorithm for constructing educational situations has 
been developed, the content of which corresponds to the 
proper names of methological characters and the author’s 
meanings contained in them.

Keywords: mythonym, genre analysis, structural and sty-
listic analysis, ideational and conceptual analysis, symbol

1. Вступ

У декількох творах, включених до програм з укра-
їнської літератури для старшої школи, наявні 
яскраво виражені міфологічні образи й пов’язані 
з ними міфоніми, що несуть на собі важливе функ-
ціональне навантаження. Такими текстами є по-
вість Михайла Коцюбинського «Тіні забутих 
предків» та драма-феєрія Лесі Українки «Лісова 
пісня». Обидва твори учні вивчають у 10 класі.  
У повісті М. Коцюбинського міфологічні персо-
нажі виконують другорядні ролі, а в драмі-феєрії 
Лесі Українки – як другорядні, так і головні.

Мета дослідження – розробити оптимальний 
підхід до поглибленої роботи із власними міфо-
логічними назвами в рамках жанрового, струк-
турно-стильового та ідеаційно-концептуального 
шляхів аналізу літературного тексту.

Мета передбачає виконання таких завдань для 
її досягнення:

• розробити систему основних вимог до тем та 
мети уроків, присвячених поглибленій ро-
боті з назвами міфологічних персонажів;

• окреслити алгоритм побудови навчальних 
ситуацій та мікроситуацій для характеристи-
ки назв-міфонімів та авторських значень, 
укладених у них.

2. Основна частина

Специфіка роботи з міфонімами полягає в тому, 
що це вигадані назви, запозичені з фольклору. 
Тому найперше завдання вчителя та учнів поля-
гає в з’ясуванні етимології міфологічного найме-
нування. Знаючи значення та інші особливості 
міфоніма в народних віруваннях, можна порів-
нювати його варіанти – фольклорний і той, який 
використовує письменник.

Наприклад, лексема «мавка» походить від пра-
слов’янського слова «навь», що означає «мрець» 
(Етимологічний словник, 2003). За традицією мав-
ку порівнювали з дівчиною, яка мала зелене во-
лосся. За народними уявленнями давніх слов’ян, 
мавка (нявка) – це «дитя жіночої статі, що вмер-
ло нехрещеним; казкова лісова істота в образі го-
лої гарної дівчини з довгим розпущеним волос-
сям; мавки заманюють хлопців своєю вродою і ча-
рами і залоскочують їх до смерті» (Жайворонок, 
2006).

Орієнтуючись на це, вродливою молодою ді-
вчиною свою головну героїню показує й Леся 
Українка. Проте її Мавка відрізняється від істот  
з народних легенд, вона щира й здатна на глибокі 
почуття. Це доводять ті епізоди з драми-феєрії 
«Лісова пісня», у яких Мавка співчуває Лукашеві, 
демонструє своє кохання до нього, виправдовує 
його духовну слабкість.

Не можна не наголосити, що Леся Українка, 
називаючи героїв, використовує загальні міфо-
логічні найменування в ролі власних. Таким чи-
ном авторка надає міфонімам іншого значення, 
адже разом із називанням вона сама вказує на 
контраст, протиставляє збірність загальної назви 
одиничності власної. Наприклад, у розмові між 
Мавкою та Лукашем: «Я – Мавка лісова», «А, от 
ти хто! Я від старих людей про мавок чув не раз, 
але ще зроду не бачив сам». Мавка: «Не бійся, то 
Русалка. Ми подруги, – вона нас не зачепить». 
Водяник: «Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, 
як зводити русалок!»

Міфологічні образи в літературних творах пер-
соніфіковані й можуть бути наділені символічни-
ми значеннями. Наприклад, Леся Українка в дра-
мі-феєрії описує не просто образ мавки з тради-
ційним для нього значенням, а створює символ 
кохання, добра, краси та духовності, втілений  
в подобі молодої вразливої дівчини.
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Міфологічні найменування творів із програ-
ми української літератури для 10 класу (повісті 
«Тіні забутих предків» та драми-феєрії «Лісова 
пісня») виконують світоглядну, жанрову і сти-
льову функції. Відповідно поглиблене вивчення 
таких міфонімів варто здійснювати в процесі ви-
користання ідеаційно-концептуального, жанро-
вого та структурно-стильового шляхів аналізу.

Формуючи модель уроку, учителю української 
літератури необхідно враховувати властивості 
назв міфологічних персонажів та їхню роль у ви-
вченні жанрових та стильових ознак твору. Почи-
нати таку діяльність варто вже із теми та мети за-
няття, у яких окреслювати відповідні міфологічні 
найменування та основні знання та вміння, що 
варто формувати в ході поглибленої роботи з ними.

Усі структурні компоненти заняття з вивчен-
ня літературного твору, у якому наявні міфоло-
гічні персонажі, характеризуються специфічни-
ми особливостями, адже спрямовані на організа-
цію дослідження старшокласниками назв таких 
героїв. Так, визначаючись із темою уроку, учи-
тель літератури має забезпечити низку вимог до 
оформлення її «змістового центру» та відповідно 
«змістової периферії». Словеснику необхідно:

 – зазначити ті міфологічні назви, які будуть 
вивчені на уроці;

 – окреслити стильову та жанрову домінанти 
твору, пов’язані з використанням міфонімів;

 – вказати на ідеаційну систему мислення,  
у межах якої міфологічні персонажі є типо-
вими з точки зору їхніх власних назв.

Пропонуємо теми занять для аналізу повісті 
Михайла Коцюбинського та драми-феєрії Лесі 
Українки на основі поглибленого вивчення влас-
них міфологічних назв:

Арідник, щезник, чугайстер, лісовик і нявка 
як частина космоцентричного гуцульського сві-
тогляду в повісті Михайла Коцюбинського «Тіні 
забутих предків».

Міфологічні назви в контексті жанрових та сти-
льових властивостей неоромантичної драми-фе-
єрії Лесі Українки «Лісова пісня».

Запропоновані теми відповідають стильово-
му, жанровому та ідеаційно-концептуальному 
напрямам дослідження літературного тексту.

Цю специфіку для повісті «Тіні забутих пред-
ків» підкреслено шляхом безпосереднього вико-

ристання в «змістовому центрі» теми уроку назв 
міфологічних персонажів, які є показником сві-
тогляду персонажів-гуцулів; вказівки на особливу 
систему мислення – космоцентризм. Космоцен-
трична ідеаційність передбачає використання  
в тексті як основний тип героя «міфологічних 
персонажів, що уособлюють певні явища при-
родного світу, персоніфіковані сили природи...» 
(Бондаренко, 2012). Віра в міфічних істот як ду-
хів природи – це і є частина космоцентричного 
світогляду гуцулів, на думку самого Михайла Ко-
цюбинського.

Для драми-феєрії «Лісова пісня» оптимальні 
напрями дослідження визначаються в «змістовій 
периферії» теми уроку. Це обов’язкова умова для 
формулювання теми, адже жанрово-стильові вла-
стивості твору Лесі Українки дають можливість 
активно залучати до роботи міфологічні наймену-
вання. Жанр драми-феєрії передбачає зображення 
фантастично-казкового сюжету, у якому поряд із 
героями-людьми діють міфічні та фольклорні 
образи (Літературознавча енциклопедія, 2007).  
У свою чергу неоромантизм як стильовий напрям 
раннього українського модернізму також орієн-
тований на використання умовних, фантастичних 
образів, сюжетів, що часто мають символічне зна-
чення (Літературознавча енциклопедія, 2007).

Теми уроків вимагають визначення відповід-
них їм цілей. Основна мета таких занять – вивчен-
ня художнього твору крізь призму ідеаційно-кон-
цептуального, жанрового або структурно-стильо-
вого шляхів аналізу із залученням власних назв 
міфологічних персонажів як показників жанрово- 
стильових домінант тексту або світогляду голов-
них героїв. Навчальний, розвивальний та вихов-
ний складники мети відповідають ряду вимог:

• визначити систему компетенцій, важливих 
під час аналізу учнями текстів крізь призму 
жанрово-стильових чи світоглядних власти-
востей творів на основі поглибленої роботи 
з власними міфологічними назвами. Зокре-
ма, це коло знань, умінь і навичок, необхід-
них, щоб:

 – виділяти ознаки різних жанрів та стилів  
у творах;

 – встановлювати зв’язок між назвами мі-
фологічних істот та жанрово-стильовими 
властивостями тексту;
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 – визначати та давати оцінку міфологічним 
онімам як показникам компоцентрично-
го світогляду;

• виховувати повагу до давніх традицій укра-
їнського народу, критичне ставлення до мо-
ральних цінностей образів-персонажів.

Орієнтовані цілі до наведених вище тем:
Мета. Навчальна – сформувати в учнів по-

няття про космоцентризм як світоглядну си-
стему мислення; проаналізувати космоцентрич-
ний гуцульський світогляд у повісті М. Коцюбин-
ського «Тіні забутих предків», дослідити образи 
міфологічних героїв та їх назви в контексті цієї 
теми.

Розвивальна – розвивати вміння використо-
вувати міфоніми під час ідеаційно-концептуаль-
ного аналізу художнього твору та характеристи-
ки образів-персонажів фольклорного походження.

Виховна – виховувати повагу до давніх гуцуль-
ських традицій, любов до природи.

Мета. Навчальна – з’ясувати жанрові озна-
ки драми-феєрії, пояснити особливості неоро-
мантизму як стильового напряму раннього мо-
дернізму; проаналізувати образи міфологічних 
персонажів з поглибленим вивченням їхніх влас-
них назв у контексті жанрових та стильових 
властивостей неоромантичної драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня».

Розвивальна – розвивати навички здійснюва-
ти жанровий (виявляти у творі Лесі Українки 
жанрові ознаки драми-феєрії та давати їм оцін-
ку) та стильовий (досліджувати риси неороман-
тизму в тексті «Лісова пісня» та описувати їх) 
аналіз, уміння пов’язувати власні міфологічні 
назви з жанрово-стильовою домінантою твору, 
давати оцінку цим найменуванням.

Виховна – виховувати критичне ставлення 
до моральних цінностей персонажів.

Вищенаведені теми та цілі варто втілювати на 
заняттях за допомогою системи навчальних си-
туацій, спираючись на використання відповід-
них методів та прийомів організації ефективної 
науково-дослідницької роботи десятикласників 
з акцентом на поглиблене вивчення міфонімів.

Перший етап такої роботи необхідно починати 
або з визначення жанрових та стильових власти-
востей творів, зокрема, така діяльність опти-
мальною стане під час аналізу неоромантичної 

драми-феєрії «Лісова пісня», або зі з’ясування 
особливостей світоглядної системи мислення 
космоцентризму в межах ідеаційно-концепту-
ального напряму аналізу літературного тексту; 
цей шлях буде актуальним для повісті «Тіні забу-
тих предків».

Пропонуємо орієнтовні навчальні ситуації 
(НС) для поглибленого вивчення ролі міфологіч-
них найменувань як частини жанрового, стильо-
вого та світоглядного рівнів художнього тексту.

Роль міфонімів «арідник», «щезник», «чу-
гайстер», «лісовик», «нявка» для світоглядного 
спрямування повісті М. Коцюбинського «Тіні 
забутих предків»
НС1. Визначення особливостей космоцентрич-

ної системи мислення.
НС2. Осмислення природи як міфологічної кате-

горії гуцульського світогляду.
НС3. Чугайстер – добрий лісовий дух. Дослі-

дження міфологічної назви.
НС4. Злі лісові духи. Вивчення міфологічних 

найменувань «арідник» та «щезник».
НС5. Опрацювання образів міфічних персона-

жів лісовика та нявки, їх назв.
НС6. Узагальнена оцінка міфонімів як однієї з оз-

нак космоцентричної системи мислення гу-
цулів.

Роль міфонімів «Мавка», «Лісовик», «Водя-
ник», «Русалка», «Перелесник», «Марище», 
«Куць», «Злидні», «Потерчата» для жанрової та 
стильової організації драми-феєрії Лесі Укра-
їнки «Лісова пісня»
НС1. Осмислення властивостей неоромантизму 

як стильового напряму.
НС2. Визначення жанрових ознак драми-феєрії, 

їх зв’язку з неоромантизмом.
НС3. Аналіз міфологічної назви «Мавка» та ха-

рактеристика образу її носія як символу 
світлого й доброго в душі головного героя 
Лукаша.

НС4. Опрацювання образів позитивних міфоло-
гічних персонажів із поглибленим дослі-
дженням їхніх власних назв.

НС5. Вивчення образів негативних міфологічних 
героїв з акцентом на їхніх найменуваннях.

НС6. Узагальнена оцінка ролі міфонімів на жан-
ровому та стильовому рівнях твору «Лісова 
пісня».
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Окреслена вище робота над реалізацією пер-
шого етапу дослідження міфонімів безпосеред-
ньо пов’язана із знаннями теорії літератури. 
Продуктивність дослідницької діяльності в ході 
аналізу художнього тексту залежить від форму-
вання в школярів різних теоретичних понять. 
Зважаючи на те, що поглиблене вивчення міфо-
логічних найменувань є складниками структур-
но-стильового, жанрового та ідеаційно-концеп-
туального шляхів аналізу, то можна зауважити, 
що десятикласники повинні знати визначення 
жанру драми-феєрії з її характерними рисами,  
а також ознаки неоромантизму як модерного лі-
тературного стилю.

Жанр драми-феєрії в програмі з української 
літератури представлений тільки одним твором 
– «Лісовою піснею» Лесі Українки. Експеримен-
тальне завдання полягає не тільки у формуванні 
в учнів знань про саму драму-феєрію та умінні 
визначати її властивості, але й також школярі по-
винні навчитися вводити художнє використання 
міфонімів у систему ознак цього жанру.

Стильові особливості неоромантизму в про-
цесі осмислення твору Лесі Українки для десяти-
класників не нові, адже в тому ж десятому класі 
вони вперше розглядаються на матеріалі твор-
чості Ольги Кобилянської. Однак зауважимо, що 
під час опрацювання «Лісової пісні» завдання 
для учнів ускладнюється тим, що вони повинні 
поглибити розуміння цих властивостей за раху-
нок дослідження текстуальної авторської ролі 
міфологічних назв.

У процесі аналізу повісті Михайла Коцюбин-
ського «Тіні забутих предків» для старшокласни-
ків новим є поняття «космоцентризм», звідси 
завдання вчителя літератури – окреслити зміст 
цієї світоглядної системи людського мислення та 
допомогти школярам визначити роль міфонімів 
у її межах. Не зважаючи на те, що в шкільній про-
грамі з української літератури в теорії не перед-
бачено вивчення цього поняття, проте цей тер-
мін досить важливий для повного й ефективного 
осмислення функціонального навантаження назв 
міфологічних персонажів, уведених письменни-
ком у повість.

Аналізуючи повість Михайла Коцюбинського 
«Тіні забутих предків», необхідно зазначити, що 
науковці в кінці ХІХ – на початку ХХ століття ак-

тивно цікавилися міфологічністю гуцульського 
світогляду. Одним із перших дослідників можна 
назвати Володимира Шухевича. У п’ятому томі 
своєї монографії «Гуцульщина» етнограф зібрав 
усі відомості про тих міфологічних істот, у яких 
вірив гуцульський народ: «русалки, потопельни-
ки, вiдьми, вовкулаки, нiчницi (забирають в людей 
сон), нетлiннi (визначають долю новонароджених 
дiтей) та багато інших (Шухевич, 1908). Михайло 
Коцюбинський скористався напрацюваннями 
Володимира Шухевича під час написання повісті 
«Тіні забутих предків». Відповідно робота із цим 
джерелом є одним із прийомів організації на-
вчальної діяльності під час аналізу повісті. Опра-
цювання інформації про міфологічних істот, зі-
браної В. Шухевичем, цінне для з’ясування ети-
мології назв-міфонімів. Така діяльність може бути 
реалізована у вигляді самостійної роботи деся-
тикласників із науковим джерелом як на уроці, 
так і в якості домашнього завдання задля еконо-
мії часу на занятті.

Поряд із самостійною роботою серед методів 
організації навчальної діяльності в межах дослі-
дження міфологічних назв поширеним може бути 
використання усіх видів бесід. Ці методи опти-
мальні, адже забезпечують безпосередню взаємо-
дію учнів із художнім текстом (самостійна робота, 
бесіда), а також педагога із школярами (бесіда). 
Репродуктивна бесіда підходить для етапу підго-
товки до сприймання для актуалізації знань уч-
нів про неоромантизм і його ознаки в літератур-
ному тексті тощо. Евристична бесіда необхідна 
для аналізу міфологічних назв героїв в контексті 
жанрового, структурно-стильового чи ідеацій-
но-концептуального шляхів вивчення літератур-
ного матеріалу. Бесіда узагальнювального типу 
застосовується під час кінцевої цілісної оцінки 
ролі міфонімів на жанровому, стильовому та сві-
тоглядному рівнях художнього тексту.

Пропонуємо орієнтовні запитання, які вчите-
лю літератури можна підготувати для відповід-
них типів бесід із метою поглибленого вивчення 
міфонімів у повісті Михайла Коцюбинського 
«Тіні забутих предків».

Репродуктивна бесіда: Назвіть міфологічні іс-
тоти, які населяють природу гуцулів у повісті 
«Тіні забутих предків». Хто такий чугайстер? 
Евристична бесіда: Яким чином пов’язані власні 
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назви міфологічних персонажів із космоцентрич-
ними уявленнями гуцулів? Узагальнювальна бесі-
да: Які світоглядні уявлення гуцулів виражено з до-
помогою міфонімів арідник, щезник, чугайстер, 
лісовик, нявка в повісті М. Коцюбинського «Тіні 
забутих предків»?

Старшокласникам можна також пропонувати 
цілий ряд різноманітних завдань для самостійно-
го опрацювання із використанням інтернет-ре-
сурсів. Такі завдання загалом можуть бути про-
дуктивними для пояснення кожного міфоніма, 
адже найменування міфологічних персонажів  
у літературних текстах – це не вигадані авторами 
імена, а назви, що дійсно існували у свідомості 
давніх українців. Відповідно прийом порівняння 
є виправданим та ефективним. Наприклад, 
завдання для поглибленого осмислення міфоло-
гічного найменування «чугайстер» у повісті Ми-
хайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» 
можна сформулювати так:

використовуючи інтернет-ресурси, з’ясуйте, 
кого гуцули називали чугайстром, яке його фоль-
клорне значення; поясніть значення міфологічної 
назви «чугайстер» для гуцульської культури; по-
рівняйте традиційне значення міфоніма з тим 
змістом, який вкладає в нього автор; зробіть ви-
сновок про те, яку роль виконує ця назва для ви-
раження неоромантичних властивостей повісті 
та космоцентричних уявлень образів-персонажів 
твору.

Передбачаємо, що десятикласники під час до-
слідження міфоніма «чугайстер» звернуть увагу 
на те, що ця назва побутує тільки на території 
Гуцульщини та притаманна лише українській мі-
фології. Чугайстер – це «високий «лісовий чоло-
вік», зодягнутий у білий одяг, нагадує лісовика... 
він нібито ловить лісових нявок і поїдає їх, проте 
до людей ставиться доброзичливо» (Жайворо-
нок, 2006). Аналізуючи повість «Тіні забутих 
предків», учні роблять висновки, що письменник 
використав назви найяскравіших міфологічних 
істот та подав їх відповідно до традиційного 
гуцульського світобачення. На відміну від М. Ко-
цюбинського, Леся Українка переосмислює тра-
диційне значення міфонімів, вона наділяє слова-
ми своїх героїв з міфологічними найменування-
ми. Під час дослідження драми-феєрії «Лісова 

пісня» можна використати прийом порівняння  
й актуалізувати знання учнів про повість «Тіні 
забутих предків».

3. Висновки

Отже, поглиблена робота з міфонімами можлива 
в рамках ідеаційно-концептуального, жанрового 
та стильового напрямів аналізу художнього твору. 
На основі літературних текстів для учнів десятих 
класів рможна зробити висновки, що міфологічні 
назви виступають показниками модерного неоро- 
-мантичного стилю, жанрової природи драми-  
-феєрії, а також гуцульського світогляду, у якому 
переплітаються християнські та язичницькі уяв-
лення. Для осмислення міфологічних наймену-
вань продуктивними будуть словесні методи бе-
сіди та самостійної роботи з відповідними при-
йомами зіставлення, протиставлення, порівняння 
тощо.
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Анотація
Важливою функцією освіти є набуття учнями почат-
кових класів вмінь і навичок застосування знань  
в життєвих ситуаціях, підготовка їх до викликів, які 
чекають за межами школи. У зв’язку з цим пріоритет-
ного значення набуває оволодіння вчителями іннова-
ційними формами, методами, прийомами та страте-
гіями викладання в початковій школі. Незважаючи 
на традиційну актуальність зазначеної проблеми, на 
сучасному етапі вона набуває незаперечної актуаль-
ності та новизни.
Стаття присвячена аналізу, систематизації та узагаль-
ненню проблеми упровадження сучасних засобів 
навчання на уроках природничого циклу в початко-
вій школі з точки зору практики. Концентрується 
увага на формуванні в учнів початкових класів до-
слідницько-пошукових вмінь і навичок у проєктній 
діяльності; знайомство з науковими статтями під час 
моделювання. Вміння аналізувати, конкретизувати 
та систематизувати інформацію за допомогою скла-
дання ЛОСів (логічно опорних схем). Розкривається 
пріоритет використання комп’ютерів на сучасному 
уроці, програмного забезпечення, як актуальна і не-
обхідна вимога часу. Під час освітнього процесу учні 
вчаться самостійно опановувати знаннями, оцінюва-
ти власні поступи, висувати гіпотези, доводити їх, 
спрощувати, слухати й чути думки інших. Творчий, 
пошуковий підхід вчителя початкових класів щодо 
вибору сучасних засобів навчання є органічною части-
ною навчання учнів. Методичні настанови, алгоритм 
проведених занять, види діяльності конкретизовано 
прикладами, на яких автор підкреслює практичність 

окреслених засобів. Надає рекомендації щодо удо-
сконалення освітнього процесу відповідно до чинної 
нормативно-правової бази початкової школи.
Практичний матеріал є перспективним для його ви-
користання вчителями початкових класів в умовах 
змін в освіті, забезпечує надійне підґрунтя для ав-
торського пошуку, набуття власного досвіду, оцінки 
діяльності в контексті освітніх інновацій.

Ключові слова: сучасні засоби навчання, початкова 
школа, уроки природничого циклу, метод моделюван-
ня, ЛОС (логічно опорні схеми), натуральні об’єкти, 
проєкти, модельні уроки

Summary
Modern Teaching Materials in Natural Cycle Lessons  
in Primary School

An important function of education is to teach primary 
school students the skills and abilities to apply knowledge 
in life situations, preparing them for the challenges that 
await outside of school. In connection with the strategy, 
teachers acquire the mastery of innovative forms, methods, 
techniques and teaching in primary school. There is no 
traditional urgency of this problem, at the present stage it 
is undeniable relevance and novelty.
The article is devoted to the analysis, systematization and 
generalization of the problem of introduction of modern 
teaching aids in the lessons of the natural cycle in primary 
school from the point of view of practice. The focus is on 
the formation of research and development skills in pri-
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mary school students in project activities; acquaintance 
with scientific articles during modeling
Ability to analyze, specify and systematize information 
by compiling Logical Reference Schemes. The priority is 
given to the use of computers in modern lessons, soft-
ware as an urgent and necessary requirement of the time.
During the educational process, students learn to master 
knowledge, evaluate their own progress, put forward hy-
potheses, prove them, simplify, listen and hear the opin-
ions of others.
The creative, exploratory approach of primary school 
teachers to the choice of modern teaching aids should 
become an organic part of students’ learning. Methodical 
instructions, the algorithm of the conducted classes, 
types of activity are concretized by examples on which 
the author emphasizes practicality of the outlined means.
The author provides recommendations for improving the 
educational process according to the current legal frame-
work of primary school. The practical material is promis-
ing for its use by primary school teachers in the face of 
changes in education, provides a solid basis for the au-
thor’s search, gaining their own experience, evaluation of 
activities in the context of educational innovations.

Keywords: modern teaching aids, primary school, lessons 
of natural cycle, modeling method, VOC (logical reference 
schemes), natural objects, projects, model lessons

1. Вступ

Предмети природничого циклу займають осо-
бливе місце в початковій школі. Упровадження 
Концепції «Нова українська школа» (Концепція 
НУШ, 2016), Державного стандарту початкової 
освіти (Державний стандарт, 2018) передбачає 
вдосконалення тих, що існують та введення но-
вих методів, форм, прийомів організації освітньої 
діяльності учнів та засобів навчання на основі 
особистісно орієнтовного, діяльнісного та ком-
петентнісного підходів.

Діти навчаються ефективно коли мають мож-
ливість слідувати своїм інтересам і запитам, здійс-
нювати вибір, активно взаємодіяти з різними 
матеріалами та одне з одним. Отже, традиційне 
навчання переходить на другий план поступаю-
чись місцем новим технологіям, формам, засо-
бам навчання.

Система навчання сучасної школи перестає 
бути орієнтованою тільки на рівні «знання» та 
«розуміння». Учні набувають уже зовсім інших 
навичок: думати, висувати гіпотези та припущен-
ня, досліджувати й моделювати, розуміти сутність 

речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на ос-
нові цього вміти знаходити потрібну інформацію 
з різних джерел, тлумачити її та застосовувати  
у конкретних умовах, формувати та обґрунтову-
вати власні думки. Гуманізація системи відносин 
«учитель – учень», забезпечення дітей у спілку-
ванні та спільній роботі обумовлює об’єднання 
індивідуальних, групових та фронтальних видів 
робіт, тому позитивна мотивація до спільної ро-
боти є саме навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це 
питання широко вивчалося в науковій літерату-
рі. Важливу роль засобів навчання підкреслює 
педагог В.Вахтьоров, який розкриває у своїх пра-
цях багато позицій свого предметного методу 
навчання й підкреслює важливість предметних 
уроків, екскурсій й уроків на повітрі (Бібік, Бон-
дарчук, 2018). Його погляди розділяють й інші 
педагоги, такі як: П. Підкасистий і М. Портнов 
(Підкасистий, Портнов, 1998). На думку науков-
ців, використовувати наочність потрібно з почут-
тям міри й не перевантажувати ними урок, щоб 
не відволікати учнів від процесу навчання. В. Го-
рощенко й І.Степанов, стверджують, що вчитель 
повинен володіти всіма видами, методами й фор-
мами викладання, при цьому вміти їх застосову-
вати (Горощенко, Степанов, 1984). А також не мало 
важливим у викладанні предметів природничого 
циклу стало впровадження інтегративного під-
ходу. За яким учні вчаться дотримуватися пра-
вил поведінки у світі природи та серед людей, 
здорового способу життя, освоюють елементарні 
норми культури поведінки в навколишній при-
роді та соціальному середовищі, як пропедевтич-
на основа для формування цілісної картини сві-
ту в його органічній єдності та різноманітності 
(Бібік, Бондарчук, 2018).

Звідси виходить, що засоби навчання необхід-
ні в навчанні, вони допомагають краще підготу-
вати дітей до подальшого життя за межами шко-
ли. З цієї причини набуває актуальності вивчен-
ня теми застосування цих засобів навчання під 
час викладання предметів природничого циклу.

Метою статті є аналіз, систематизація та уза-
гальнення основних сучасних засобів навчання на 
уроках природничого циклу в початковій школі.
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2. Виклад основного матеріалу 
дослідження

Вчитель використовує такі засоби навчання як 
обладнання для дослідів, демонстраційні табли-
ці, натуральні об’єкти ( наприклад, сніг, лід, цу-
кор, сіль та інші), а також образні моделі (карти). 
Один із сучасних засобів навчання пропонований 
нами – метод моделювання. Модель є засобом,  
а її створення – моделювання – способом, тобто 
методом пізнання навколишнього світу і розвит-
ку особистості дитини. Наприклад, модельний 
уроку з теми «Кругообіг води».

Під час уроку дітям за допомогою дослідів по-
яснюється закономірність кругообігу води, уяв-
лення про стан води в природі. При цьому розви-
ваються дослідницькі вміння й навички в учнів 
початкових класів.

Заняття розпочинається відомим методом 
«Мозкового штурму», діти повідомляють учите-
лю все, що вони знають про воду із власного дос-
віду. Інформація фіксується на дошці, доповню-
ється загадками, ілюстраціями, схемами тощо. 
Таким чином учитель підводить дітей до вивчен-
ня теми. Робота з таблицею «Кругообіг води в при-
роді» розвиває образність знань дітей і є підго-
товчим ступенем до проведення дослідів. Дослі-
ди виконуються школярами без втручання вчи-
теля, за інструкцією з набору дидактичних мате-
ріалів «НУШ Досліджуємо воду та її властивості 
1–2 класи», які містять не лише картки з алгорит-
мом, а й відео інструкції.

При цьому дітей об’єднуються в групи згідно 
кількості проведених дослідів. Вчитель виконує 
роль спостерігача та консультанта. Учні по закін-
ченню самостійно роблять висновки про перехід 
води з одного стану в інший та про причини цьо-
го процесу (Байбара, 2001). Авторські набори, які 
є частиною серії «Досліджуємо світ природи», чу-
дово доповнять уроки інтегрованого курсу «Я до-
сліджую світ» і навіть можуть стати альтернати-
вою для створення родинного дозвілля.

У нагоді вчителю стануть набори дидактичних 
матеріалів «Досліджуємо світ рослин», які містять: 
тематичні комплекти карток про групи рослин, 
які рослини можуть «мандрувати» та які – занесе-
ні до Червоної книги України; відривні чек-листи 
з понад 20 практичними роботами й завданнями 

3-х рівнів складності (а до деяких дослідів пода-
ний ще й відеосупровід за QR-кодами!); міні-ла-
бораторія для того, щоб здійснювати відкриття 
було цікавіше та простіше; методичні рекоменда-
ції для вчителів і дорослих, де є додаткові завдан-
ня та відповіді на всі-всі запитання до практичних 
робіт; карта «Рослини-мандрівники» та гра «По-
дорож рослинним світом» (щоб точно відчути себе 
Олександром фон Гумбольдтом). Набори створе-
но для 1–2 та 3–4 класів і підходять до всіх Про-
грам за якими навчаються діти в початковій школі.

Урок продовжується виступами групи еколо-
гів, які повідомляють результати своєї дослід-
ницько-пошукової діяльності, про водні багат-
ства України та їх збереження. Учні працюють із 
картою, вносять позначки, розв’язують кросворд 
«Річки України», ребуси, шаради й головоломки.

На етапі узагальнення та систематизації вико-
ристовується вже відомий засіб навчання – Лос 
(логічно опорні схеми) «Вода може бути у вигля-
ді». Рефлексія дає підстави оцінити свої знання, 
вміння й навички з теми. На цьому етапі скла-
дання ментальної карти «Вода в моєму житті»  
є підсумком дослідження теми.

Далі розглянемо урок «Я досліджую світ» з теми: 
«Будова речовини». Метою уроку є формування 
повного уявлення про тіло як об’єкт, що займає 
певну частину простору; початкове уявлення про 
атомну і молекулярну будову речовини.

Засобами навчання обрано натуральні об’єкти 
(сіль, цукор, чорнило), моделі молекул твердої, 
рідкої, газоподібної речовин. Під час мотивації 
уроку використовується схематичний малюнок 
закодованого запитання, що складало тему уроку. 
Перед дітьми постає проблемне питання: з чого 
складаються речовини? Такий початок активізує, 
зацікавлює їх. Сприйняття та усвідомлення но-
вого матеріалу розпочинається з історичних пові-
домлень та крилатого вислову грецького вченого 
Демокріта дитина дня повідомляє перебуваючи  
у кріслі автора. Момент зацікавленості уроку під-
кріпила «Скарбничка запитань», тобто відкрите 
головне питання теми уроку. Під час роботи над 
статтею підручника використовується вже відо-
мий нам прийом позначок.

Знаки допомагають розмістити інформацію  
в таблицю на дошці. Методика роботи над статтею 
аналогічна попередній. В другій частині уроку 
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діти проводять досліди у групах опосередковано, 
адже досліди на змішування легкі та зрозумілі. 
Провівши роботу учні описують дії, роблять ви-
сновки отриманих результатів про змішування 
молекул. Узагальнення та систематизація знань 
проводиться з використанням демонстрації мо-
делей молекул речовин (палички-шпажки, плас-
тилін, пінопласт тощо). Що підтвердило дитячі 
дослідницькі висновки з наукової точки зору.

Наступним сучасним засобом навчання є ло-
гічно – опорні схеми.

Ми пропонуємо використання системи С.Н. 
Лисенкової – опорні схеми, або просто опори – 
висновки, які народжуються на очах учнів в про-
цесі пояснення і оформлення у вигляді таблиць, 
карток, креслень, малюнків. Молодші школярі 
мислять конкретно, образами. Для них опорні схе-
ми – природний перехід від яскравих картинок-  
-іграшок до умовного наочно-образного представ-
лення елементів завдання, абстрагуванню від кон-
кретних предметів.

Коли учень відповідає на питання вчителя, ко-
ристуючись опорою (читає відповідь), знімають-
ся скутість, страх помилок. Схема стає алгорит-
мом міркування і доказу, а вся увага направлена 
не на запам’ятовування або відтворення задано-
го, а на сутність, роздум, усвідомлення причинно- 
-наслідкових залежностей і осмислення зв’язків.

Таке навчання засноване на отриманні нових 
знань при вирішенні теоретичних і практичних 
задач, проблемних ситуацій, що створюються для 
цього. У кожній з них учні вимушені самостійно 
шукати рішення, а вчитель лише допомагає учню, 
допомагає зрозуміти проблему, сформулювати  
її і направляє на пошук шляхів вирішення. При 
цьому концентрує увагу, що у шляхів може бути 
не один, готує до варіативності рішень.

Наступним прикладом є розроблений урок – 
конференція «Рослини та Людина. Чи є зв’язки 
між ними».

Метою уроку – конференції обрано підсумува-
ти та узагальнити результати роботи над проєк-
том; формувати вміння виступати перед аудито-
рією, коротко формулювати свою думку, викори-
стовувати різні мультимедійні засоби добирати 
найяскравіші переконливі факти для аргументації 
думок; виховувати дбайливе ставлення до при-
роди рідного краю.

Наочними засобами стали: комп’ютерний по-
каз результатів проєкту, виставка малюнків, іке-
бана з природного матеріалу.

На сучасному уроці комп’ютеру належить 
чільне місце серед технічних засобів навчання. 
Перелік професій, пов’язаних з використанням 
комп’ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працю-
вати з ним повинен кожний, і школа не може сто-
яти осторонь цієї справи. Узагальнивши сучасні 
уявлення про можливості комп’ютеризації в ца-
рині освіти, можна виявити такі чотири напрями 
використання комп’ютерів: 1) комп’ютер як об’єкт 
вивчення; 2) комп’ютер як засіб навчання; 3) 
комп’ютер як складова частина системи управ-
ління народною освітою; 4) комп’ютер як еле-
мент методики наукових досліджень.

За допомогою комп’ютера як засобу навчання 
можна реалізувати програмоване і проблемне нав-
чання. Комп’ютер використовують для навчаль-
ного моделювання науково-технічних об’єктів  
і процесів. Використання комп’ютера в процесі 
навчання сприяє підвищенню інтересу й загаль-
ної мотивації учнів. Завдяки новим формам ро-
боти і причетності до пріоритетного напряму нау-
ково-технічного прогресу, активізації навчання, 
використанню привабливих і швидкозмінних 
форм подання інформації, змаганню учнів з ма-
шиною та самих із собою, прагненню отримати 
вищу оцінку, індивідуалізації навчання, коли ко-
жен працює в режимі, який його задовольняє, 
розширенню інформаційного і тестового «репер-
туарів», доступу учнів до «банків інформації», 
можливості оперативно отримувати необхідні 
дані в достатньому обсязі, об’єктивності пере-
вірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів 
уроки направлені на ситуацію успіху, підготовку 
дітей до вирішення життєвих ситуацій.

В освітньому процесі набувають все більшу 
популярність комп’ютерні програми, навчання 
за якими побудовано у вигляді гри. Вони сприя-
ють збільшенню мотивації навчання, стимулю-
ють ініціативну та творче мислення, дозволяють 
розширити рамки певного шкільного предмета.

Наприклад, урок природознавства у 2 класі, 
тема «Тварини – частина живої природи».

На цьому уроці вчитель формує поняття «гру-
пи тварин»: звірі, птахи, комахи, плазуни, риби, 
земноводні, хижі та свійські тварини. Тип уроку: 
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засвоєння нових знань з використанням комп’юте-
ра як засобу навчання.

Комп’ютер сприяє формуванню елементів са-
моосвіти та саморозвитку, надає можливість 
творити, реалізувати проблемне навчання. При 
цьому розвиваються пізнавальні навички, фор-
муються вміння орієнтуватися в інформаційному 
просторі, активно розвивається логічне мислен-
ня. Етап постановки мети і завдань уроку супро-
воджується словом вчителя і спонукає до вико-
нання необхідних дій із засобами наочності. Під 
час вступного слова використовується слайд 
«Тварини – частина живої природи», що з першої 
хвилини зацікавило дітей у осмисленні постав-
лених освітніх задач. Далі виступи учнів із ін-
формацією про групи тварин супроводжуються 
ілюстраціями, фотоколажами, які допомагають 
сприймати інформацію з опорою на органи чут-
тя за «золотим правилом дидактики» (Комен-
ський, Локк, Руссо, Песталоцці, 1989).

З метою систематизації, узагальнення засвоє-
них знань, умінь та навичок на етапі закріплення 
використовується комп’ютерна програма «Світ 
тварин». Діти відгадують загадки, називають тва-
рин, характеристики основних ознак, відносять 
до певних груп, відбувається розвиток мислення, 
уваги, пам’яті, що активізує процес засвоєння 
програмового матеріалу.

Проблемні питання стають одним із діючих 
способів навчання в школі. У ході проблемного 
навчання вчитель широко застосовує словесні, 
наочні і практичні методи. При проблемному ви-
кладі здійснюється показ зразків наукового пі-
знання, наукового рішення проблем, учні стежать 
за переконливістю думки, за логікою, засвоюю-
чи, таким чином, етапи рішення цілісних про-
блем.

У проблемному навчанні головним є дослід-
ницький метод – така організація роботи, при 
якій учні знайомляться з науковими методиками 
добування знань, освоюють елементи наукових 
методів, опановують умінням самостійно здобу-
вати нові знання, планувати пошук і відкривати 
нову для себе залежність або закономірність.

В процесі такого навчання школярі вчаться 
мислити логічно, науково, діалектично, творчо; 
здобуті ними знання перетворюються на переко-
нання; вони переживають почуття глибокого за-

доволення, упевненості в своїх можливостях і си-
лах, адже, самостійно здобуті знання міцніші.

Наведемо приклад уроку з теми «Різноманіт-
ність тварин у природі», 3 клас.

Навчальною метою уроку є формування понять 
«звірі», «птахи», «плазуни», «земноводні», «риби», 
«комахи», «черви», «молюски», «раки», «павуки».

На етапі перевірки знань опитування вчитель 
проводить за допомогою відомого нам засобу 
навчання – ЛОС «використання тварин», відпо-
відаючи на запитання з теми, учні заповнюють 
схему. Потім самоперевірка, само оцінювання, 
формування самостійності та самоаналізу. Діти 
протягом уроку заповнюють чек-листи, щоб оці-
нити свій особистий поступ на уроках.

На етапі актуалізації знань використовуємо 
ЛОС «Групи тварин», при цьому ставиться про-
блемне запитання, відбувається формулювання 
теми і мети уроку дітьми самостійно під керів-
ництвом учителя, умотивованість до пізнання, 
вихід на проблему.

Вивчення нового матеріалу супроводжується 
пошуком інформації з різних джерел, з метою ана-
лізу та співставлення, доведення думки, вирішен-
ня проблемного питання.

Наступним, не менш практичний та цікавим  
є модельний урок. Його ефективність можна 
простежити при роботі над науковим текстом. 
Наприклад, урок природознавства у 4 класі (фраг-
мент етапу вивчення нового матеріалу), тема «Пла-
нета Земля – частина Всесвіту».

Діти знайомляться з елементами астрономії, 
розкривають поняття «Всесвіт», «Сонце», «пла-
нети», «Сонячна система», «Галактика».

Етап засвоєння знань розпочинається із моз-
кового штурму, де діти пригадують все, що знали 
про планету Земля. Отримана інформація об’єд-
нується у дві групи: наукова інформація та здо-
гадки. Працюючи із енциклопедіями, словниками 
учні знайомляться із науковою термінологією.

Створюють стіну слів, що стає підготовчим 
ступенем до роботи з науковим текстом. Для мо-
лодшого шкільного віку – це найскладніший ма-
теріал і тому вимагає ретельної підготовки від 
учителя до пояснення теми.

Діти, працюючи над текстом, роблять на по-
лях позначки: + знав, – не знав, ? не зрозумів, ! 
зацікавило.
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Це допомагає їм самостійно визначитися у ма-
теріалі, ще раз перечитати невідоме, поставити 
питання про незрозуміле, довести, що щось вже 
знає.

Після прочитання тексту йде розбір позначень, 
вияснення незрозумілого матеріалу.

Далі складають класифікаційну таблицю за за-
питаннями. Відповідаючи діти повторюють і за-
кріплюють вивчений матеріал.

Отже, в ході цієї роботи учні мимоволі повер-
таються до вивчення цієї теми самостійно: при 
мозковій атаці, при роботі над текстом, при ро-
боті над класифікаційною таблицею. Засобами 
навчання стали науковий текст, класифікаційна 
таблиця, знакова символіка, довідкова літерату-
ра (енциклопедії, словники).

Важливе місце на сучасному етапі в початко-
вій школі відводиться проєктній технології. Та-
кий вибір дозволяє одночасно і більш ефективно 
формувати в учнів низку ключових компетент-
ностей, перш за все — «уміння вчитись», тобто 
вміння самостійно здобувати знання у будь – 
якому вимірі «простору навчання». Вчаться ор-
ганізовувати свою роботу з розв’язання актуаль-
них проблем і досягнення потрібного результату, 
набувають навичок самоконтролю, самооцінки, 
самовдосконалення. Співпраця учнів між собою 
та з учителем під час виконання проєктів сприяє 
формуванню соціальної компетентності, демо-
кратичної природи. Учні спільно визначають 
проблеми і мету діяльності, ефективно співпра-
цюють, намагаються стати ініціативними і відпо-
відальними за прийняття рішень, обґрунтовано 
долати суперечки.

Дуже добре обрати знайому тему для дітей, 
цікаву й зрозумілу, наприклад, «Рослини – зелене 
диво Землі».

В процесі спільної роботи учні виявляють ба-
жання створювати власні (індивідуальні) та пар-
ні проєкти; залучають при цьому до співпраці 
своїх батьків. Це свідчить про зацікавленість та-
кою формою роботи, самовираження учнів, що 
підтверджує наявність неординарних, обдарова-
них дітей.

Презентація проєкту проводиться на уроці – 
конференції. Де ведучим є вчитель, або підготов-
лений учень, хтось із батьків, а ролі промовців 
виконують учні. Результатом стає загальна пре-

зентація проєкту. Спікери команд демонструють 
пошукову діяльність груп, журналісти, ролі яких 
виконують однокласники, батьки, вчитель, став-
лять питання, слухають відповіді на них. Відбу-
вається живе спілкування, яке приносить задо-
волення від очікуваних результатів.

Підбиття підсумків проєкту та його оціню-
вання – це обов’язковий і дуже важливий етап.

Матеріали дають можливість розвивати еко-
логічну культуру, формувати зв’язне мовлення 
дітей, соціалізуватися в соціумі.

3. Висновки дослідження  
та перспективи подальших розвідок

Наведені сучасні засоби навчання є практично 
апробованими, дають ефективні, позитивні ре-
зультати впроваджені у практичну діяльність. 
Таким чином:

1) сучасний рівень навчання в початковій 
школі вимагає нові засоби навчання, яки-
ми можуть бути: комп’ютер, комп’ютерні 
програми, ЛОС, проєкти, досліди, дослі-
дження й спостереження, експерименти 
тощо;

2) використання сучасних засобів навчання 
вимагає особливої методики для їх застосу-
вання в освітньому процесі, яка була роз-
роблена під час виконання роботи та пока-
зала свою ефективність;

3) засоби навчання, які розроблялись під час 
досліджень повинні відповідати сучасним 
технологіям навчання, темі та меті занят-
тям;

4) результати дослідження можна рекомен-
дувати вчителям початкових класів для ви-
користання в освітньому процесі.

Аналіз рівня професійної підготовки вчителя 
в Україні сьогодні дозволяє зробити висновки про 
необхідність серйозного перегляду її змісту. Зав-
дання нашої роботи – висвітлити необхідність 
нового підходу в освіті, що забезпечує розви-
вальний характер навчання і виховання дитини, 
підготовка її до самостійного пізнання світу.
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Анотація
У статті розглянуто вплив соціально-психологічної 
діяльності підліткового клубу за інтересами на роз-
виток особистісної ідентифікації підлітків. Особи-
стісна ідентифікація відіграє важливу роль у процесі 
взаємодії психолога, педагога з вихованцем та сти-
мулює до психокорекційних змін. В роботі ми вва-
жаємо за доцільне висвітлити та дослідити вплив 
розвивального потенціалу клубних форм роботи на 
розвиток особистісної ідентифікації підлітків в про-
цесі соціально-психологічної діяльності.
Зазначається, що нині в Україні діють сотні підлітко-
вих клубів, які функціонують на загальнодержавно-
му, регіональному та місцевому рівнях та реалізують 
велику кількість різноманітних програм соціально 
спрямування.
Доведено, що важливе місце в системі виховання під-
ростаючого покоління займають гуртки. Це ті соціаль-
ні інститути, які покликані організовувати дозвілля 
не лише дорослих і сприяти різнобічному розвитку 
особистості, що підростає. Тому вся діяльність клубу 
за інтересами складається з двох взаємопов’язаних 
частин, а саме таких, як цілеспрямована виховна, ви-
ховна та організаційна діяльність працівників та ак-
тиву клубу та дозвіллєвої самодіяльності підлітків.
Вивчення особистісної ідентифікації підлітків базу-
ється на теоретичному аналізі існуючих досліджень, 

що зосереджуються на таких актуальних аспектах, як 
виховна робота з підлітками, соціально-культурний 
детермінізм, зв›язок з досвідом негативного афекту.

Ключові слова: девіантна поведінка, ідентичність, 
дозвіллєва діяльність, громадська думка, підлітки

Summary
The Influence of Social and Psychological Actiity  
of a Teenage Club on the Personal Identification 
Development of Teenagers

The article considers the influence of the socio-psycho-
logical activities of the teen club by interests on the devel-
opment of personal identification of teenagers. Personal 
identification plays an important role in the process of 
interaction between a psychologist, a teacher and a pupil, 
thus stimulating psycho-corrective changes. In this pa-
per, we consider it appropriate to highlight and explore 
the impact of the club forms of work on the development 
of personal identification in the process of social and 
psychological activities.
It is pointed out that there are hundreds of teen clubs that 
operate at the national, regional and local levels and im-
plement a large number of different programs of socially 
significant direction in Ukraine nowadays.
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It has been proved that an important place in the system 
of education of the younger generation belongs to clubs. 
They are the social institutions that are designed to orga-
nize leisure time not only for adults and promote the di-
verse development of the growing individual. Therefore, 
all the activities of the club by interests consist of two in-
terrelated parts such as purposeful educational, educa-
tional and organizational activities of employees and 
actve particpants of the club and leisure activities of ado-
lescents.
The study of personal identification of adolescents is based 
on theoretical analysis of existing research, which reveals 
a field of relevant aspects for further study, namely edu-
cational work with adolescents, social and cultural deter-
minism, the connection with the experience of negative 
affect.

Keywords: deviant behavior, identity, leisure activities, 
public opinion, adolescents

1. Вступ

Одним із пріоритетних завдань, що входять у про-
блематику особистісної ідентифікації підростаю-
чої особистості, мабуть, є корекція особистісної 
ідентичності підлітків. У вітчизняних педагогіч-
них та психологічних дослідженнях питання са-
моідентифікації розглядається у зв’язку з сепара-
цією та відокремленням особистості від соціуму. 
У міжособистісній взаємодії це може мати ви-
гляд суперечливого та протилежного ставлення 
особистості до інших. Стимулювання розвитку 
особистісної ідентифікації у підлітковому віці, її 
корекція на емоційному та поведінковому рівні  
є достатньо актуальним.

Мета статті полягає в обґрунтуванні потен-
ційного впливу соціально-психологічної діяльно-
сті підліткового клубу за інтересами на розвиток 
особистісної ідентифікації підлітків.

2. Аналіз проблеми особистісної 
ідентифікації підлітків у науковому 
дискурсі

З погляду теорії означене питання є складним, 
оскільки, по-перше, торкається комплексного за 
своїм характером явища на стику соціології, со-
ціальної психології, психіатрії, соціальної педагогі-
ки та інших наук. По-друге, загальну теорію зміни 
особистісної ідентифікації вітчизняною наукою, 

по суті, не розроблено. У своїх наукових розвід-
ках окремі дослідники (А. Алексеєва, П. Гнатенко 
та ін.), характеризуючи особистісну ідентифіка-
цію сучасних підлітків, перш за все, акцентують 
увагу на таких її характеристиках, як розмитість, 
невизначеність, асоціальність, соціокультурна де-
термінованість.

На теренах вітчизняної психології такі дослід-
ники розглядають особистісну ідентифікацію ди-
тини зі значущими дорослими тільки у межах 
свідомих проявів, не звертаючи при цьому уваги 
на глибші почуття та переживання.

На думку К. Черемних, поряд з поняттям «іден-
тифікація», важливе місце відводиться поняттю 
«особистісна ідентифікація», яка являється при-
роднім процесом формування особистості. Осо-
бистісна ідентифікація є надважливою для нор-
мального інтелектуального і фізичного розвитку 
людини, оскільки є найпростішим механізмом 
засвоєння міжособистісного досвіду взаємодії, 
без якого неможлива активна адаптація особи-
стості до навколишнього середовища. Вчений 
вважає, що особистісна ідентифікація – це розу-
міння іншої людини шляхом ототожнення себе  
з нею. Даний механізм починає працювати до-
сить рано, і перший об’єкт, з яким ідентифікує 
себе дитина, – батьки. Особистісна ідентифіка-
ція є необхідною передумовою нормального пси-
хічного розвитку людини на всіх вікових етапах, 
а особливо у підлітковому та юнацькому віці  
(з однолітками, літературними героями тощо) 
(Черемних, 20090.

Ситуація зміни соціальної та культурної іден-
тичності особистості дає змогу розкрити складні 
психологічні процеси, пов’язані з розколом сві-
домості, зміною життєвих цілей та пріоритетів, 
перебудовою найглибших психологічних струк-
тур.

Важливим моментом у дослідженні зміни осо-
бистістю будь-якої своєї ідентичності є загальні-
ша проблема стійкості та змінюваності особи-
стості. Від уміння втримувати в полі зору обидва 
полюси суперечливого розгортання життя осо-
бистості залежить те, чи не станемо ми у наших 
дослідженнях монофакторними. Адже у реаль-
ній дійсності особистість виступає передусім 
єдиною, безперервною та сталою системою інди-
відуальних характеристик.
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Однак, з іншого боку, особистість часто є мін-
ливою, оскільки розвивається фізично, психоло-
гічно, інтелектуально, змінюючи окремі свої яко-
сті. Протягом життя особистість переосмислює 
особистісні цінності, змінює політичні, ідеологіч-
ні орієнтири та моральні критерії. Навіть у рамках 
одних цінностей вона з часом змінює акценти, 
пріоритети і тим самим постає перед нами в зов-
сім іншому світлі, демонструючи вже іншу соці-
альну поведінку, ставлення до світу, свого ото-
чення.

Сталість особистості виявляється у постійній 
зміні вектора її розвитку на різних етапах життя. 
„В основі спрямованості особи, – пише Л.І. Бо-
жович, – лежить усталена домінуюча система мо-
тивів, що виникла в процесі життя і виховання 
людини, коли основні провідні мотиви, підкоря-
ючи собі решту інших, характеризують структуру 
мотиваційної сфери людини. Виникнення такого 
роду ієрархічної системи мотивів забезпечує 
найвищу стійкість особистості” (Божович, 1997).

Отже, процес зміни особистісної ідентичності 
„вбудований” у діалектику її стійкості та зміню-
ваності. Він починається тоді, коли створюються 
умови, які ніби наголошують на потребі зміни 
життєдіяльності. Тяжіння до перетворень стає 
провідним, хоча елементи сталості залишаються. 
Одним з найбільш психологічно суперечливих 
етапів становлення особистості, наповненого вну-
трішніми колізіями і, як наслідок, педагогічно 
некерованого, є підлітковий вік. Його вікова спе-
цифіка полягає в тому, що особистісно-розви-
вальні та особистісно-руйнівні тенденції однако-
вою мірою актуалізовані (Кон, 1989).

3. Підлітковий клуб за інтересам  
як ефективний чинник розвитку 
особистісної ідентифікації підлітків

Досліджуючи потенційний вплив соціально-пси-
хологічної діяльності підліткового клубу за ін-
тересами на розвиток особистісної ідентифікації 
підлітків, ми звернули особливу увагу на те, що 
їх цілком можна розглядати як одну із базових 
інтегративних основ у процесі виховної роботи  
з підлітком. Це дає змогу своєчасно діагностува-
ти та педагогічно доцільно впливати на розвиток 

різноманітних ініціатив, формування ціннісних 
орієнтацій підростаючої особистості та ставлення 
до себе, свого фізичного і морального здоров’я,  
а також оточуючого середовища через участь 
підлітків в клубі за інтересами, що був створе-
ний на базі «Вищого навчального закладу «Між-
народного гуманітарно-педагогічного інституту 
«Бейт-Хана» (м. Дніпро). Відповідно, актуальною 
є проблема комплексного психолого-педагогіч-
ного вивчення, узагальнення і осмислення суті 
виховної роботи підліткового клубу.

Вивчаючи потенційний вплив соціально-пси-
хологічної діяльності підліткового клубу за інтере-
сами на розвиток особистості, ми дійшли виснов-
ку, що досліджувати даний феномен, використо-
вуючи для цього тільки напрацьовані в теорети-
ко-методологічному плані зміст, форми, методи  
і засоби соціально-психологічної роботи з під-
літками, недоцільно. З усією гостротою постає 
проблема розробки оновлених підходів до ви-
вчення діяльності підліткового клубу.

Ми вважаємо, що клубні заклади виконують 
важливу соціальну функцію поглиблення і роз-
ширення виховного впливу на підростаюче по-
коління. Обираючи форми відпочинку, підлітки 
керуються, насамперед, особистими уподобан-
нями. Вони можуть вільно переходити від одно-
го виду занять до іншого, залежно від потреб, 
запитів та інтересів і розвивати свої творчі здіб-
ності.

Особливо актуальним в контексті дослідження 
соціально-психологічної діяльності підліткових 
клубів за інтересами, як громадських молодіжних 
об’єднань є подолання істотних відмінностей  
у наукових підходах. Тому нашу увагу приверта-
ють не лише соціально-педагогічні, а й соціаль-
но-психологічні засади діяльності молодіжних 
організацій, їхнє комплексне (симбіозне) функ-
ціонування, виявлення умов активізації процесу 
особистісної ідентифікації вихованців підлітко-
вого клубу за інтересами.

Процес виховання у підлітковому клубі за ін-
тересами здійснюється в офіційному і неофіцій-
ному спілкуванні шляхом духовного взаємозба-
гачення гуртківців. У роботі підліткового клубу 
за інтересами варто враховувати специфіку пси-
хології дозвілля, стимулювати до самостійнного 
вибору занять та способу їх проведення. Управ-
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ління дитячими колективами у клубі є вільним 
та невимушеним у порівнянні із шкільним серед-
овищем чи виробничим колективом.

З огляду на зазначене вище, актуальним є осми-
слення положень теорії особистості, і, зокрема, 
концепції психосоціального розвитку особисто-
сті Е. Еріксона, особливо періоду від 12 до 20 ро-
ків. На думку дослідника, основними питання-
ми, що постають перед молоддю є наступні: Хто 
я такий?” і „Як я впишуся у світ дорослих?” (Ерік-
сон, 2018).

Сучасне громадянське суспільство надає мо-
лодим людям значно ширшу різноманітність 
професійних, ідеологічних і соціальних можли-
востей вибору. Завдання, зміст і методи роботи 
клубу за інтересами з дітьми і підлітками детер-
мінується цілою низкою технічно-економічних, 
організаційних та інших чинників. Серед них не-
обхідно, насамперед, підкреслити вплив розви-
вального потенціалу клубних форм роботи, а та-
кож науково-технічного прогресу, необхідність 
комплексного підходу до виховання. Клуб є за-
кладом, у якому функціонують лекційні, концерт-
ні, спортивні зали, кімнати для занять худож-
ньою самодіяльністю, дитячою технічною твор-
чістю. Саме у клубі за інтересами комплексно 
вирішуються завдання трудового, морального  
і естетичного виховання, здійснюються вихов-
ний, профілактичний, психокорекційний вплив 
на дітей.

На думку вченого, демократична система ство-
рює для підлітків і молоді серйозні проблеми, 
оскільки демократія вимагає ідентичності в дусі 
„зроби себе сам”. Еріксон вважає, що перед під-
літками і молоддю постають головні завдання,  
а саме вибору професії і працевлаштування; член-
ства в групі ровесників; профілактики і корекція 
ранніх відхилень у поведінці підлітків (Еріксон, 
2018).

Дослідження соціально-психологічної діяль-
ності сучасних підліткових клубів за інтересами, 
що проводилися в Україні дають підстави вважа-
ти, що участь підлітків і молоді у зазначеній ді-
яльності допомагає їм віднайти найоптимальні-
ші шляхи розв’язання вказаних проблем.

Важлива проблема, яка хвилює психологів і пе-
дагогів, а також є в центрі уваги наших дослі-
джень, – це соціальна сутність членства підлітка 

(молодої людини) в групі ровесників. Зокрема, 
американський психолог Е. Маккобі так вислов-
люється про цю проблему: „Навіть у найбільш 
сприятливих обставинах період пошуку власно-
го „Я” є дуже важким для підлітків. Відмовляю-
чись від образу батьків, як моделі для власної 
ідентичності, підлітки, як правило, шукають аль-
тернативний варіант підтримки у ровесників.  
У нашій культурі вплив груп ровесників на про-
цес розвитку юної особистості є потужнішим, 
ніж вплив батьків, школи, релігійних організацій 
загалом. Ці групи допомагають молодим людям 
зберегти впевненість у собі в той час, коли вони 
переживають по- справжньому драматичні фізі-
ологічні та соціальні зміни” (Маккобі, 2000).

У ході власних досліджень ми дійшли виснов-
ку, що процес залучення підлітків до діяльності  
у підлітковому клубі за інтересами є реакцією, сво-
єрідною формою соціально-психологічного захи-
сту підлітків і молоді в період загальної особистіс-
но-соціальної невизначеності. Саме підлітковий 
клуб за інтересами сприяє реалізації нестримно-
го потягу підлітків до романтики, фізичного ри-
зику, бажання випробувати себе в екстремаль-
них ситуаціях і певним чином впливає на процес 
їхньої особистісної ідентифікації. Це, власне ка-
жучи, і визначає сутність діяльності переважної 
більшості підліткових клубів. Адже підлітковий 
клуб за інтересами за своєю психолого-педаго-
гічною характеристикою є, по суті, тією ж нефор-
мальною групою ровесників; разом з тим він, не 
втрачаючи своєї психологічної, сутнісної прива-
бливості для підлітків, є чітко структурованою, 
дисциплінованою організацією. Тобто, це в якій-
сь мірі „приручений” суспільством мікросоціум, 
який відкриває для підлітка (молодої людини) 
колосальні можливості для самореалізації, само-
розвитку, самоактуалізації, саморегуляції та са-
мовиховання, створює умови активізації особи-
стісного потенціалу членів підліткового клубу за 
інтересами, що сприяє формуванню у них особи-
стісної ідентифікації.

Робота клубних закладів є двокомпонентною: 
діяльність клубних працівників і активу клуба та 
дозвіллєва діяльність гуртківців, у даному випад-
ку дітей і підлітків. У такій діяльності підлітки 
задовольняють свої духовні потреби й інтереси, 
відбувається самореалізація і саморозвиток під-
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ростаючої особистості. Дозвілля є тією частиною 
вільного часу, коли реалізуються духовні запити, 
потреби, розвивається духовний потенціал осо-
бистості (Маккобі, 2000).

У зв’язку із зазначеним вище, проблема дослі-
дження умов активізації особистісного потенціа-
лу в контексті процесу особистісної ідентифікації 
підлітків, набуває особливого значення. Сучасна 
психологічна наука, як вітчизняна, так і зарубіж-
на пропонує комплекс методів, прийомів, вправ, 
спрямованих на активізацію механізмів самокон-
струювання суб’єктом стратегії розвитку і реалі-
зації власного „Я” (Божович, 1997), (Раджвбова, 
2006), (Черемних, 2009). На наш погляд, одним із 
недоліків такого комплексу є фрагментарність 
процедур його проведення. Концептуальна схе-
ма програми активізації особистісного зростан-
ня, зокрема в підлітковому віці, повинна ґрунту-
ватися на закономірностях, логіці „стихійного” 
розвитку, його механізмах та охоплювати основ-
ні інстанції і тенденції становлення потенціалу 
„Я”.

Студенти, зокрема. практичні психологи по-
винні знати, що специфіка дозвіллєвої клубної 
самодіяльності дітей і підлітків полягає в тому, 
щоб не тільки організувати відпочинок і розва-
житися, але й продукувати нові культурні цінно-
сті, що впливають на духовний розвиток самих 
вихованців і на всіх відвідувачів клубу. У своїх 
вищих формах дозвіллєва діяльність сприяє са-
мовихованню дітей і підлітків. Це означає, що  
у своїй професійній самореалізації майбутні 
практичні психологи повинні враховувати те, що 
дозвіллєва діяльність підлітків є дещо відмінною 
від дозвіллєвої діяльності дорослих. Якщо у до-
рослих вільний час – це ще й навчання як форма 
підвищення кваліфікації, то у дітей і підлітків 
навчання є провідним видом занять До того ж 
їхня дозвіллєва діяльність займає значно більше 
часу, ніж у дорослих. Дозвілля дітей і підлітків 
також має і якісні відмінності: на перший план 
виступає саморозвиток, самовиховання, що пев-
ним чином впливає на розвиток у них особистіс-
ної ідентифікації.

Ефективність процедур активізації особистіс-
ного зростання, стимуляції внутрішніх можливо-
стей саморозвитку підлітків у клубі за інтересами, 
на нашу думку, напряму залежить від інтелекту-

альних та морально-естетичних цінностей, що 
знаходять визнання і підтримку у підлітковому 
клубі за інтересами.

У середовищі підліткового клубу за інтересами 
всі ці духовно-моральні цінності перетворюють-
ся на своєрідний сплав, що має певну специфіку, 
властиву саме даному молодіжному об’єднанню, 
через яке здійснюється профілактика ранніх від-
хилень у поведінці підлітків і формування на цій 
основі їхньої особистісної ідентифікації.

4. Психолого-педагогічний вплив 
громадської думки колективу 
підліткового клубу за інтересами  
на підростаючу особистість

У працях психологів О.Г. Ковальова, М.А. Коваль-
чук ми знаходимо всебічне обґрунтування того, 
що думка молодіжного колективу має чи не вирі-
шальне значення для активізації розвивального 
потенціалу молодої людини (Ковальчук, 2010). 
Особливе значення для виявлення механізмів 
впливу громадського молодіжного об’єднання, 
як наприклад, підліткові клуби за інтересами, на 
юну особистість мають дослідження І.С. Кона 
(Кон, 1989).

Виходячи з того, що підлітковий колектив  
є складною соціально-педагогічною структурою, 
розвиток особистості в колективі залежить від  
її становища в системі внутрішньо колективних 
взаємин. Тому процес формування особистості  
є значною мірою процесом самовизначення, са-
морегулювання, саморозвитку, самовдосконален-
ня і самоактуалізації в системі особистісно-ко-
лективних взаємин, тобто умовою активізації 
розвивального потенціалу вихованців підлітко-
вого клубу за інтересами. Отже, вирішальну роль 
у колективі підліткового клубу за інтересами все 
ж відіграє громадська думка, яка певним чином 
сприяє профілактиці ранніх відхилень у поведін-
ці значної частини підлітків.

„Громадська думка – це спільне судження лю-
дей, яке виникає в процесі їх діяльності та спілку-
вання і виражає їхнє ставлення до різних явищ, 
тенденцій навколишньої дійсності, що мають за-
гальний інтерес (Алексеєва, 2000, с. 7). На підста-
ві проведених власних досліджень ми дійшли 
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висновку, що основою процесу впливу розви-
вального потенціалу клубних форм роботи на 
розвиток особистісної ідентифікації підлітків  
є процес формування громадської думки в цьо-
му молодіжному колективі підліткового клубу за 
інтересами.

Ефект впливу громадської думки колективу 
підліткового клубу за інтересами на особистість 
підлітків – особливий психолого-педагогічний 
процес, який складається з ряду усвідомлених  
і неусвідомлених актів. Він не обмежується на-
слідками схвалення або засудження. Це значно 
глибша дія, яка полягає в засвоєнні членом під-
літкового клубу соціального досвіду, суспільних 
цінностей, норм в процесі його активної діяль-
ності в даному підлітковому клубі за інтересами, 
що сприяє удосконаленню виховної роботи з під-
літками та формування у них особистісної іден-
тифікації (Алексеєва, 2000). Однак, своєрідність 
клубу за інтересами як соціального інституту по-
лягає в тому, що він має можливість впливати на 
різноманітні прошарки населення і на весь ду-
ховний світ підростаючої особистості, оскільки 
вбирає в себе функції найрізноманітніших куль-
турних закладів( театрів, концертних, танцю-
вальних залів, студій тощо). У клубі за інтересами 
можна послухати бесіду, концерт, побувати на 
дитячому ранку чи святі, взяти участь у роботі 
самодіяльного колективу. Така площина, на нашу 
думку, є актуальною для самореалізації психоло-
гів, практикуючих психологів, соціальних педа-
гогів уже із студентської лави. Відвідувач висту-
пає тут не тільки як користувач, але й як творець 
духовних цінностей, що може успішно реалізу-
вати свій потенціал і в науково-технічній, і в ху-
дожній, та інших видах мистецтва (Маккобі, 
2000).

Актив підліткового клубу за інтересами оці-
нює не тільки вчинки членів клубу підлітків, але 
й ті мотиви, якими вони керуються в своїх діях.  
У результаті критичного ставлення оточення до 
певних вчинків, юнаки і дівчата починають роз-
глядати свою поведінку в новому ракурсі.

Важливою умовою активізації процесу впливу 
розвивального потенціалу соціально-психологіч-
ної діяльності підліткового клубу за інтересами 
на розвиток особистісної ідентифікації вихован-
ців, є створення, зміна або посилення відповідних 

установок. Під впливом громадської думки від-
бувається формування, становлення і розвиток 
смислової, цільової і операційної соціально-пе-
дагогічних установок у вихованців підліткового 
клубу.

Визначальним, на нашу думку, в процесі роз-
витку особистісної ідентифікації особистості ви-
хованців підліткового клубу за інтересами є ста-
новлення їхніх особистісних цінностей.

В результаті проведених досліджень ми може-
мо стверджувати, що застосування відповідно 
сконструйованої моделі проведення соціально-  
-психологічної діяльності підліткового клубу за 
інтересами дасть змогу не лише осмислити про-
цес розвитку ціннісних орієнтацій у вихованців, 
а й створити механізм формування суспільно вар-
тісних орієнтацій, домогтись позитивно спрямо-
ваної соціалізації підлітків, що певним чином 
сприятиме розвитку у них особистісної іденти-
фікації.

5. Висновки

У ході аналізу наукових джерел та практичної ді-
яльності сучасних громадських молодіжних 
об’єднань, у нашому випадку підліткового клубу 
за інтересами, створеного на базі «Вищого на-
вчального закладу Міжнародного гуманітарно-  
-педагогічного інституту «Бейт Хана» ми дійшли 
таких висновків:

 – структура функціонування підліткового клу-
бу за інтересами забезпечує найбільш опти-
мальний варіант процесу впливу розвиваль-
ного потенціалу соціально-психологічної 
діяльності підліткового клубу на розвиток 
особистісної ідентифікації;

 – у внутрішньому особистісному просторі 
виокремлюється певний сектор активних 
профілактичних змін. Тому навіть у проце-
сі ідентифікаціі поведінка членів підлітко-
вого клубу залишається відносно сталою;

 – особистість підлітків безперервно коректу-
ється, а в окремі періоди – кардинально, змі-
нюючи структуру особистісної ідентичнос-
ті підлітків з проблемною поведінкою.

У процесі соціально-психологічною діяльно-
сті відбувається формування ціннісних орієнта-
цій у зазначеної категорії підлітків, що певним 
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чином сприяє розвитку у них особистісної іден-
тифікації.

Доцільною та перспективною, на наш погляд 
є розробка методичного інструментарію для здійс-
нення профілактичного та корекційного впливу 
на підлітків у вищезгаданій організації.
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Анотація
У статті висвітлюється сутність, структурні компо-
ненти, а також педагогічні умови формування готов-
ності до відповідального батьківства у старшоклас-
ників закладів загальної середньої освіти.
Готовність старшокласників до відповідального бать-
ківства розглядається як психологічний феномен, 
що охоплює інтегральну сукупність певних ознак, 
притаманних старшокласникам як майбутнім бать-
кам відповідно до узвичаєних у соціумі норм, стан-
дартів, вимог, які забезпечують у майбутньому здат-
ність свідомо планувати майбутнє подружнє життя 
та народження дітей, а також свідомий прояв відпо-
відальності за дитину та ефективне виконання по-
дружніх і батьківських ролей. Структурними компо-
нентами цього поняття є знання щодо батьківських 
ролей, їхніх функцій, відповідальності, способи вза-
ємодії між молодим подружжям та з майбутньою ди-
тиною; наявність емпатійної здатності, позитивного 
ставлення до майбутніх сімейних нових обов’язків, 
прагнення свідомо і відповідально виявляти по-
дружні й батьківські почуття; наявність елементар-
них побутових вмінь, необхідних для майбутнього 
подружнього життя тощо. Особлива увага надається 
висвітленню шляхів підготовки педагогів закладу за-
гальної середньої освіти до формування у старшо-
класників готовності до відповідального батьківства 
як однієї з педагогічних умов, спроможної забезпе-
чити досягнення старшокласниками необхідного 
рівня сформованості окресленого феномену.

Одним із ключових елементів досягнення високого 
рівня вихованості школярів, зокрема формування  
у старшокласників готовності до відповідального бать-
ківства, є позитивний імідж педагога, який зумовлює 
бажання старшокласників до опанування сімейними 
цінностями та результативність цього процесу. Успіх 
роботи педагога значною мірою залежить від якостей 
«учителя майбутнього», який бачить у кожній дити-
ні самостійну особистість, яка постійно змінюється, 
розвивається, має право на самоствердження тощо.
З метою надання класним керівникам, шкільним пси-
хологам, соціальним працівникам необхідних ком-
петенцій з теорії та методики формування окресле-
ного феномену у старшокласників було розроблено 
програму педагогічного супроводу для педагогів. Роз-
глянуто основні етапи проведення роботи з педагога-
ми закладів загальної середньої освіти, а саме: органі-
заційно-аналітичний, інформаційний, практичний, 
оцінно-результативний. У межах впровадження Про-
грами передбачено різні форми роботи з педагогами 
та використання інноваційних методів навчання до-
рослих. Найбільш доцільними у виховному плані за-
собами роботи з педагогами виступили рефлексивні 
й емоційно насичені форми й методи З цією метою 
застосовували різноманітні технології спілкування 
з педагогами для практичного вирішення проблем 
формування готовності старшокласників до відпові-
дального батьківства, рекомендували застосування 
таких технологій у роботі з учнями та батьками.
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Summary
Preparation of Teachers of General Secondary Education 
Institution for the Formation of Readiness for Responsible 
Parenthood Among High School Students

The article highlights the essence, structural components, 
as well as pedagogical conditions for the formation of 
readiness for responsible parenthood among high school 
students of general secondary education institutions.
The readiness of high school students for responsible 
parenthood is considered as a psychological phenome-
non that covers an integral set of certain characteristics 
inherent in high school students as future parents in ac-
cordance with the norms, standards, requirements gen-
erally accepted in society, which ensure in the future the 
ability to consciously plan future married life and the 
birth of children, as well as a conscious manifestation of 
responsibility for the child and the effective performance 
of marital and parental roles. Structural components of 
this concept are knowledge about parental roles, their 
functions, responsibilities, ways of interaction between 
young spouses and with the future child; the presence of 
empathic ability, a positive attitude to future family’s new 
responsibilities, the desire to consciously and responsibly 
identify marital and parental feelings; the presence of ele-
mentary everyday skills necessary for future married life, 
and so on. Special attention is paid to highlighting the 
ways of preparing teachers of general secondary educa-
tion institutions for the formation of readiness for re-
sponsible parenthood among high school students as one 
of the pedagogical conditions that can ensure that high 
school students reach the necessary level of formation of 
the outlined phenomenon.
One of the key elements of achieving a high level of edu-
cation of schoolchildren, in particular the formation of 
readiness for responsible parenthood among high school 
students, is a positive image of a teacher, which deter-
mines the desire of high school students to master family 
values and the effectiveness of this process. The success of 
a teacher’s work largely depends on qualities of a «teacher 
of the future», who sees each child as an independent 
person who is constantly changing, developing, has the 
right to self-affirmation, and so on.
In order to provide classroom teachers, school psycholo-
gists and social workers with the necessary competencies 
in the theory and methodology of forming the outlined 
phenomenon in high school students, a program of ped-
agogical support for teachers was developed. Main stages 
of working with teachers of general secondary education 
institutions are considered, namely: organizational and 
analytical, informational, practical, evaluative and effec-
tive. As a part of the implementation of the program, vari-
ous forms of work with teachers and the use of innovative 

methods of teaching adults are provided. The most ap-
propriate, in educational terms, means of working with 
teachers were reflexive and emotionally rich forms and 
methods. For this purpose various technologies of com-
munication with teachers for practical solutions to the 
problems of forming the readiness of high school stu-
dents for responsible parenthood were used, the use of 
such technologies in working with students and parents 
was recommended.

Keywords: high school students, teachers, responsible 
parenthood, readiness, pedagogical conditions

1. Вступ

Проблема формування відповідального батьків-
ства у старшокласників посідає чільне місце серед 
актуальних виховних проблем в українському ос-
вітньому просторі. Це пояснюється, насамперед, 
тим, що свідома відповідальність особистості за 
майбутнє своєї сім’ї і дітей має зароджуватися 
ще у шкільному віці. Спонукою до формування 
відповідального батьківства є невтішне станови-
ще сучасної сім’ї, яка, як і все українське суспіль-
ство, нині перебуває у кризовому стані, що харак-
теризується зростанням психологічної напруги, 
збільшенням кількості стресових ситуацій, від-
мовою від усталених цінностей і появою нових, 
часом необґрунтованих і швидкоплинних. Усе за-
значене вище актуалізує важливість формуван-
ня у старшокласників відповідального ставлення 
не тільки до майбутнього шлюбу, а й до способів 
його зміцнення і збереження.

У контексті проблематики культури батьків-
ства важливими є наукові здобутки як зарубіж-
них (Т. Гордон, М. Джейс, Б. Спок, А. Фромм), так 
і вітчизняних учених (Т. Веретенко, І. Звєрєвої, 
Т. Говорун, Л. Канішевської, В. Кравець, О. Кікі-
нежді, О. Кізь, Л. Яценко, В. Шахрай та ін.).

Враховуючи актуальність визначеної пробле-
ми, означена стаття присвячена висвітленню під-
готовки педагогів закладу загальної середньої 
освіти до формування у старшокласників готов-
ності до відповідального батьківства як однієї  
з педагогічних умов, спроможної забезпечити до-
сягнення старшокласниками необхідного рівня 
сформованості окресленого феномену.
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2. Методологія дослідження

Для досягнення мети та реалізації завдань було 
використано комплекс методів: теоретичні – ана-
ліз, синтез, порівняння, класифікація – з метою 
визначення: з’ясування сутності поняття «готов-
ність старшокласників до відповідального бать-
ківства» та його компонентів; емпіричні – анкету-
вання, тестування, бесіда, незакінчене речення, 
узагальнення незалежних характеристик, опосе-
редковане спостереження – для діагностування 
рівнів готовності до відповідального батьківства 
у старшокласників; експертне оцінювання – з ме-
тою визначення педагогічних умов формування 
готовності до відповідального батьківства у стар-
шокласників закладів загальної середньої освіти.

3. Сутність поняття „готовність  
до відповідального батьківства”

Відповідальне батьківство характеризують як 
платформу, «на основі якої формуються виваже-
на потреба в дітях, необхідні знання для вихо-
вання та розвитку дітей, партнерські стосунки 
між батьками й дітьми протягом життя» (Думан-
ська, 2015). Науковець В. Шахрай розглядає по-
няття «готовність старшокласників до відпові-
дального батьківства» як сформованість у них 
комплексу якостей, що поєднує позитивне став-
лення до батьківства, наявність знань, навичок  
і вмінь з основ репродуктивної культури і сімей-
ної педагогіки, емоційну розвиненість та усвідом-
лення відповідальності, як майбутнього батька, 
перед дітьми, сім’єю, суспільством (Шахрай, 2020, 
с. 52).

На нашу думку, готовність старшокласників 
до відповідального батьківства є психологічним 
феноменом, що охоплює інтегральну сукупність 
певних ознак, притаманних старшокласникам як 
майбутнім батькам відповідно до узвичаєних  
у соціумі норм, стандартів, вимог, які забезпечу-
ють у майбутньому здатність свідомо планувати 
майбутнє подружнє життя та народження дітей, 
а також свідомий прояв відповідальності за ди-
тину та ефективне виконання подружніх і бать-
ківських ролей.

Готовність старшокласників до відповідально-
го батьківства, на наш погляд, характеризується 

такими структурними компонентами: 1) певною 
сумою знань: щодо батьківських ролей, їхніх функ-
цій, відповідальності, способи взаємодії між мо-
лодим подружжям та з майбутньою дитиною; 
2)  наявністю емпатійної здатності, позитивного 
ставлення до нових обов’язків, прагненням свідо-
мо і відповідально виявляти подружні й батьків-
ські почуття; 3) наявністю елементарних побуто-
вих вмінь, необхідних для майбутнього подруж-
нього життя, вміннями елементарного догляду 
за дитиною та створення безпечного середовища 
для неї; вміння застосовувати необхідні знання  
у спілкуванні і міжособистісній взаємодії; умін-
ня регулювати власні емоції і поведінку (Гончар, 
2020).

Ефективність виховного впливу на особистість 
старшого школяра забезпечується вибором від-
повідних педагогічних умов, які спрямовані на 
оптимальне вирішення проблеми в педагогічній 
практиці, стимулюють розвиток означених рані-
ше структурних компонентів готовності старшо-
класників до відповідального батьківства та орга-
нізаційно-матеріальне забезпечення формування 
цього феномену у старшокласників.

Науковці трактують педагогічні умови як необ-
хідні обставини, які «сприяють та уможливлю-
ють досягнення очікуваного результату внаслі-
док здійснення педагогічного процесу»; систему 
виховання і навчання учнів, мету педагогічного 
процесу, організацію навчально-пізнавальної ді-
яльності школярів тощо; суттєвий компонент пе-
дагогічного процесу, який включає в себе зміст, 
методи, організаційні форми виховання (Крама-
ренко, 2004; Канішевська, 2011).

Визначаючи педагогічні умови, спроможні за-
безпечити досягнення старшокласниками необхі-
дного рівня сформованості готовності до відпові-
дального батьківства, зважали на те, що випадкові 
умови не сприяють досягненню передбачуваного 
результату. Саме тому розробка і запровадження 
педагогічних умов має відбуватись комплексно, 
тобто передбачати «сукупність явищ, дій, заходів, 
які утворюють єдине ціле» (Канішевська, 2011,  
с. 225).

Такими умовами в контексті нашого дослі-
дження постали:

1. Підготовка педагогів загальноосвітнього на-
вчального закладу до формування у старшо-
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класників готовності до відповідального 
батьківства.

2. Залучення старшокласників до опанування 
знаннями, почуттями, вміннями щодо бать-
ківських ролей, їхніх функцій, відповідаль-
ності, необхідних для майбутнього подруж-
нього життя у позакласній роботі.

3. Оптимізація взаємодії школи і сім’ї з форму-
вання у старшокласників готовності до від-
повідального батьківства на засадах парт-
нерства.

Розглянемо більш конкретніше першу із зазна-
чених нами педагогічних умов.

За нашими переконаннями, найпершим орга-
нізатором системи взаємин дитини з макро- і мі-
кро- суспільством завдяки організації різноманіт-
них видів сумісної діяльності класного колективу, 
творцем сприятливого морально-психологічно-
го клімату в класі, координатором зусиль усіх ви-
ховних інституцій, які впливають на становлен-
ня та розвиток особистості школяра є класний 
керівник закладу загальної середньої освіти.

4. Вимоги до класного керівника

Як зазначає дослідник З. Ковальчук, сучасний 
класний керівник, послуговуючись пріоритетни-
ми запитами сучасного суспільства формування 
в учнів високої загальної успішності, творчих 
потенцій, підготовки до самоосвіти, високої мо-
ральної культури, в тому числі культури майбут-
нього сім’янина, підпорядковується таким прин-
ципам управлінської педагогічної діяльності, як-
то: принцип педагогічної спрямованості, який 
полягає в тому, що будь-які дії класного керівни-
ка, педагога мають підпорядковуватися інтересам 
освітнього процесу, який є основою і сенсом їх-
ньої діяльності; принцип конкретності, що вима-
гає формувати і здійснювати діяльність педаго-
гічних колективів, кожного вчителя максимально 
наближено до навчальної діяльності учнів, готу-
вати творчих, самостійних, самодостатніх особи-
стостей; принцип комплексності управлінських 
педагогічних дій базується на гармонійному по-
єднанні функціонального і лінійного керівництва; 
принцип кооперації і розподілу управлінської 
педагогічної праці вимагає від класного керівни-
ка, викладача сміливо спиратися на колективну 

творчість і колективний розум; принцип систе-
матичного самовдосконалення передбачає постій-
ну працю класного керівника, викладача щодо під-
вищення власної теоретичної, методичної і орга-
нізаційної підготовки, відкритості та сприйнят-
тя нових педагогічних технологій і інновацій, 
передової теорії й практики менеджменту тощо 
(Ковальчук, 2013, с. 298–299).

Окрім класного керівника, у процесі формуван-
ня сімейних цінностей старшокласників важливу 
роль, на нашу думку, відіграють також практич-
ний психолог, соціальний педагог закладу загаль-
ної середньої освіти, інші педагоги.

Одним із ключових елементів досягнення ви-
сокого рівня вихованості школярів, зокрема фор-
мування у старшокласників готовності до відпо-
відального батьківства, є позитивний імідж педа-
гога, який зумовлює бажання старшокласників 
до опанування сімейними цінностями та резуль-
тативність цього процесу.

Досліджуючи імідж сучасного педагога, Г. Євту-
шенко виокремлює такі його структурні компо-
ненти, як: аудіовізуальна культура педагога (гра-
мотність мовлення, манери, стиль одягу та його 
доречність конкретній ситуації, вміння тримати-
ся на публіці, презентувати інформацію певній 
цільовій аудиторії); поведінка педагога в різних 
аспектах (у професійному середовищі серед учнів 
та колег, вміння контролювати свій емоційний 
стан та знаходити способи комунікації, розумі-
тися з різними типами особистостей); система 
моральних та етичних цінностей особи (світо-
сприйняття, ставлення до власної професії та до 
вихованців) (Євтушенко, с. 631).

Успіх роботи педагога значною мірою зале-
жить від якостей «учителя майбутнього», який, 
згідно переконань В. Семиченко, послуговується 
такими положеннями: бачить у кожній дитині не 
горезвісний «об’єкт педагогічного впливу», а са-
мостійну особистість, яка постійно змінюється, 
розвивається, має право на самоствердження; вміє 
жити в реальному світі, об’єктивно сприймати 
факти і працювати з ними; здатний орієнтувати-
ся у будь-якій ситуації на сутнісні аспекти, аналі-
зувати свої рішення і вчинки, об’єднувати окремі 
події в насичені єдиним смислом системи; долає 
деструктивний вплив зовнішніх побічних (орга-
нізаційних, бюрократичних, формальних) чин-
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ників на розвиток власної особистості і взаєми-
ни з учнями; уміє дозувати міру свого втручання 
в особисте життя учня, поділяє проблеми на ті, 
які має розв’язувати сама дитина, і ті, де необхід-
ний його вплив; здатний змінюватися у мінливо-
му світі і змінювати світ на краще; не вдається до 
демагогічних гасел, не підміняє справу словами, 
а робить її надійно, з повною віддачею (Семичен-
ко, 2004, с. 44–45).

Важливою у формуванні в старшокласників 
готовності до відповідального батьківства є та-
кож емоційно-позитивна мотивація педагога, 
яка включає «любов до дитини, усвідомлення ак-
туальності та потреби професійної діяльності, 
бажання ефективно виконувати її, знання про 
сутність феномену «цінності сімейного життя» та 
специфіки його формування у зазначеного кон-
тингенту учнів, володіння формами і методами 
формування цінностей сімейного життя» (Кані-
шевська, 2020).

З огляду на ключову роль педагога у створенні 
й суспільно значущому функціонуванні виховно-
го процесу, І.Бех пропонує ряд виховних правил 
як орієнтовної основи його діяльності, а саме:  
1) ґрунтування на розумінні особистості як 
суб’єкта вільного і відповідального вибору, який 
здійснюється на основі суспільно значущих ду-
ховно-моральних цінностей; 2) шлях до духовно 
досконалої особистості пов’язується з таким про-
цесом виховання, за якого виключається не лише 
фізичне насилля над вихованцем, але й насилля 
над його душею, за якого розгортається бороть-
ба за людську гідність, де основний чинник – без-
корислива любов, незалежно від того, як пово-
дить себе вихованець, який прагне такої любові; 
3) врахування у виховному процесі того, що на 
шляху гармонійного розвитку особистості тра-
пляються не лише неодмінне і поступове нако-
пичення позитивних душевних властивостей, але 
й зупинки, і відхилення, і відступи; 4) вихователь 
повинен створювати територію добра (Бех, 2013, 
с. 13–14).

Враховуючи вище зазначені положення науков-
ців, а також недостатність організаційної й мето-
дичної підготовленості педагогів до роботи з стар-
шокласниками з проблеми формування у них 
готовності до відповідального батьківства, реалі-
зацію окресленої педагогічної умови розпочали  

з організації цілеспрямованої роботи з педагога-
ми. З метою надання класним керівникам, шкіль-
ним психологам, соціальним працівникам необ-
хідних компетенцій з теорії та методики форму-
вання окресленого феномену у старшокласників 
було розроблено програму педагогічного супро-
воду для педагогів (програма семінару «Оптимі-
зація формування готовності до відповідального 
батьківства у старшокласників» (10 годин).

5. Основні етапи проведення роботи 
з педагогами

Посилаючись на досвід Л. Канішевської у дослі-
дженні проблеми підготовки вихователів шкіл-  
-інтернатів щодо формування цінностей сімей-
ного життя у старшокласників, виокремлюємо 
такі етапи проведення роботи з педагогами за-
кладів загальної середньої освіти: організаційно-  
-аналітичний, інформаційний, практичний, оцін-
но-результативний (Канішевська, 2011).

На організаційно-аналітичному (мотивацій-
ному) етапі проводилась підготовча робота з ад-
міністраціями закладів загальної середньої освіти, 
яка спрямовувалась на усвідомлення педагогами 
значущості й актуальності проблеми формуван-
ня готовності до відповідального батьківства  
у старшокласників у позаурочній діяльності за-
кладів освіти; розроблення стратегії оптимізації 
формування означеного феномену у старшо-
класників; ознайомлення педагогів з кращим до-
свідом вирішення даної проблеми тощо.

Метою наступного, інформаційного (когнітив-
ного) етапу було: ознайомлення з програмою се-
мінару «Оптимізація формування готовності до 
відповідального батьківства у старшокласників», 
у ході якого відбувалося збагачення педагогів за-
кладів загальної середньої освіти теоретичними 
знаннями щодо формування цього феномену  
у старшокласників; ознайомлення зі специфікою 
молодшого юнацького віку та гендерних особли-
востей у формуванні готовності до відповідально-
го батьківства у старшокласників у позаурочній 
діяльності закладів освіти; оволодіння діагности-
кою рівнів сформованості готовності до відпові-
дального батьківства у старшокласників; розро-
блення педагогічного супроводу виховної роботи 
тощо.



56

Viae Educationis: Studies of Education and Didactics • 2022, Vol. 1, No.  4

У ході третього (практичного) етапу продов-
жувались заняття семінару, на яких значна увага 
приділялась ознайомленню педагогів із розробле-
ною нами програмою «Секрети щасливого сімей-
ного життя»; поглибленню знань педагогів щодо 
оптимальних форм і методів формування готов-
ності до відповідального батьківства у старшо-
класників; залученню батьків до цього процесу; 
використання комплексу педагогічних умов фор-
мування готовності до відповідального батьків-
ства у старшокласників закладів загальної серед-
ньої освіти.

Четвертий етап (оцінно-результативний) спря-
мовувався на оцінку і результативність роботи 
педагогів у процесі їх підготовки до формування 
готовності до відповідального батьківства у стар-
шокласників у позаурочній діяльності шкіл, визна-
чення і подолання особистих ускладнень і проблем 
(як тих, що стосуються індивідуальної теоретич-
ної і методичної підготовки, так і технічного об-
ладнання). На цьому етапі значна увага приділя-
лась самоосвіті педагогів з окресленої проблеми. 
З цією метою застосовувались методи і прийоми, 
як-от: спостереження, бесіда, анкетування, інди-
відуальні консультації. У процесі самоосвіти зав-
дяки запропонованим нами рекомендаціям, по-
силанням на літературу, сайти і т. ін. педагоги 
експериментальних закладів освіти мали змогу 
ознайомитись із проблемою формування готов-
ності старшокласників до відповідального бать-
ківства не лише у нашій країні, але й у зарубіж-
ному науковому дискурсі (зокрема, на прикладі 
Великої Британії та Сполучених Штатів Амери-
ки, інших зарубіжних країн). Результатом такої 
роботи було організація і проведення круглого 
столу «Підготовка вчителів до формування у стар-
шокласників нового покоління готовності до 
відповідального батьківства».

На думку В. Шахрай, головним результатом 
формування готовності старшокласників до від-
повідального батьківства має бути сформоване 
позитивне ставлення до виконання в майбутньо-
му ролей батька і матері, що створить для індивіда 
широке поле самореалізації (Шахрай, 2020а, с. 159).

З цією метою у межах впровадження Програ-
ми передбачено різні форми роботи з педагогами 
та використання інноваційних методів навчання 
дорослих.

Ефективними формами і методами є прове-
дення бесід, організація практикумів, рольових 
ігор, диспутів, «круглих столів», усних журналів, 
конференцій.

Практика засвідчує, що найбільш доцільними 
у виховному плані засобами роботи з педагогами 
є рефлексивні й емоційно насичені форми й ме-
тоди. Насамперед, це спілкування, яке має ігрові 
засади і включає різноманітний зміст інформації 
відповідно до поставлених завдань. З цією метою 
застосовували різноманітні технології спілку-
вання з педагогами для практичного вирішення 
проблем формування готовності старшокласни-
ків до відповідального батьківства, рекоменду-
вали застосування таких технологій у роботі  
з учнями та батьками.

Під час семінару для класних керівників до-
цільно здійснювати спільну розробку плану та 
змісту, добирати форми і методи проведення по-
заурочної діяльності, зокрема для програми ви-
ховних годин з формування готовності довідпо-
відального батьківства у школярів-старшоклас-
ників та батьківських зборів для їхніх батьків.

Для активізації класних керівників, шкільних 
психологів, соціальних працівників у зміст робо-
ти з ними впроваджувалися такі форми навчан-
ня, як бесіди-диспути «Відповідальне батьків-
ство: данина традиціям чи новим віянням?», «Чи 
може бути щастя в цивільному шлюбі?», «Дорос-
лі і діти: конфлікт поколінь», та ін., лекції-кон-
сультації «Сімейні традиції: європейський по-
гляд», «Як формувати у старшокласників відпо-
відальне батьківство», «Навчаємо учнів і батьків 
конструктивних способів розв’язання конфлік-
тів один з одним», ділові ігри «Стара проблема 
«Батьки та діти» в сучасній інтерпретації», «Ста-
ти на позицію іншого», кінолекторій «Сімейні 
цінності в художніх фільмах всіх часів і народів», 
індивідуальні очні та інтернет-консультації. Для 
самостійного опрацювання вчителям рекомен-
дувалась відповідна література.

6. Висновки

Проблема формування готовності до відпові-
дального батьківства потребує зусиль закладів 
як загальної середньої, так і вищої педагогічної 
та післядипломної освіти, адже провідну роль  
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у цьому процесі відіграє вчитель. Успіх роботи 
педагога значною мірою залежить від якостей 
«учителя майбутнього», а також він має володіти 
високим рівнем рівнем педагогічної компетент-
ності, для того, щоб налагодити ефективну робо-
ту зі школярами, а також партнерську взаємодію 
з батьками старшокласників.

Перспективою подальших досліджень у цьо-
му напрямі вбачаємо моделювання партнерської 
взаємодії закладу загальної середньої освіти з ін-
ституціями соціального виховання з проблеми 
формування готовності школярів різного віку до 
відповідального батьківства у майбутньому по-
дружньому житті.
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Анотація
Стрімкий розвиток суспільства вимагає необхідно-
сті змін у технологіях та методиках навчального про-
цесу. Тому впровадження інноваційних технологій, 
спрямованих на індивідуальний підхід, мобільність 
та дистанційність в освіті, є необхідним і немину-
чим. У зв’язку з цим сучасні заклади вищої освіти 
повинні докорінно змінити освітні завдання, актуа-
лізувати зміст навчання, застосовувати інноваційні 
технології у розвитку індивідуальності студента як 
суб’єкта, спрямованого на розвиток компетентної 
особистості, яка підходить творчо до вирішення про-
блем. На сьогодні головними фігурами в освітніх за-
кладах є студент і викладач, які повинні творчо пра-
цювати, вчитися, самовдосконалюватися, останні ма-
ють працювати над виробленням і вдосконаленням 
методів навчання і виховання, зокрема інтерактив-
них.
У статті розглянуто особливості реалізації іннова-
ційних технологій в освітній практиці та вихованні. 
Вказано особливості використання інтерактивних 
форм навчання. Висвітлено проблеми, повязані з різ-
ними методами та прийомами іноваційних техноло-
гій. Акцентовано увагу на процесі професійної іншо-
мовної підготовки, який має бути спрямованим на 
розвиток творчої особистості, ії самовдосконалення, 
на формування соціально активної і самостійної лю-
дини в контексті діалогу культур, на розкриття твор-
чого потенціалу. Сформульовано основні принципи 
реалізації комунікативного підходу як комунікатив-
ного методу навчання мовленнєвої діяльності зі спе-

ціальності на заняттях з іноземної мови (української). 
Зазначено основні ознаки презентації як одного з ви-
дів інформаційної переробки тексту, як практичного 
результату досліджень, що проводяться в рамках інте-
рактивних форм навчання. Розглянуто етапи підго-
товки іноземних студентів до створення та проведен-
ня презентації зі спеціальності на заняттях з іноземної 
мови (української). Доведено важливість застосуван-
ня інноваційних технологій у контексті професійної 
підготовки майбутніх фахівців; акцентовано увагу 
на одному з основних видів інформаційної переробки 
фахового тексту – компресії. Надано перелік ознак 
презентації як одного з видів компресії наукового 
тексту, проаналізовано основні етапи підготовки іно-
земних студентів до створення і проведення презен-
тації за фахом на заняттях з іноземної мови (україн-
ської). Доведено, що навчання компресії є формуван-
ням у студентів культури роботи з науковим текстом, 
вдосконалення навичок та умінь розуміння, аналізу 
наукового тексту та написання вторинного науково-
го тексту, заснованого на розкритті смислової струк-
тури тексту-першоджерела.

Ключові слова: іншомовна підготовка; інтерактивні 
форми навчання; міжкультурна комунікація; кому-
нікативно-орієнтоване навчання; навчання мовлен-
нєвої діяльності зі спеціальності; інформаційна пе-
реробка тексту; компресія наукового тексту
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Summary
Use of Innovative Technologies in the Process  
of Professionally Oriented Education of Foreign Students 
Majoring in Economics

The rapid development of the society requires changes in 
technologies and methods of the educational process. 
Therefore, the implementation of innovative technolo-
gies aimed at individual approach, mobility and distance 
in education is necessary and inevitable. In this regard, 
modern higher education institutions must radically 
change their educational objectives, update the content 
of education, implement innovative technologies in the 
development of student personality as a subject aimed at 
developing a competent person who is creative in solving 
problems. Nowadays, the students and teachers are the 
most important figures in educational institutions who 
should work creatively, learn, improve themselves as well 
as the teachers must work to develop and improve methods 
of teaching and education, including interactive ones.
The article is devoted to the problem of preparing foreign 
students of specialized specialties for professionally ori-
ented innovative technologies. Problems related to vari-
ous methods and techniques of innovative technologies 
are highlighted. Emphasis is placed on the process of 
professional foreign language training, which should be 
aimed at the development of creative personality, its self-  
-improvement, the formation of socially active and inde-
pendent people in the context of intercultural dialogue, 
the disclosure of creative potential. The basic principles 
of realization of the communicative approach as a com-
municative method of teaching speech activity in the 
specialty in foreign language classes (Ukrainian) are for-
mulated. The main features of the presentation as one of 
the types of information processing of the text as a prac-
tical result of research conducted in the framework of 
interactive forms of learning. The stages of preparation of 
foreign students to create and conduct a presentation on 
the specialty in foreign language classes (Ukrainian) are 
considered. The importance of formation of foreign lan-
guage communicative competence in the context of pro-
fessional training of future specialists is proved, attention 
is focused on one of the main types of information pro-
cessing of professional text – compression. The list of fea-
tures of presentation as one of the types of compression 
of a scientific text is given, the main stages of preparation 
of foreign students for creating and conducting a presen-
tation in the specialty in foreign language classes 
(Ukrainian) are analyzed. It is proved that teaching com-
pression is the formation of students’ culture of working 
with scientific text, improving skills and abilities of under-
standing, analysis of scientific text and writing a second-
ary scientific text based on the disclosure of the semantic 
structure of the original text.

Keywords: intercultural communication; communicative- 
-oriented learning; interactive forms of learning; foreign 
language training; training of speech activity in the spe-
cialty; information processing of the text; compression of 
scientific text

1. Вступ

Сучасний спеціаліст, щоб стати конкурентоспро-
можним на ринку праці, повинен прагнути по-
стійно опановувати нові знання, володіти здатні-
стю до абстрактного мислення, навичками роботи 
з технічними засобами, здатністю швидко засто-
совувати нові знання на практиці, орієнтуватися 
в будь-якій ситуації, синтезувати знання з різних 
галузей науки.

Протягом останнього десятиліття впровадже-
ння у процес вивчення «Іноземної мови (україн-
ської)» інноваційних технологій, спрямованих 
на формування комунікативної компетентності 
у здо бувачів вищої освіти, посідає вагоме місце  
у науково-методичних дослідженнях багатьох ві-
тчизняних учених. У наукових працях було роз-
глянуто різноманітні аспекти проблем навчання. 
Особливості міжкультурного спілкування до-
сліджували сучасні українські та зарубіжні вчені 
– П. Донець, Т. Комарницька, П. Осипов та інші; 
впровадження іноваційних технологій розгляда-
ли – Е.Ф. Зеєр, Л.В. Чорна, А.В. Гуцол, А.С. Полян-
ська, К.Р. Вакуленко, О.Є. Антонова, та інші; За-
стосування інтерактивних методів навчання ви-
вчали Є.А. Реутова, М.В. Кларін, Т.П. Беценко та 
інші, методику викладання іноземної мови – Н.Л. 
Федотова, С.В. Іонова, Є.В. Заніна.

Питання пошуку інноваційних методик орга-
нізації навчального процесу продовжують зали-
шатися предметом зацікавленості багатьох до-
слідників, але на сьогоднішній день вони ще не 
отримали остаточного рішення і вимагають по-
дальшої серйозної та ґрунтовної розробки. Одні-
єю з таких змін в організації навчального проце-
су вважається вимога до використання у процесі 
навчання студентів інтерактивних методів нав-
чання.

Мета дослідження – аналіз особливостей за-
стосування інноваційних технологій у процесі 
професійно орієнтованого навчання іноземних 
студентів економічних спеціальностей, спрямо-
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ваних на формування міжкультурної комуніка-
тивної компетентності у здобувачів вищої освіти.

Науково-дослідницькими завданнями є ви-
значення прийомів використання інтерактивних 
методів навчання.

Методами дослідження є пізнання, суб’єкт-су-
бʹєктна взаємодія, оцінювання, моделювання, ко-
мунікація.

2. Виклад основного матеріалу

2.1. Ітерактивні методи навчання
Одним із найважливіших засобів удосконалення 
професійної підготовки студентів у вищому на-
вчальному закладі є інтерактивні методи навчан-
ня. Даний вид навчання передбачає цілком кон-
кретні та прогнозовані цілі. Одна з таких цілей 
полягає у створенні комфортних умов навчання, 
за яких студент чи слухач відчуває свою успіш-
ність, свою інтелектуальну спроможність, що ро-
бить продуктивним процес навчання. В учнів ви-
никають додаткові джерела інформації – книж-
ки, словники, енциклопедії, пошукові комп’ютер-
ні програми. Вони також звертаються до соці-
ального досвіду – свого та своїх товаришів, при 
цьому необхідно вступати в комунікацію один  
з одним, спільно вирішувати поставлені завдан-
ня, долати конфлікти, знаходити спільні точки 
дотику, а за необхідності йти на компроміси. Важ-
ливо, щоб у роботі групи були задіяні всі її члени, 
не було пригнічування ініціативи чи покладання 
відповідальності на одного чи кількох лідерів. 
Також для інтерактивних методик важливо, щоб 
між завданнями груп існувала взаємозалежність, 
а результати їхньої роботи доповнювали один 
одного (Вакуленко, 2020).

Інтерактивні методи навчання допомагають 
вирішувати такі дидактичні завдання: формуван-
ня у студентів інтересу до дисципліни; оптимальне 
засвоєння робочого матеріалу; самостійне при-
дбання знань з різних джерел; використання на-
бутих знань для вирішення пізнавальних та прак-
тичних завдань; розвиток інтелектуальної само-
стійності, оскільки студентам необхідно індиві-
дуально шукати шляхи та варіанти вирішення 
проблеми; надбання комунікативних умінь під 
час роботи у різних групах: навчаються роботі  
у команді, толерантності до чужої точки зору; по-

вазі права кожного на власну думку; встановлен-
ня взаємодії між учнями; формуванню думок, від-
носин, професійних та життєвих навичок.

Таким чином, запровадження інтерактивних 
методів навчання – один із найважливіших на-
прямів удосконалення підготовки студентів у су-
часному виші.

2.2. Метод проєктів
Одним із видів інтерактивних форм навчання  
є метод проєктів. Основне призначення методу 
проєктів полягає у наданні учням можливості 
самостійного придбання знань у процесі вирі-
шення практичних завдань чи проблем, що по-
требує інтеграції знань із різних предметних об-
ластей. Якщо говорити про метод проєктів як 
про педагогічну технологію, то ця технологія пе-
редбачає сукупність дослідницьких, пошукових, 
проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Метод проєктів – це засіб досягнення дидак-
тичної мети через детальну розробку проблеми, 
яка має завершитись цілком реальним, відчут-
ним практичним результатом, оформленим тим 
чи іншим чином; це сукупність прийомів, дій уч-
нів у певній послідовності задля досягнення по-
ставленого завдання – вирішення проблеми, осо-
бисто значимої для учнів і оформленої у вигляді 
якогось кінцевого продукту.

У зв’язку з такою модернізацією системи осві-
ти, пов’язаною насамперед із запровадженням  
в освітнє середовище інформаційних та іннова-
ційних технологій, сутність яких полягає в онов-
ленні педагогічного процесу, введенні новоутво-
рень у традиційну систему, останніми роками до 
основних видів навчальних робіт додався ще один 
– презентація.

2.3. Презентація як вид навчальної 
роботи
Презентація на основі сучасних мультимедійних 
засобів – ефективний спосіб донесення інформа-
ції, за допомогою якого можна наочно уявити 
зміст, проілюструвати повідомлення та його зміс-
товні функції.

При розгляді етапів проведення проектного 
методу можна відзначити їх паралель з основни-
ми етапами створення презентації:
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1. Студент визначає цікаву для нього тему,  
з якою він приймається в малу групу, де цю 
тему обрано.

2. Студенти планують спільну роботу з вико-
нання навчального завдання, а також здій-
снюють розподіл праці.

3. Студенти проводять дослідження. Вони зби-
рають інформацію, аналізують дані, отриму-
ють висновки, обмінюються отриманими 
даними. У середині групи кожен її учасник 
досліджує свою частину, збираючи необ-
хідний матеріал та надаючи його групі, на 
основі зібраних частин формується загаль-
на доповідь групи.

4. Члени групи готують остаточний звіт.
5. Проведення презентації.
6. Студенти беруть участь в оцінюванні вико-

наної роботи (Беценко, 2020).
Таким чином, презентація – це кінцевий про-

дукт, практичний результат досліджень, які про-
водяться у межах тих чи інших інтерактивних 
форм навчання.

2.4. Компресія як основний вид 
інформаційної переробки тексту
Успішність людини у навчанні та у професійній 
діяльності багато в чому залежить від її інформа-
ційної культури. У процесі навчання формуван-
ню інформаційних умінь і навичок, зокрема ово-
лодінню різними способами інформаційної пе-
реробки тексту, надається особливе значення 
(Гуцол, 2012).

Інформаційна переробка тексту, як складова 
комунікативної компетенції, є однією з найваж-
ливіших цілей вивчення інземної мови (україн-
ської), оскільки спрямована на оволодіння най-
важливішими загальнопредметними вміннями,  
і універсальними способами діяльності (особи-
стісними, регулятивними, пізнавальними, кому-
нікативними).

Компресія – основний вид інформаційної пе-
реробки тексту. Компресія пов’язана з умінням 
бачити ієрархічну структуру змісту тексту: розу-
міти ідею тексту, бачити другорядну інформацію. 
Отже, під компресією розуміється не тіьки вмін-
ня отримувати з тексту найголовніше, а й розу-
міти кожну частину прочитаного твору. І тому 
необхідно чітке розуміння змісту тексту, розу-

міння смислового зв’язку частин тексту між со-
бою.

2.5. Вторинні наукові тексти
Метою навчання компресії є формування в іно-
земних студентів культури роботи з науковим тек-
стом, удосконалення навичок та умінь читання, 
розуміння, аналізу наукового тексту та написання 
вторинного наукового тексту, заснованого на роз-
критті смислової структури тексту-першоджере-
ла. Текст, створений в результаті компресії, сто-
совно тексту-першоджерела, є вторинним. Під 
час підготовки вторинних текстів відбувається 
згортання інформації з метою скорочення обся-
гу тексту. Стиснення тексту – це перетворення,  
у якому текст замінюється на коротший за обся-
гом, та не допускаються смислові зміни і втрата 
значних положень (Гуцол, 2012). На основі певних 
операцій з текстом-джерелом (структурно-смис-
ловий аналіз тексту; трансформація інформатив-
ного змісту тексту відповідно до комунікативно-
го завдання; комбінування та коментування ін-
формативного змісту тексту) можна побудувати 
тексти нових жанрів – конспекти, анотації, тези, 
реферати, резюме, рецензії, презентації.

Основні види компресії тексту (анотація, тези, 
реферат, рецензія, презентація) відрізняються не 
тільки ступенем стиснення або розгорнутості змі-
сту першоджерела, але й використанням стандарт-
них кліше при оформленні вторинного тексту.

Презентація – це композиційно організований 
виклад основного змісту інформаційного джерела, 
яке розкриває його основні концепції. На відміну 
від реферату презентація супроводжується пока-
зом слайдів, які використовуються для підвищен-
ня виразності виступу, більш переконливої   та на-
очної ілюстрації описуваних фактів та явищ.

У світі важко досягти успіху без уміння грамот-
но виступати. Уміння представляти свої проекти, 
звіти та готову продукцію з виграшного боку є ду-
же важливим у діяльності будь-якої організації.

Ефективна презентація – це представлення ін-
формації, продукції, послуг, проектів, невелике 
шоу, яке запам’ятовується, здатне ефективно впли-
вати на аудиторію та мотивувати її до подальших 
дій.

Мета кожної презентації – розповісти аудито-
рії про щось важливе для промовця та цікаве для 
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слухачів. Але найголовніше, щоб після завершен-
ня виступу слухачі думали певним чином, тобто 
вирішували проблему так, як це потрібно допо-
відачу. Якщо презентація мотивувала аудиторію 
до подальших дій, оратор досяг своєї мети.

Для іноземних студентів підготовці презента-
ції за спеціальністю передує тривала поетапна ро-
бота на заняттях з «Іноземної мови (української)» 
протягом першого семестру першого року нав-
чання.

Відповідно до мети навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (українська)», яка полягає у фор-
муванні комунікативної компетенції іноземних 
студентів, що забезпечує оволодіння спеціаль-
ністю та різними формами комунікації в умовах 
мовного середовища (навчально-професійного, 
соціального та культурного) протягом першого 
року навчання студенти отримують знання про 
особливості усного та письмового мовлення нау-
кового, ділового стилів мовлення, мови спеці-
альності, а також види та форми їх реалізації; 
стилістичні та структурні особливості навчаль-
них робіт за спеціальністю та вимоги до їх ком-
позиції та оформлення.

У результаті виконаної роботи у другому се-
местрі на базі здобутих знань, умінь, навичок 
студенти практично готові до створення презен-
тації за спеціальністю. Викладач показує зразок 
презентації та безпосередньо на ньому студен-
там надається вже повна інформація про такий 
вид роботи як презентація: вимоги до ефектив-
ної презентації, етапи створення презентації, ос-
новні ознаки ефективної презентації, а також 
типові помилки під час створення презентації. 
Інтегрування такого виду роботи у навчальний 
процес дає можливість більш ефективно вирішу-
вати цілу низку дидактичних завдань при нав-
чанні взагалі та під час вивчення «Іноземної 
мови (української)», зокрема: взаємодія студен-
тів з величезною кількістю ресурсів (книги, жур-
нали, газети, мультимедіа, телебачення, Інтер-
нет) мотивує студентів до навчання, а в нашому 
випадку формує стійку мотивацію до іншомовної 
діяльності; дає можливість поповнювати слов-
никовий запас активною, та пасивною лексикою 
сучасної мови; активізує розумові здібності учнів 
у процесі навчальної діяльності; розвиває творчий 
потенціал студентів; робить заняття більш наоч-

ними; забезпечує краще сприйняття та запам’ято-
вування навчального матеріалу: використання ди-
намічного подання навчального матеріалу у зв’яз-
ку із застосуванням різних аудіовізуальних спо-
собів навчання дає можливість задовольнити 
потреби різних студентів, чиї способи навчання 
можуть суттєво відрізнятися; дозволяє індивіду-
алізувати навчання: вибирати послідовність за-
своєння учбового матеріалу, темп роботи; створює 
умови для ефективної позааудиторної самостій-
ної роботи; розвиває дослідницькі вміння (умін-
ня виявлення проблем, збирання інформації, 
спостереження, проведення експерименту, ана-
лізу, побудови гіпотез, узагальнення); розвиває 
системне мислення.

3. Висновки

Вміння викласти зміст прочитаного, почутого, 
переказати його з іншою метою, скласти резюме, 
анотацію, передати інформацію конспективно 
чи тезово, підготувати та провести презентацію 
– складають основу комунікативної компетенції 
мовної особистості та її мовної поведінки. У зв’яз-
ку з цим вторинні текстові новоутворення сьо-
годні займають дедалі міцніші позиції у ряді мов-
них творів, якї функціонують у комунікативному 
просторі суспільства. «Вторинні тексти, що є но-
сіями неточного, приблизного значення є засобом 
інтерпретації інформації та її адаптації до нових 
умов комунікації» (Антонова, 2015, с. 11). Пре-
зентація як вид інформаційної переробки тексту 
дедалі міцніше займає позицію одного з основних 
видів навчальної роботи. Навчання створення та 
проведення презентації необхідно здійснювати на 
заняттях з «Іноземної мови (української)», оскіль-
ки базові елементи презентації є основними ви-
дами роботи з текстом.

Таким чином, створення презентації на занят-
тях з «Іноземної мови (української)» – це складне 
ціле, що є синтезом усіх знань, умінь, навичок сту-
дентів, отриманих у процесі навчання, а також  
є базовими елементами проведення презентації 
за спеціальністю, тобто йде підготовка студентів 
до виступів на заняттях із спеціальних дисциплін, 
а презентація за спеціальністю є основою, що не-
обхідна у майбутній професійній діяльності.
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Анотація
У статті обґрунтовано важливість міждисциплінар-
них зв’язків інформатики та соціології, доцільність 
вивчення студентами коледжів комп’ютерних мето-
дів контент-аналізу. Здійснено аналіз теоретичних 
джерел для розуміння сутності понять контент-ана-
лізу, комп’ютерних методів контент-аналізу. Контент- 
-аналіз розглядається як метод, що дозволяє вивчати 
об’єкти, явища, процеси та властивості соціальної 
дійсності, представлені в текстових даних. Це оброб-
ка, оцінка та інтерпретація форми та змісту текстів 
та джерел інформації. Доведено, що комп’ютерна 
підтримка дозволяє автоматизувати та прискорити 
цей процес, уникнути суб’єктивності суджень до-
слідника, збільшити обсяг обробленої інформації.  
У статті підкреслюється важливість оволодіння сту-
дентами контент-аналізом, оскільки це сприятиме їх 
вмінню оцінювати властивості інформаційних пото-
ків, розумінню природи інформаційного протисто-
яння, формуванню критичного, алгоритмічного мис-
лення та інформаційно-технологічній компетентно-
сті.
У статті описано педагогічний експеримент з інтегра-
ції соціології та інформатики для студентів коледжів, 
мета якого опанувати комп’ютерні методи контент-  
-аналізу для соціологічних досліджень. В експери-
менті передбачено узгодження тематичних планів 
дисциплін та розробка лабораторних робіт з інфор-

матики для експериментальної групи. Окреслено те-
матику лабораторних робіт відповідно до використан-
ня окремих комп’ютерних методів контент-аналізу. 
Передбачено використання текстового редактора MS 
WORD для ручного кодування текстових даних і ча-
сткової реалізації контент-аналізу; електронних та-
блиць MS Excel для створення матриці аналізу кон-
тенту, підрахунку частоти різних слів у текстах та 
подальшої інтерпретації змісту; спеціального автома-
тизованого пакету для аналізу контенту QDA MINER 
(безкоштовна версія LITE). Визначено особливості 
використання кожної з програм, їх ресурсний потен-
ціал та складність. Розроблені критерії оцінювання 
контрольних робіт (аналітичних звітів), які створю-
ють студенти на початку і наприкінці експерименту. 
Це такі критерії: прояв системних дієвих знань; на-
явність обґрунтованих висновків; наявність спроби 
адекватного прогнозування соціальних явищ; візуа-
лізація результатів контент-аналізу.
Здійснено вимірювання і порівняння результатів у ди-
наміці та проаналізована ефективність впровадже-
них методів.
Доведена ефективність експерименту, що підтверджу-
ється зростанням середніх балів в експерименталь-
ній групі порівняно з контрольною групою. У статті 
наведено статистично обґрунтований висновок про 
ефективність запропонованих методів у експери-
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ментальній групі на рівні значущості 0,05. Матема-
тична перевірка статистичних гіпотез щодо досто-
вірності результатів реалізовано за допомогою t-кри-
терію Стьюдента для двох незалежних вибірок.

Ключові слова: Контент-аналіз, соціологія, інфор-
матика, аналіз текстових даних, студенти коледжів

Summary
Implementation Interdisciplinary Relations for Application  
of Computer Methods Content Analysis

The article substantiates the importance of interdisci-
plinary connections between informatics and sociology, 
the expediency of studying computer methods of content 
analysis by college students. An analysis of theoretical 
sources has been implemented to understand the essence 
of the concepts of content analysis, computer methods of 
content analysis. Content analysis is considered as a method 
that allows you to study the objects, phenomena, pro-
cesses and properties of social reality presented in text 
data. Content analysis includes processing, evaluation, 
and interpretation of the form, content of texts and 
sources of textual information. It is proved that computer 
software allows to automate and speed up this process, to 
avoid the subjectivity of the researcher’s judgments, and 
to increase the amount of information being processed. 
The article emphasizes the importance of mastering con-
tent analysis by students, since these skills will contribute 
to their ability to assess the properties of information 
flows, understanding the nature of information confron-
tation, the formation of critical, algorithmic thinking and 
information technology competence.
The article describes a pedagogical experiment on the in-
tegration of sociology and computer science for college 
students. The purpose of the experiment is the develop-
ment of computer methods of content analysis for socio-
logical research. The experiment provides for the coordi-
nation of thematic plans of disciplines and the develop-
ment of laboratory work in informatics for the experi-
mental group. The topics of laboratory work on the use of 
individual computer methods for content analysis are 
outlined. The use of the MS WORD text editor for man-
ual coding of text data and partial implementation of 
content analysis is provided; MS Excel spreadsheets for 
creating a content analysis matrix, calculating the fre-
quency of various words in texts and further interpreting 
the content; a special automated package for content 
analysis QDA MINER (free LITE version). The features 
of the use of each of the programs, their resource poten-
tial and complexity are determined. Criteria for evaluat-
ing control sections (analytical reports) created by stu-
dents at the beginning and at the end of the experiment 
have been developed. Criteria: manifestation of system 
effective knowledge; availability of reasonable conclu-
sions; the presence of an attempt to adequately predict 

social phenomena; visualization of the results of content 
analysis.
The results were measured and compared in dynamics, 
and the effectiveness of the implemented methods was 
analyzed.
The effectiveness of the experiment was proved, which is 
confirmed by an increase in the average score in the ex-
perimental group compared to the control group. The 
article presents a statistically valid conclusion about the 
effectiveness of the proposed methods in the experimen-
tal group at a significance level of 0.05. Mathematical 
testing of statistical hypotheses about the reliability of the 
results was carried out using Student’s t-test for two inde-
pendent samples.

Keywords: сontent analysis, sociology, computer science, 
text data analysis, students

1. Вступ

У сучасній освіті стає дедалі актуальнішою роль 
міжпредметних зв’язків, особливо це простежу-
ється у інтеграції в усі дисципліни інформатики. 
У цьому контексті інформатика виступає не як 
окрема наукова галузь, а як допоміжний ресурс, 
який надає можливість на якісній основі показати 
перспективи використання теоретичних і прак-
тичних знань, розглядати, аналізувати і відтво-
рювати проведення різних наукових досліджень 
в будь-якій області освітнього процесу, зокрема, 
і в науці про суспільство, соціології. За тисячо-
ліття існування цивілізації людство накопичило 
і продовжує нарощувати величезні обсяги ін-
формації, які здебільшого представлені у вигляді 
текстових даних. Залучаючи потужні інформацій-
ні механізми для пошуку, аналізу, синтезу, порів-
нювання стає реальністю досягнення основної 
мети соціології – пізнання об’єктивної реально-
сті, з’ясування та формування свідомих уявлень 
про суспільство, про його закономірності роз-
витку та взаємовідносин.

Технологічні і технічні можливості аналізу тек-
стових даних зумовлюють потребу у фахівцях, 
які мають інформаційно-технічну компетентність 
і здатні застосовувати прикладну інформатику  
у будь-яких соціологічних дослідженнях. Уміння 
студентів працювати з програмами статистичного 
аналізу та з програмами аналізу текстових даних 
дозволить у професійній майбутній діяльності 
використовувати інформацію про суспільство не 
лише як хаотичний потік, а й аналізувати, інтер-
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претувати її та робити відповідні висновки. Во-
лодіння студентами методами контент-аналізу 
сприятиме їх умінню оцінювати властивості ін-
формаційних потоків, розумінню природи ін-
формаційного протистояння, формуванню кри-
тичного і алгоритмічного мислення.

Отже, значущість міжпредметних зв’язків ін-
форматики і соціології для конструктивної до-
помоги у розв’язанні та прогнозуванні економі-
ко- -господарських, політичних, поведінкових та 
інших завдань, актуалізує їх реалізацію і форму-
вання навичок використання комп’ютерних ме-
тодів.

2. Теоретичні основи дослідження

Способи уникнення суб’єктивності класичного 
аналізу текстових даних завжди були предметом 
обговорення. Як альтернативу проблемі суб’єк-
тивності виник метод формалізованого аналізу 
змісту, що дістав назву контент-аналізу. Серед 
перших, хто дослідив цей метод були Дж. Ман-
гейм, Р. Рич. Але їх позиція щодо сутності кон-
тент-аналізу здебільшого зводилась до аналізу 
його кількісних характеристик (частота, підсу-
мовування, статистичні показники). Вони визна-
чають контент-аналіз як систематичну числову 
обробку, оцінку і інтерпретацію форми і змісту 
інформації (Manheim, 2012). Такої ж думки до-
тримувався і Б. Берельсон, який також вважаєть-
ся основоположником методу. Його класичне 
визначення: «Контент-аналіз – це дослідницька 
техніка для об’єктивного, системного й кількіс-
ного опису наявного змісту комунікації, яка від-
повідає цілям дослідника» (Berelson, 2012).

Технічній стороні методу приділяв увагу Ф. Кол. 
Він стверджував, що контент-аналіз з технічної 
точки зору – це аналіз форми і змісту текстів та 
інформаційних джерел, а саме: їх обробка, оцінка 
та інтерпретація. Завдяки такому аналізу можли-
во за допомогою текстів досліджувати об’єкти, 
явища, процеси і властивості соціальної реаль-
ності (Cole, 1988).

Із розвитком методу його почали розглядува-
ти як кількісно-якісний, до інструментарію ме-
тоду додалися можливості створенням катего-
рій, розширилися можливості і свобода вибору 
дослідника.

Процес та техніку багатомірного дослідження 
документів та методи виведення висновків шля-
хом аналізу розглядали Б. Ліндгрен, Б. Лундман 
та інші (Lindgren, 2020).

Проблеми контент-аналізу наукових текстів та 
формуваня правильних логічних суджень стали 
предметом вивчення Д. Тансіс, П. Тансіс (Tancic, 
2021, p. 251).

Шляхи семантично-аналітичного аналізу вел-
ких об’ємів політичного змісту досліджувала  
Д. Холл, Р. Стейнер (Hall, 2020).

З поширенням Інтернету з’явилося майже не-
вичерпне джерело текстових документів, що зу-
мовило потребу у розробці і впровадженні спе-
ціалізованих комп’ютерних програм.

Однією з перших спроб проведення комп’ю-
терного контент-аналізу вважають дослідженн-
ня Т. Себеока, який у 1958 р. разом зі своїми ко-
легами здійснив лексико-семантичний аналіз 
близько 4 тисяч казок чемерисів (Manheim, 2012). 
Першою комп’ютерною програмою, створеною 
для якісного дослідження текстів прийнято вва-
жати програму Ф. Стоуна General Inquirer. Сьо-
годні ця програма налічує 182 семантичних кате-
горії і довідник з більш, ніж півмільйона слів, 
узгоджений з цими категоріями (Stone, 1966).

Зазначимо, що найбільший розвиток автома-
тизованих інструментів дослідження відбуваєть-
ся в Європі. Сьогодні завдяки технологіям штуч-
ного інтелекту розвиваються такі підходи: аналіз 
граматики залежностей, аналіз латентної темати-
ки, методи конвенційного керування (Sanusi, 
2021, p. 142).

Однак зазначені підходи ще тільки починають 
набувати широкого поширення, а сьогодні у пере-
важній більшості застосовуються програми трьох 
типів: спеціальні автоматизовані пакети для кон-
тент-аналізу; універсальні пакети підрахунку час-
тот різних слів в текстах; напівавтоматичні пакети 
для ручного кодування текстових даних.

Ми розглядатиме контент-аналіз як метод, що 
дозволяє досліджувати об’єкти, явища, процеси 
та властивості соціальної реальності, представ-
лені у текстових даних. Це обробка, оцінка та ін-
терпретація форми та змісту текстів та інформа-
ційних джерел.

В цілому, незважаючи на підходи до контент- 
-аналізу (класичний традиційний або комп’ютер-
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ний) важливо навчити студентів розуміти його 
важливість для формування критичного мислен-
ня, сутність і логіку проведення. Актуальним та-
кож є використання ІТ-технологій для його про-
ведення.

Метою нашого дослідження є теоретичне та 
практичне обґрунтування реалізації міжпредмет-
них зв’язків соціології та інформатики з впрова-
дження комп’ютерних методів контент-аналізу 
для студентів коледжів та перевірка її ефектив-
ності.

Матеріали і методи
Для досягнення результату використано: теоре-
тичний аналіз наукових джерел з метою визначен-
ня теоретичних основ методології контент-аналі-
зу, порівняльний аналіз і зіставлення результатів 
науково-педагогічних досліджень з метою з’ясу-
вання ефективності впроваджених педагогічних 
впливів; аналіз програмного забезпечення з ме-
тою визначення ресурсів для проведення комп’ю-
терного контент-аналізу; емпіричні методи (педа-
гогічний експеримент) для демонстрації процесу 
опрацювання емпіричних даних.

3. Опис організації міжпредметних 
зв’язків соціології та інформатики

Практична реалізація ідеї реалізації міжпред-
метних зв’язків для застосування комп’ютерних 
методів контент-аналізу полягала в інтеграції 
дисциплін «Інформатика» та «Соціологія» і уз-
годженні навчальних планів для студентів коле-
джів незалежно від спеціальності. Було вирішено 
при вивченні тем з соціології «Соціальна пове-
дінка та фактори її формування», «Соціологія 
політики», «Соціологія релігії», «Соціологія кон-
флікту» надати студентам теоретичні відомості 
про сутність контент-аналізу, його особливості, 
переваги та недоліки, а також надати алгоритм 
дій його виконання. При вивченні соціальних 
явищ, формувалось проблемне питання, яке під-
лягало аналізу шляхом проведення соціологічно-
го дослідження. Наприклад: яке ставлення моло-
ді до політики; які соціальні конфлікти є в Украї-
ні; наскільки гострою є необхідність розвитку 
соціології релігії в Україні? Аналізу підлягали 

будь-які джерела інформації (інтернет-ресурси, 
ЗМІ, посібники, архівні документи, опитування, 
програми політичних партій, пости і коментарі у 
соціальних мережах тощо).

Паралельно були розроблені лабораторні ро-
боти з інформатики спрямовані на аналогічний 
аналіз явищ та процесів, але за допомогою комп’ю-
терних методів контент-аналізу.

Теми лабораторних робіт з інформатики:
1. Проведення контент-аналізу у програмах 

Microsoft Word і Microsoft Excel. Інтерпре-
тація результатів.

2. Застосування спеціалізованих програмах 
для контент-аналізу QDA MINER LITE.

3. Візуалізація та представлення результатів 
контент-аналізу.

Алгоритм проведення контент-аналізу комп’ю-
терними методами на лабораторних роботах з ін-
форматики незалежно від програмного середо-
вища наступний:

1. Постановка проблеми. Вибір джерел інфор-
мації і занесення їх у базу даних. Джерела-
ми можуть бути статті, рекламні слогани, 
звернення, пости у мережах, відгуки спожи-
вачів тощо.

2. Формалізація вибраної інформації зі сфор-
мованої бази. Текстова інформація форма-
лізується за такими якісними критеріями: 
однаковість текстових фрагментів, розмір 
фрагментів тексту, тип інформаційного дже-
рела.

3. Вибір категорій аналізу. Категорії аналізу – 
це, наприклад, частота згадування у тексті 
певних термінів, емоційне забарвлення, ха-
рактеристики подій.

4. Аналіз даних: кодування, розподіл текстів 
на фрагменти, створення словника контент- 
-аналізу, проведення факторного аналізу ма-
сиву.

5. Кількісний аналіз отриманих даних. Кіль-
кісний аналіз дозволяє надати відповіді на 
запитання типу: скільки разів згадується 
об’єкт, чи збільшується частота згадування 
за часом?

6. Якісний аналіз отриманих даних. Дозволяє 
перейти до виявлення зв’язків між фрагмен-
тами тексту, розбіжності між згадуваннями 
різних об’єктів тощо.
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7. Формування висновків кількісного і якіс-
ного аналізу, на основі яких створюється 
аналітичний звіт.

Рекомендуємо навчати класичному контент-  
-аналізу з офісних програм. Хоча його проведен-
ня у Microsoft Excel і Microsoft Excel Word достат-
ньо трудомістке заняття, він дозволяє усвідоми-
ти сутність і логіку процесу і потім перейти на 
складніші методики і спеціалізовані програми.

Особливості проведення контент-аналізу у про-
грамі Microsoft Word. Можливості програми для 
зазначених цілей дуже обмежені. Програма доз-
воляє тільки розбити текст на приблизно рівні 
фрагменти, здійснити кодування термінів і зібра-
ти закодовані терміни і пов’язані з ними фраг-
менти разом для їх інтерпретації. Використання 
програми може бути лише частиною методики 
контент-аналізу, а не єдиним засобом.

Особливості проведення контент-аналізу у про-
грамі Microsoft Excel. Заповнюється таблиця (ма-
триця контент-аналізу), рядки якої – закодовані 
фрагменти тексту, стовбці – закодовані параме-
три (мікротеми, мікросюжети у фрагментах тек-
сту). У таблицю для статистичної обробки зано-
сяться всі текстові дані, які найчастіше кодують-
ся цифрами (наприклад, 1 – параметр виражений 
нейтрально, 2 – емоційно, 3 – сильно емоційно). 
Така матриця дозволяє здійснити інтерпретацію 
представлених мікротем. Хоча цей комп’ютер-
ний метод достатньо трудомісткий, саме він дає 
вичерпне поняття про логіку організації кон-
тент-аналізу і дозволяє швидше опанувати вже 
спеціалізовані програми.

Особливості проведення контент-аналізу у про-
грамі QDA Miner. Версія програми QDA MINER 
LITE – це безкоштовний версія програми, лекси-
ко-семантичний текстовий аналізатор, створений 
спеціально для проведення контент-аналізу тек-
стових масивів, у якому збережено 90% функціо-
налу. Програма має зручний інтерфейсу, дозволяє 
вирішувати всі базові завдання при первинній 
обробці масивів, а засоби візуалізації полегшу-
ють роботу у програмі. Також передбачено ім-
портування з платформ результатів онлайн-опи-
тування, постів і коментарів з соціальних мереж.

Використання комп’ютерних методів саме у та-
кій послідовності використання програм дозво-
ляє якнайкраще засвоїти сутність і можливості 
контент-аналізу.

4. Результати педагогічного 
експеримента

З метою визначення ефективності навчання сту-
дентів коледжів комп’ютерним методам контент-  
-аналізу соціологічних досліджень у коледжах  
м. Суми був проведений експеримент, в якому 
взяли участь студенти Сумського фахового коле-
джу економіки та торгівлі, що увійшли до експери-
ментальної групи (26 студентів, експерименталь-
на група (ЕГ)) та Сумського фахового коледжу 
Національного університету харчових техноло-
гій (23 студенти, контрольна група (КГ)).

Всі студенти навчаються на другому курсі, у на-
вчальну програму незалежно від спеціальності 
входять дисципліни «Інформатика» і «Соціоло-
гія». При вивченні тем з соціології «Соціальна 
поведінка та фактори її формування», «Соціоло-
гія політики», «Соціологія релігії», «Соціологія 
конфлікту» проводились тематичні соціологічні 
дослідження, які у подальшому аналізувались і за 
результатами аналізу студенти формували аналі-
тичні звіти. Аналітичні звіти студентів, як кон-
трольні зрізи на початку і наприкінці експеримен-
ту оцінювались за 10-бальною системою. Крите-
рії оцінювання аналітичних звітів представлені  
у таблиці 1.

Таблиця 1.
Критерії оцінювання аналітичних звітів

Критерій Бали
Прояв системних дієвих знань 1
Прояв творчих здібностей 2
Використання арсеналу засобів для 
обгрунтування, доведення своєї думки

2

Логічність і узгодженість думок 1
Наявність обгрунтованих висновків 2
Наявність спроби адекватного 
прогнозування соціальних явищ

1

Візуалізація результатів контент-аналізу 1
Разом 10

На початку експерименту соціологічні дослі-
дження і формування аналітичних звітів прово-
дилось в обох групах традиційними (класичними) 
методами. Під час експерименту у експеримен-
тальній групі лабораторні роботи з дисципліни 
«Інформатика» були спрямовані на вивчення 
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комп’ютерних методів і засобів контент-аналізу 
соціологічних досліджень. Наприкінці експери-
менту відбувалося повторне оцінювання аналі-
тичних звітів за зазначеними критеріями. Ре-
зультати розрахунків представлено на рисунку 1.

У результатах повторного контрольного зрізу 
наприкінці експерименту спостерігається пози-
тивна динаміка. Як свідчать результати аналізу 
контрольних зрізів у ЕГ і КГ, середній бал у ЕГ  
у середньому збільшився на 1,56, у КГ – на 0,08.

В ЕГ порівняно з КГ спостерігається зростан-
ня балів за такими критеріями оцінювання: ви-

користання арсеналу засобів для обґрунтування, 
логічність і узгодженість думок; наявність обґрун-
тованих висновків; наявність спроби адекватно-
го прогнозування соціальних явищ. Студенти ЕГ 
завдяки використанню комп’ютерних методів 
контент-аналізу мали змогу проаналізувати біль-
шу базу інформаційних джерел з тоієї чи іншої 
теми соціологічного дослідження, демонструва-
ли вищий рівень об’єктивності суджень, підтвер-
джену статистичними розрахунками.

Для доведення ефективності впроваджених 
заходів з навчання комп’ютерним методам кон-

Рис. 1.
Результати статистичної обробки даних експерименту
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тент-аналізу було здійснено перевірку статистич-
них гіпотез за допомогою t-критерія Стьюдента 
для двох незалежних вибірок.

Було сформовані дві гіпотези:
Н0: ефективності від застосованих методів нав-

чання не існує.
Н1: ефективність від застосованих методів нав-

чання є і вона суттєва.
Результати статистичної обробки даних здійс-

нено за допомогою пакету аналізу MS Excel.
Ймовірність, що відповідає t-тесту Стьюдента 

була розрахована за допомогою функції СТЬЮ-
ДЕНТ.ТЕСТ. СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ (D4:D30;E4:E27; 
2;3) та за допомогою інструменту Аналіз даних.

За результатами розрахунків 
P < 0,05; tексп = 5,485 > tкр = 2,013, 

обидві варіанти використання t-критерію вказу-
ють на прийняття гіпотези Н1 і відхилення ну-
льової гіпотези.

Таким чином, можемо зробити статистично 
обґрунтований висновок про ефективність запро-
понованих методів в експериментальній групі на 
рівні значущості 0,05.

5. Висновки

Таким чином, проведений педагогічний експери-
мент та його результати дозволяють зробити на-
ступні висновки. Запропонований алгоритм реа-
лізації міжпредметних зв’язків інформатики і со-
ціології із застосування комп’ютерних методів 
контент-аналізу має важливе значення. Він роз-
виває у студентів критичне та алгоритмічне мис-
лення, покращує інформаційно-технічну компе-
тентність, формує вміння оцінювати властивості 
інформаційних потоків, розуміння природи ін-
формаційного протистояння.

Про його ефективність свідчать результати пов-
торного контрольного зрізу, зокрема, позитивна 
динаміка середніх балів у групі ЕГ порівняно з КГ 
наприкінці експерименту. Спостерігається зро-
стання балів за такими критеріями оцінювання: 
використання арсеналу засобів для обґрунтуван-
ня, логічність і узгодженість думок; наявність об-
ґрунтованих висновків; наявність спроби адек-
ватного прогнозування соціальних явищ. Сту-
денти ЕГ завдяки використанню комп’ютерних 

методів контент-аналізу мали змогу проаналізу-
вати більшу базу інформаційних джерел з тієї чи 
іншої теми соціологічного дослідження, демон-
стрували вищий рівень об’єктивності суджень, 
підтверджували свої судження статистичними 
розрахунками, здійснювали візуалізацію дослі-
дження і намагались спрогнозувати.

Перевірка статистичних гіпотез за допомогою 
t-критерія Стьюдента для двох незалежних вибі-
рок на рівні значущості 0,05 підтвердила досто-
вірність гіпотези Н1 (ефективність від застосова-
них методів навчання є і вона суттєва) і відхи-
лення гіпотези Н0.

Перспективним бачимо продовження вивчен-
ня комп’ютерних методів контент-аналізу, впро-
вадження його алгоритмів у інші дисципліни, 
зокрема, фінансові і комерційні. Також вважаємо 
за необхідне поглиблити вивчення спеціалізова-
них комп’ютерних програм (Yoshikoder, TextAna-
lyst).
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Анотація
У статті здійснено аналіз феномену цифровізації ви-
щої освіти як фактору підготовки фахівців, котрі 
здатні виконувати професійні функції в соціально- 
-економічних умовах ХХI століття. Проаналізовано 
основні напрямки застосування цифровізації в осві-
ті, здійснено характеристику цифрового освітнього 
середовища, виокремлено переваги та недоліки (ри-
зики, пов’язані з втратою, внаслідок використання 
електронних версій освітніх програм, навичок пись-
мової фіксації основних ідей пропонованого матеріа-
лу, і, як наслідок, погіршення здібностей його запам’я-
товування та переосмислення; ризики погіршення 
здібностей сприймати великі обсяги інформації внас-
лідок «дайджест-манії»; ризик розвитку у студентів 
так званої екранної залежності; ризики можливого 
скорочення розумових здібностей –«розвиток циф-
рового недоумства»; ризики витіснення живого 
спілкування як комунікації, яка у багатьох випадках 
має істотно більшу релевантність для учасників ос-
вітнього процесу, ніж електронні технології навчан-
ня; ризики, пов’язані зі здоров’ям; загрози, що ство-
рюються кіберзлочинністю; ризики системних збоїв; 
ризики маніпулювання інформацією) цифровізації 
освіти. Узагальнено, що цифровізація освіти – крок у 
майбутнє, який змінить не лише зміст освітніх кур-
сів, але й вектор презентування інформації. Розви-
ток цифрових технологій у сфері освіти диктується 

актуальністю та підтримується на державному рівні 
та широким загалом. Цифровізація – це нова соці-
альна ситуація «цифрового розриву», «цифрового 
громадянства», «цифрової соціалізації». Підкреслено, 
що в процесі цифровізації фундаментально зміню-
ються структура навчання та організація освітнього 
процесу. Використання нових інформаційно-кому-
нікаційних технологій є початковою умовою подаль-
шого розвитку цифрової педагогіки.
З точки зору методики, цифровізація системи вищої 
освіти спирається нові освітні стандарти, використо-
вуючи компетентнісний підхід. Констатовано, що нині 
українські ЗВО використовують двокомпонентне ін-
формаційно-освітнє середовище, в якому поєднують-
ся ресурси міжнародних освітніх платформ з контен-
том власних розробок, що сприяє розвитку власного 
інформаційного потенціалу. Разом з тим, резюмова-
но, що нині необхідне впровадження сучасної циф-
рової бази освітнього процесу – інформаційно-ос-
вітнього середовища (ІОС). Ефективна реалізація 
ІОС є основою розвитку будь-якого ЗВО. Установле-
но, що цифровізація вищої освіти внесе зміни щодо 
кваліфікаційних вимог професорсько-викладацького 
складу. Так, викладачі активно використовують циф-
рові технології. ЗВО використовують нові формати 
передачі знань, насамперед онлайн-курси. Подібні 
дії призведуть до серйозної перебудови освітнього 
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процесу, зміни ролі педагога, який надалі не пояснюва-
тиме той чи інший матеріал, а допомагатиме знайти 
розташування необхідної інформації та зрозуміти її.

Ключові слова: студенти, заклади вищої освіти, циф-
рові технології, інформаційно-освітнє середовище, 
цифрове освітнє середовище

Summary
Digitalization of Education as a Vector of Training  
of Specialists in the XXI Century

The article deals with the analysis of phenomenon of dig-
italization of higher education as a factor of training of 
specialists who are able to provide professional functions 
in socio-economic conditions in the XXI century. The 
major directions of application of digitalization in educa-
tion have been analyzed, the characteristic of digital edu-
cational environment has been carried out, the advantag-
es and disadvantages (risks, related to the loose of skills 
in written fixation of the main ideas of the proposed ma-
terial due to using electronic versions of educational pro-
grams, and, as a result, deterioration of the ability to re-
member and rethink it; risks of impaired ability to absorb 
large amounts of information due to «digest mania»; the 
risk of students’ developing so-called screen dependence; 
risks of possible reduction of mental abilities – «develop-
ment of digital dementia»; risks of displacing live inter-
course as communication, which in many cases is signifi-
cantly more relevant for participants of the educational 
process than electronic learning technologies; risks relat-
ed to health; threats posed by cybercrime; risks of system 
failures; risks of information manipulation) of digitaliza-
tion of education have been highlighted. It has been gen-
eralized that digitalization of education – is a step to fu-
ture that will change not just a content of educational 
courses, but also is a vector of information presentation. 
Development of digital technologies in the field of educa-
tion is dictated by relevance and supported at the state 
level and in general. Digitalization – is a new social situ-
ation of «digital divide», «digital citizenship», «digital 
socialization». It has been emphasized that in the process 
of digitalization the structure of studying and the organi-
zation of the educational process are fundamentally 
changing. Use of new information and communication 
technologies is an initial condition of further develop-
ment of digital pedagogy.
From the point of view of methodology, digitalization of 
the higher education system is based on new educational 
standards, using the competence approach. It has been 
stated that today Ukrainian institutions of higher educa-
tion use two-component information and educational 
environment, which combines the resources of interna-
tional educational platforms with the content of personal 
developments, which contributes to the development of 
their own information potential. At the same time, it has 

been summarized that nowadays it is necessary to intro-
duce modern digital base of educational process – the 
information and educational environment (IEE). The ef-
ficient implementation of the IEE is a basis for the develop-
ment of any IHE. It has been found that digitalization of 
higher education will make changes in the qualification 
requirements of the teaching staff. Thus, instructors ac-
tively use digital technologies. IHE use new formats of 
knowledge transfer, first of all online courses. Such actions 
will lead to a serious restructuring of the educational pro-
cess, changing the role of the teacher, who will not fur-
ther explain any material, but will help to find the loca-
tion of the necessary information and understand it.

Keywords: students, institutions of higher education, digi-
tal technologies, information and educational environ-
ment, digital educational environment

1. Вступ

Сучасний етап світового економічного та соці-
ального розвитку супроводжується тотальною 
цифровізацією. Розвиток нових інформаційних та 
комунікаційних технологій породжує системні 
зміни в усіх сферах суспільного життя. Вочевидь, 
вища освіта, як із найважливіших видів людської 
активності, неспроможна перебувати осторонь 
цього процесу. Очевидно, що одним із ключових 
проявів віртуалізації суспільства є тенденція циф-
ровізації освіти. Як новий тренд світового суспіль-
ного розвитку, що прийшов на зміну інформатиза-
ції та комп’ютеризації, вона заснована на цифро-
вому презентуванні інформації, яке в масштабах 
економічного та соціального життя як окремої 
країни, так і всього світу призводить до підвищен-
ня ефективності економіки та покращення якості 
життя. Всебічне розкриття особливостей цифро-
візації передбачає розкриття її сутності, особли-
востей цифрового демонстрування інформації, 
співвідношення понять діджиталізація та циф-
рова економіка, методів вимірювання, передумов, 
а також, можливих негативних наслідків та ризи-
ків цифровізації. Тому метою статті визначено 
аналіз явища цифровізації сучасної вищої освіти 
як вектору підготовки фахівців ХХI століття. За-
для досягнення мети прийнято рішення застосу-
вати низку низки методів наукового та емпірично-
го пізнання. Використання методу аналізу сучас-
ного стану досліджуваної проблеми дало змогу 
розкласти досліджуваний матеріал на одиниці, 
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вивчити роздільні частини елементів. Використан-
ня методу синтезу дозволило з’єднати окремі ча-
стини знання в ціле, що знайшло відображення  
у низці досягнень та недоліків цифровізації освіти.

Примітно, що проблема цифрової трансфор-
мації в сфері вищої освіти в умовах глобалізації 
знайшла відображення в наукових доробках су-
часних дослідників (Бабаєв, Стадник & Момот, 
2019), котрі вдавались до визначення готовності 
закладу вищої освіти до цифрової трансформації 
(Барна & Кузьмінська, 2020); конкретизації напря-
мів цифровізації закладу вищої освіти (Буйниць-
ка, Варченко-Троценко & Грицеляк, 2020); пояснен-
ня сутності цифрової трансформації університетів 
(Гужва, 2019); узагальнення методологічних аспек-
тів створення цифрового університету (Єгорчен-
кова, Тесля, Хлевна & Кичань, 2020); кри сталізації 
проблем цифрової трансформації освіти (Кін-
дратець, 2019); розробки проєкту побудови циф-
рового університету(Лук’яненко & Сте паненко, 
2018) тощо.

2. Сутнісне витлумачення змістового 
наповнення терміну «цифровізація»

Соціально-економічні умови, у яких нині перебу-
ває Україна зумовили виникнення необхідності 
вдосконалення національної освітньої системи. 
У цьому аспекті Україна приєдналася до Болон-
ського процесу, спрямованого на гармонізацію 
систем вищої освіти з метою створення єдиного 
освітнього простору. Перед вищою професійною 
освітою постало завдання досягнення стандартів 
високої якості, що дозволяють конкурувати з ін-
шими європейськими державами. Якість освітньо-
го процесу неминуче впливає на укомплектова-
ність держави фахівцями у майбутньому. Відзна-
чимо, що у процесі вдосконалення національної 
освіти з кожним роком дедалі більшої ролі набу-
вають сучасні технології, впровадження яких 
сприяє модернізації та розвитку освіти, а також 
підвищенню якості підготовки майбутніх фахів-
ців та зближенню освіти з наукою.

Водночас такі технології, багато в чому, вима-
гають перегляду існуючих підходів до освітньої 
діяльності, а також аналізу їхнього впливу на 
суспільство та окремі соціальні групи. У зв’язку  
з цим вивчення питань технологізації освітнього 

процесу та її соціальних наслідків є досить акту-
альним напрямом наукових досліджень. Сьогод-
ні як новий «тренд» у розвитку вітчизняної осві-
ти кристалізується цифровізація. Вона охоплює 
всі сфери діяльності суспільства, вносячи зміни 
в робочі процеси, комунікацію, проведення часу 
людей, змінюючи їх погляди та спосіб життя. Ок-
реслений процес, будучи глобальним, потребує 
ретельного наукового вивчення. Зазначимо, що 
цифровізація освіти має дуже суперечливий ха-
рактер.

З одного боку, розвиток цифрових технологій 
оцінюється як прогресивний крок до відкритого 
глобального суспільства, що спирається на спіль-
ність цілей та цінностей. З іншого боку, нині існує 
критика процесів цифровізації, що ведуть до втра-
ти людиною свободи, маніпуляцій її свідомістю, 
кризи ідентичності та гуманізму.

Цифровізація насамперед передбачає транс-
формацію значущої інформації в цифрову форму 
для забезпечення її ефективного використання  
в різних галузях людської діяльності та форму-
вання нових комунікативних та пізнавальних 
можливостей. Глобальна цифровізація формує 
новий тип культури сучасного суспільства – циф-
рова культура, що потребує модернізації та роз-
витку системи професійної освіти у напрямку 
готовності адекватного використання можливо-
стей технологічних новацій та формування акту-
альних професійно значущих якостей. Цифровіза-
цію, на наш погляд, доцільно трактувати як тренд 
ефективного світового розвитку лише тому випад-
ку, якщо вона супроводжується лише ефективним 
використанням її результатів. Найважливіше 
завдання сучасної науки – визначити позитивні 
сторони цього явища, які не такі очевидні, як ви-
дається на перший погляд.

3. Тренди цифровізації вищої освіти

Аналіз літератури дозволив нам виділити чоти-
ри тренди, пов’язані з цифровізацією вищої осві-
ти (Тольська, 2020). Це впровадження цифрових 
інструментів та технологій у традиційні освітні 
програми та навчальні дисципліни, або, іншими 
словами, формування моделі змішаного навчан-
ня; розвиток онлайн-освіти; створення віртуаль-
ного (цифрового) освітнього середовища. Названі 
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вище тренди взаємопов’язані, але в той же час  
у кожному з них є своя специфіка, соціальні ефек-
ти, тому вважаємо за доцільне розглянути їх ок-
ремо.

4. Формування моделі змішаного 
навчання

Не всі ЗВО розглядають цифровізацію як пріори-
тетний напрям модернізації освітнього процесу. 
Разом з тим, вони не можуть залишатися осторонь 
технічного прогресу, що обіцяє певні переваги 
всім зацікавленим сторонам, оскільки вважаєть-
ся, що впровадження цифрових технологій та ін-
струментів розширює можливості використання 
інтерактивних методів навчання, позитивно впли-
ває на залучення студентів до процесу навчання. 
До ефективних технологій відносять викори-
стання систем управління навчанням (Lear ning 
Management Systems, LMS), які, на думку дослід-
ників, полегшують доступ до навчальних матері-
алів і роблять процес навчання більш гнучким 
(Тютюрєв, 2020).

Цифрові технології на основі штучного інте-
лекту, такі як чатботи, на думку дослідників, та-
кож є дуже корисними в організації освітнього 
процесу. Сучасні дослідження демонструють, що 
студентам зручно користуватися чат-ботом: вони 
швидше одержують потрібну літературу або від-
повідь на своє запитання; можуть не ходити до 
бібліотеки, якщо вона знаходиться далеко. Деяким 
студентам зручніше ставити питання не особи-
сто бібліотекареві, а чат-боту. Таким чином, ця 
технологія є для студентів справжнім помічни-
ком, що полегшує їхню роботу з пошуком літера-
тури та оформленням відповідних замовлень.  
У той же час, чат-бот звільняє співробітників бі-
бліотеки від рутинної роботи.

Поряд з цифровими технологіями у ЗВО, навіть 
у тих, що дотримуються консервативної моделі 
навчання, в освітній практиці використовуються 
інтерактивні Web 2.0-інструменти, що створю-
ються на інтернет-ресурсах, таких як Wikia, «Ва-
вилон», Wikidot та ін., з використанням різних 
сервісів (наприклад, Learning Apps). Вважається, 
що ці інструменти здатні активізувати інтерес 
студентів до навчання, підвищити їхню залуче-
ність до освітнього процесу, а також покращити 

якість підготовки до майбутньої професійної ді-
яльності. Наприклад, нині описано експеримент 
із впровадження в освітній процес інтерактив-
них Web 2.0-інструментів, розроблених на плат-
формі Media Wiki, для реалізації технології інте-
грованого предметно-мовного навчання (CLIL – 
Content and Language Integrated Learning). Експе-
римент продемонстрував позитивний вплив цих 
інструментів на результати освоєння навчальної 
дисципліни.

5. Розвиток онлайн-освіти

Онлайн-освіта, на відміну від використання окре-
мих цифрових технологій та інструментів, пов’яза-
на з активним впровадженням взаємопов’язаних 
цифрових технологій, які передбачають переве-
дення всього освітнього процесу в онлайн-режим: 
розробку та реалізацію онлайнкурсів на спеціаль-
но створених інтернет-порталах, використання 
онлайн-оцінювання, перехід до онлайн-комуніка-
ції між студентами, викладачами, адміністрацією, 
відповідальною за організацію навчання (елек-
тронний розклад, електронні залікові книжки та 
ін.) (Бабаєв, Стадник & Момот, 2019).

Онлайн-освіта, на нашу думку, має низку пере-
ваг у порівнянні з традиційною освітньою модел-
лю. Адже дає доступ до вищої освіти ширшому 
колу бажаючих її отримати, дозволяє багаторазо-
во відтворювати навчальний матеріал, що полег-
шує його засвоєння, надає можливість студентам 
самостійно вибирати зручну форму освоєння 
матеріалу та формувати розклад занять, забезпе-
чуючи тим самим індивідуалізацію освітніх 
траєкторій. Разом з тим, суттєво знижує суспіль-
ні витрати на вищу освіту шляхом формування 
мережевої моделі навчання з розподіленими між 
ЗВО ключовими компетентностями та скорочен-
ня чисельності викладачів.

Онлайн-навчання на базі цифрових технологій 
робить освітній процес більш динамічним, ціка-
вим та гнучким. Створені електронні навчальні 
матеріали (електронні підручники, презентації, 
відеоуроки тощо) можуть бути використані ба-
гаторазово, що сприяє економії часу викладачів 
на підготовку до заняття. Вони більше уваги мо-
жуть приділяти спілкуванню зі студентами. Впро-
ваджені в освітній процес систем Socrative, Kahoot, 



78

Viae Educationis: Studies of Education and Didactics • 2022, Vol. 1, No.  4

Edmodo та Nearpad дозволяють викладачам обмі-
нюватися інтерактивними матеріалами, залучати 
студентів до обговорення тих чи інших питань, 
оцінювати виконання завдань у режимі реально-
го часу.

Для ефективної роботи в названих системах 
потрібна технічна підтримка. У зв’язку з цим ви-
никає потреба у фахівцях або навіть окремих 
структурних одиницях у ЗВОф, які б здійснюва-
ли таку підтримку. І це призводить до ускладнен-
ня процесу управління освітньою організацією.

У літературі наголошується, що використання 
інформаційно-комунікативних технологій, соці-
альних медіа дає можливість студентам виступа-
ти не лише у ролі споживачів інформації, струк-
турованої за певними принципами згідно з педа-
гогічною логікою, а й у ролі студентів, які можуть 
поділитися знанням, дати поради, підказати рі-
шення (Буйницька, Варченко-Троценко & Грице-
ляк, 2020). У них більше можливостей виступати 
як активні учасники створення знання.

6. Створення віртуального 
(цифрового) освітнього середовища

Сучасні цифрові технології дозволяють створюва-
ти персональне навчальне середовище, що інтегрує 
у собі можливості формального та неформально-
го навчання. Центральну роль формуванні пер-
сонального освітнього середовища відіграють 
соціальні медіа як сукупність різних мережевих 
інструментів та технологій, які виступають кана-
лами для спілкування, спільної роботи та творчо-
го самовираження. Фахівці відносять до соціаль-
них медіа, що активно використовуються в освіт-
ньому процесі, такі:

• веб-блоги, або блоги, що легко створюються, 
та оновлювані веб-сайти, які дають можли-
вість авторам миттєво публікуватися в Ін-
тернеті; вони полегшують спілкування між 
викладачами та студентами;

• Wikis – веб-сайт, на якому будь-який учасник 
може змінювати будь-яку сторінку або ство-
рювати нову сторінку за допомогою свого веб- 
браузера, додавати та редагувати те, що вже 
було опубліковано; прикладом є Wikipedia;

• сайти закладок, які надають користувачам 
можливість робити закладки та ділитися 

посиланнями на сайти; користувачі можуть 
створювати персональний Інтернет;

• соціальні мережі (Youtube, Facebook та ін.) – 
загальнодоступні веб-служби, що надають 
користувачам можливість створювати осо-
бистий профіль, ідентифікувати інших ко-
ристувачів, з якими вони мають зв’язок, чи-
тати та реагувати на повідомлення, зроблені 
іншими користувачами на сайті, надсилати 
та отримувати повідомлення в приватному 
чи публічному порядку.

Соціальні медіа мають цінні для освітньої 
практики якості:

1) формують пов’язане середовище, в якому 
поєднуються два аспекти відтворення знан-
ня: його створення та споживання;

2) забезпечують швидкий доступ до різнома-
нітної інформації;

3) відтворюють ситуацію діалогу із взаємним 
зворотним зв’язком. Водночас, вони міс-
тять багато «інформаційного сміття», яке 
заважає адекватно реалізовувати освітній 
процес. Поряд із соціальними медіа актив-
ну роль у створенні віртуального освітньо-
го середовища відіграють різноманітні сис-
теми управління навчанням, про які гово-
рилося раніше, такі як Socrative, Kahoot, 
Edmodo, та Nearpad. Вони є інтегрованою 
платформою для управління освітніми ре-
сурсами, підтримки комунікації між ви-
кладачами та студентами, оцінки якості 
навчання.

7. Проблеми й перспективи 
цифровізації вищої професійної 
освіти

Безумовно, цифровізація освіти полягає в осна-
щенні освітніх закладів якісним програмним за-
безпеченням. До такого програмного забезпечен-
ня можна віднести різні інформаційні системи, 
які дозволяють отримувати доступ до освітніх 
ресурсів, результатів сучасних наукових дослі-
джень та розробок, електронних наукових біблі-
отек різними мовами світу. Як безперечні плюси 
цифрової системи освіти сьогодні можна назва-
ти, насамперед, такий феномен як самостійність.
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З метою зреалізувати спробу об’єктивного 
аналізу цифровізації сфери освіти, визначено 
низку проблем та перспектив розвитку цифрові-
зації у вітчизняній системі вищої освіти. Серед 
аргументів «за» цифрову революцію виділимо 
кардинальну зміну ринку праці, виникнення но-
вих компетентностей, покращення кооперації, 
підвищення відповідальності студентів, їх здат-
ність приймати самостійні рішення; перетворен-
ня освітніх процесів, підвищення ролі студентів 
у пошуку інформації та вирішенні проблем, роз-
виток комунікативних здібностей та творчого 
потенціалу; економічна ефективність, відсут-
ність тимчасових та географічних кордонів, 
можливість індивідуалізації, оптимізація роботи 
викладача.

Однак виокремлені аргументи, водночас, слід 
трактувати не так однозначно. Ризики цифрові-
зації для суспільства полягають у дегуманізації 
освітніх, а далі і всіх інших соціальних відносин, 
можливому поглибленні кризи інтелектуальної 
культури людей, їхньої здатності до творчості, 
зростання прагматизму та індивідуалізму на ос-
нові цінностей особистого комфорту та егоїстич-
ного споживання. До найближчих перспектив роз-
витку цифровізації у вітчизняній системі освіти 
слід віднести три визначальні напрями: по-перше, 
це оснащення освітніх установ якісним програм-
ним забезпеченням, інформаційними система-
ми, що забезпечують доступ до освітніх ресурсів; 
по-друге, це впровадження інформаційних (дис-
танційних) технологій, що передбачають опосеред-
ковану взаємодію студентів та педагогічних пра-
цівників; і, по-третє, онлайн-навчання (e-leаrning), 
що дозволяє організувати освітню діяльність та 
онлайн-взаємодія здобувачів освіти та виклаад-
чів. Безумовно, розвиток цифровізації змінюва-
тиме вимоги до студентів, стимулюватиме ста-
новлення нових організаційних освітніх струк-
тур. Розгортання цифрових освітніх форматів 
передбачає разом з тим і комплексні зміни в архі-
тектурі освіти, неминучі зміни звичних форм та 
методів навчання.

Наслідки масштабної цифровізації освіти мо-
жуть призвести й до виникнення низки ризиків: 
ризики, пов’язані з втратою, внаслідок викори-
стання електронних версій освітніх програм, на-
вичок письмової фіксації основних ідей пропо-

нованого матеріалу, і, як наслідок, погіршення 
здібностей його запам’ятовування та переосмис-
лення; ризики погіршення здібностей сприймати 
великі обсяги інформації внаслідок «дайджест-  
-манії»; ризик розвитку у студентів так званої 
екранної залежності; ризики можливого скоро-
чення розумових здібностей – «розвиток цифро-
вого недоумства»; ризики витіснення живого спіл-
кування як комунікації, яка у багатьох випадках 
має істотно більшу релевантність для учасників 
освітнього процесу, ніж електронні технології 
навчання; ризики, пов’язані зі здоров’ям; загро-
зи, що створюються кіберзлочинністю; ризики 
системних збоїв; ризики маніпулювання інфор-
мацією – котрі детермінуватимуть втрату твор-
чого пошуку, евристики.

8. Висновки

Світова освіта сьогодні, з одного боку, стоїть на 
порозі величезних перетворень, які будуть зумов-
лені подальшою інтеграцією нових технологій  
в освітній процес, і водночас перебуває в стані 
активного пошуку найбільш ефективної моделі їх 
впровадження, застосовуючи принцип найменш 
болісного поєднання традицій з інноваціями.

Результати сучасних досліджень на тему циф-
ровізації вищої освіти, демонструють різнопла-
новий вплив цифрових технологій та інструмен-
тів на інститут вищої освіти. В літературі відзна-
чаються як позитивні, так і негативні аспекти 
цифровізації. Сьогодні цифровізація вищої осві-
ти – об’єктивний процес, який відбиває загальну 
логіку початку цифрового суспільства. Однак 
цей процес пов’язаний з низкою ризиків, що тор-
каються не лише окремих соціальних груп (тут 
– викладачі та студенти), але й найважливіших 
соціальних інститутів, серед яких вища освіта. 
Вивчати та систематизувати ці ризики необхідно 
для того, щоб процес цифровізації був керованим 
і щоб його негативні наслідки наскільки можна 
було мінімізовано. Модернізація вітчизняної ви-
щої освіти неминуча, але необхідно враховувати 
ризики нововведень і не відмовлятися від тради-
ційних освітніх технологій, що довели свою ефек-
тивність. Важлива роль цифрових інноваційних 
технологій у формуванні ефективного освітньо-
го середовища України очевидна, оскільки їхнє 
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застосування потенційно сприятиме підвищен-
ню рівня засвоєння знань, розвитку творчих зді-
бностей майбутніх фахівців, формуванню готов-
ності до застосування теоретичних знань на прак-
тиці та самостійного мислення.
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Анотація
Актуальність. Здобуття спеціалізованої освіти науко-
вого спрямування забезпечує розвиток дослідниць-
кої компетентності учнів відповідно до профілю нав-
чання та інтересів здобувачів освіти. Науковий ліцей 
створює інноваційний простір для всебічного роз-
витку учнів, адже дослідницька культура залежить 
від особистісних якостей. Система цінностей здобу-
вачів освіти, яка формується в ліцеї, сприяє готовно-
сті до різних видів діяльності. Статтю присвячено 
проблемі розвитку гнучких умінь (soft skills) у процесі 
дослідно-орієнтованого навчання в науковому ліцеї. 
Вважаємо доцільним простежити взаємозв’язок між 
розвитком дослідницької компетентності і гнучки-
ми навичками, розвитком «soft skills» і професійним 
самовизначенням учнів наукового ліцею. Реалізація 
компетентнісного підходу в освітньому процесі про-
стежується через безперервність інтелектуального, 
особистісного розвитку здобувачів освіти, форму-
вання універсальних умінь випускників, які гідно 
конкурують у соціальному середовищі, приймають 
суспільні виклики.
Мета. Дослідити розвиток гнучких умінь у процесі 
дослідно-орієнтованого навчання в науковому ліцеї 
та обгрунтувати значущість «soft skills» у професій-
ному самовизначенні учнів (на прикладі суспіль-
но-гуманітарного профілю).
Методи дослідження: теоретичні (індукція, синтез, 
узагальнення, конкретизація); емпіричні (вивчення та 
аналіз нормативно-правових документів у сфері спе-
ціалізованої освіти, педагогічної документації і ре-
зультатів діяльності наукового ліцею, тестування).

Основні результати дослідження. У статті розкрито 
сутність понять «гнучкі вміння», «дослідно-орієнтова-
не навчання», «дослідницька компетентність». Визна-
чено особливості формування гнучких умінь в умовах 
дослідно-орієнтованого навчання в науковому ліцеї. 
Вимоги щодо обов’язкових компетентностей та ре-
зультатів навчання учнів суспільно-гуманітарного 
профілю проаналізовані в контексті питання роз-
витку «soft skills» як передумови професійного само-
визначення. Описані ефективні форми організації 
навчально-дослідницької діяльності учнів, застосу-
вання яких сприяє формуванню життєво необхід-
них навичок та професійному вибору.
Наукова новизна результатів дослідження. Визначе-
но підходи щодо організації дослідно-орієнтованого 
навчання учнів наукових ліцеїв з метою розвитку 
гнучких умінь як передумови професійного самови-
значення. Розкрито особливості формування універ-
сальних навичок в учнів, які здобувають спеціалізо-
вану освіту наукового спрямування. Вимоги щодо 
розвитку дослідницької компетентності проаналізо-
вані відповідно до питання формування універсаль-
них умінь. Конкретизовано соціальні, комунікативні, 
когнітивні навички, які формуються в процесі вико-
нання навчально-дослідницької діяльності. Розгля-
нуто зміст навичок, які розвиваються в процесі до-
слідно-орієнтованого навчання, організованого в ме-
жах суспільно-гуманітарного профілю відповідно до 
обраних галузей знань (мовна, історико-правова).

Галина Сердюк*
Ukraine

Компетентнісний підхід у формуванні гнучких умінь  
(soft skills) як передумова професійного самовизначення  
учнів у наукових ліцеях
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Summary
Competence Approach in the Formation of Flexible Skills 
(Soft Skills) as a Prerequisite for Student Professional  
Self-Determination in Scientific Lyceums

Relevance. Acquisition of specialized scientific educa-
tion ensures the development of student research compe-
tence according to the study profile and student interests. 
The scientific lyceum creates an innovative space for stu-
dent comprehensive development because the research 
culture depends on personal qualities. The student sys-
tem of values, forming in the lyceum, promotes readiness 
for various activities. The article is devoted to the prob-
lem of the development of soft skills in the process of re-
search-oriented learning in the scientific lyceum. We con-
sider it appropriate to establish a linkage between the 
development of research competence and flexible skills, 
the development of “soft skills”, and student professional 
self-determination in the scientific lyceum. The implemen-
tation of the competence approach in the educational 
process can be visible through the continuity of student 
intellectual and personal development, the formation of 
general skills of graduates who compete with dignity in 
the social environment, accept social challenges.
Purpose. Investigate the development of flexible skills in 
the process of research-oriented learning in the scientific 
lyceum and justify the importance of “soft skills” in the 
student professional self-determination (socio-humani-
tarian department as the example).
Methods: theoretical (induction, synthesis, generalization, 
concretization); empirical (study and analysis of legal 
documents in the field of specialized education, peda-
gogical documentation and the results of the scientific 
lyceum activity, testing).
Results. The essence of the concepts “flexible skills”, “re-
search-oriented learning”, “research competence” is re-
vealed. The peculiarities of the formation of flexible skills 
in the conditions of research-oriented learning in the scien-
tific lyceum are determined. Requirements for compul-
sory competencies and learning humanitarian depart-
ment student outcomes are analyzed in developing “soft 
skills” as a prerequisite for professional self-determina-
tion. Effective forms of organization of student educa-
tional and research activities, usage of which contributes 
to building vital skills and professional choices, are de-
scribed.
Originality. Approaches to the organization of student 
research-oriented training in scientific lyceums to develop 
flexible skills as a prerequisite for professional self-deter-
mination are identified. The peculiarities of the formation 
of universal skills in students who receive specialized scien-
tific education are revealed. Requirements for the develop-

ment of research competence are analyzed according to 
the point of the building of versatile skills. The social, 
communicative, and cognitive skills formed in teaching 
and research activities are specified. It is considered the 
nature of skills developed in research-oriented learning. 
It is organized within the socio-humanitarian profile ac-
cording to the selected fields of knowledge (language, 
history and law).

Кeywords: scientific lyceum, flexible skills, research-ori-
ented learning, research competence, professional self-  
-determination

1. Вступ

Постановка проблеми. Основою системи націо-
нальної освіти на сучасному етапі є «людиноцен-
тризм», що передбачає розвиток унікальності кож-
ної особистості та ціннісне ставлення до навко-
лишнього світу. Тож розвиток здобувачів освіти 
має відбуватися за умов формування системи 
компетенцій, з-поміж яких особистісні і профе-
сійно важливі якості. Закон України «Про повну 
загальну середню освіту» унормовує перелік 
ключових компетентностей, які потрібні для 
успішної самореалізації. Водночас чітко визначає 
мету повної загальної середньої освіти як «усе-
бічний розвиток, виховання і соціалізацію осо-
бистості, яка здатна до життя в суспільстві та ци-
вілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж жит-
тя, готова до свідомого життєвого вибору та само-
реалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності» (Pro povnu zahal’nu 
serednyu osvitu, 2020). Оновлення законодавчо-  
-нормативної бази спонукає до гнучких підходів 
у створенні освітнього середовища. Нові можли-
вості пов’язані із закладами, які надають спеціалі-
зовану освіту наукового спрямування, що грун-
тується на дослідно-орієнтованому навчанні.

Змінюючи змістове наповнення, оновлюючи 
процес здобуття знань новими формами, забез-
печуючи набуття досвіду навчально-дослідниць-
кої діяльності, активно працюючи над питанням 
професійного самовизначення своїх учнів, нау-
ковий ліцей створює освітнє середовище для роз-
витку «м’яких умінь», що сприяють задоволенню 
освітніх потреб, а згодом і професійному вибору 
відповідно до ціннісних орієнтацій. Отже, вини-
кає потреба вивчити питання розвитку гнучких 
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умінь у процесі формування дослідницької ком-
петентності учнів наукових ліцеїв, що сприяє про-
фесійному самовизначенню здобувачів освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
За умов компетентнісно-орієнтованої освіти пи-
тання розвитку «soft skills» набуває актуальності  
й досі залишається предметом вивчення. Розгля-
немо підходи щодо дефініції «soft skills», умов 
розвитку гнучких навичок, їх значення та пер-
спектив дослідження. Soft skills розуміємо як ком-
плекс навичок, які забезпечують продуктивність 
праці. Це надпрофесійні вміння, які сприяють 
успішній самореалізації в професійній діяльно-
сті, хоч конкретно й не пов’язані з певною про-
фесією. Розглядаючи питання конкурентноспро-
можності студентів, Висотченко С.В. зазначає, «що 
головною вимогою сучасного суспільства до ви-
пускника закладу освіти є здатність самостійно 
діяти, швидко приймати рішення, реалізувати 
особистісний творчий потенціал, бути мобіль-
ним, гнучко адаптуватися до умов життя, яке 
стрімко змінюється та розвивається» (Vysotchen-
ko, 2020, р.12). Узагальнюючи пріоритетні напря-
ми державної політики в галузі освіти, Єрмак 
Т.М. виокремлює ключові навички ХХІ століття, 
виділяє кілька груп soft skills, узагальнює роль 
школи, учителя, учня в середовищі, орієнтовано-
му на формування важливих у ХХІ столітті нави-
чок (Yermak, 2019). Як зазначають Повстин О.В. 
та Козяр М.М., «результатом освітнього процесу 
вважається не обсяг засвоєної під час навчання 
інформації, а навички та здатність особистості 
ефективно діяти в багатоманітних ситуаціях, що 
можуть виникнути в різних сферах життєдіяль-
ності людини» (Povstyn, Kozyar, 2019, р. 122).

Повністю погоджуємося з пропозицією Наход 
С.А. розглядати soft skills з позицій компетент-
нісного підходу. «Soft» трактується як «гнучкість», 
що характеризує відсутність шаблонності, стере-
отипності, здатність до змін, подолання фіксова-
ної функціональності, а «skills» – готовність, здат-
ність та можливість особистості діяти в будь-
яких мінливих ситуаціях» (Nakhod, 2018). Про 
«переорієнтацію освітньої парадигми з переваж-
ної трансляції знань, формування навичок на 
створення умов для оволодіння комплексом ком-
петенцій, які є потенціалом, здатністю випускни-
ка до виживання і стійкої життєдіяльності в умо-

вах сучасного багатофакторного простору», ідеть-
ся в дослідженні Форостовської Т. (Forostovs’ka, 
2018, р.132).

Вивчаючи питання soft skills у сучасних реалі-
ях української освіти, Муравйова І.О., Мар’янко 
Я.Г., Осадча А.О. визначають основні тенденції 
вивчення soft skills і можливості їх набуття інди-
відом, спільності й відмінності вітчизняних і за-
рубіжних досліджень, найбільш перспективні 
напрями й технології для використання в освіт-
ньому процесі вищих навчальних закладів (Mu-
ravyova, Mar’yanko, Osadcha, 2021). Дослідники 
виділяють три сфери для формування «м’яких 
навичок»: когнітивна, діяльнісна й особистісна, 
що узгоджується з нашим розумінням векторів 
діяльності наукового ліцею, зорієнтованих на пер-
спективу професійного становлення випускни-
ків закладу. На думку Тимошенко Н.Є., «складне 
структурне новоутворення взаємопов’язаних  
і поєднаних переконаннями морально-вольових 
якостей особистості, способів поведінки, знань 
про професії, практичні вміння і навички, сфор-
мовані у відповідності з вимогами суспільства  
й можливостями навчально-виховного процесу 
в школі», становить сутність професійного само-
визначення (Tymoshenko, 2016, р. 112).

Досліджень, що спрямовані на з’ясування роз-
витку soft skills у контексті формування дослід-
ницької компетентності учнів наукових ліцеїв 
на ми не виявлено. На особливу увагу заслуговує 
дослідно-орієнтована діяльність, яка організову-
ється з метою розвитку дослідницьких навичок  
і вмінь, що сприяють формуванню цілісної особи-
стості, яка свідомо здійснює професійний вибір.

Мета статті – дослідити розвиток гнучких 
умінь у процесі дослідно-орієнтованого навчан-
ня в науковому ліцеї та обгрунтувати значущість 
«soft skills» у професійному самовизначенні учнів 
(на прикладі суспільно-гуманітарного профілю).

2. Виклад основного матеріалу

Система розвитку «soft skills» у науковому ліцеї 
спирається на інтегровану модель освіти. Її зміст 
визначається освітніми галузями, які встановле-
ні державними стандартами загальної середньої 
освіти. Орієнтуючись на вимоги до обов’язкових 
компетентностей, що визначені Стандартом спе-
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ціалізованої освіти наукового спрямування, ура-
ховуємо профільні інтереси учнів. Система цін-
ностей здобувачів освіти, яка формується в ліцеї, 
сприяє готовності до різних видів діяльності, які 
потребують критичного мислення, відповідально-
сті, уміння долати труднощі та вирішувати пробле-
ми. «Спеціалізована освіта наукового спрямування 
орієнтована на формування загальнолюдських 
цінностей (морально-етичних і соціально-полі-
тичних), а також вимогливості до якості власних 
досліджень, дисциплінованості та продуктивнос-
ті в дослідницькій діяльності, відповідальності 
за результати власних досліджень та їх вплив на 
життя і здоров’я людей та довкілля, сміливості  
у відстоюванні власних думок і поглядів» (Pro 
zatverdzhennya standartu spetsializovanoyi osvity 
naukovoho spryamuvannya, 2019). На нашу думку, 
дослідно-орієнтоване навчання має свою методо-
логічну специфіку, грунтується на тих способах 
діяльності, які забезпечують виконання здобува-
чами освіти навчально-дослідницьких завдань. 
Особливого значення набуває діяльнісний аспект 
навчання. Засвоєння знань відбувається на осно-
ві інтеграції навчальних предметів, а синергетич-
ний принцип стає домінантним. Саме на стику 
дисциплін і виникають інноваційні ідеї, з’явля-
ються творчі рішення. Набуття академічних знань 
утрачає своє значення без практично-діяльніс-
ної, особистісно-емоційної складової. Інновації, 
як правило, пов’язані з людським досвідом, потре-
бами та проблемами. Синергія творчого потенці-
алу взаємодії науки, культури, мистецтва сприяє 
створенню педагогічного середовища, у якому 
формується багатогранна особистість, яка воло-
діє не тільки предметними, а універсальними на-
вичками, що розглядаються нами як сукупність 
когнітивних, соціальних, комунікативних умінь.

Оскільки основним складником дослідно-оріє-
нтованого навчання є дослідницька компетент-
ність, то визначимо її як «інтегральну якість осо-
бистості», а дослідницькі вміння як систему «ін-
телектуальних та практичних умінь особистості, 
необхідних для самостійного виконання дослі-
дження» (Holovan’ , 2012, р.58). Ми погоджуємося 
з думкою, що «дослідницькі вміння – це сукуп-
ність інтелектуальних, практичних і організатор-
ських умінь, спрямованих на виконання діяльно-
сті дослідницького характеру» (Holovan’, 2012,  

р. 59). Переконані, що формування дослідниць-
кої компетентності гармонійно пов’язане з роз-
витком цінностей, особистісних характеристик 
учнів, які здатні не тільки до пошукової діяльно-
сті, а й до самостійного вирішення наукових, на-
вчальних, інтелектуальних, творчих завдань. На 
нашу думку, за умови ефективно організованого 
дослідно-орієнтованого навчання, учні мають 
можливість долучатися до різних видів дослід-
ницької, проєктної, проєктно-дослідницької ді-
яльності, на основі якої формуються й універ-
сальні навички і вміння.

Особливості формування універсальних на-
вичок. На прикладі учнів суспільно-гуманітарно-
го профілю простежимо, які навички формують-
ся в процесі поглибленого вивчення предметів 
суспільно-гуманітарного циклу (англійської мови, 
історії). Виконуючи дослідницькі навчальні зав-
дання, здобувачі освіти визначають проблему, 
можливості для її вирішення, можуть оцінити 
рівень чи встановити критерії ефективності за-
пропонованих варіантів виконання навчального 
завдання. Дослідницька компетентність учнів фор-
мується завдяки проведенню досліджень у сфері 
суспільно-гуманітарних наук. Це вимагає вміння 
ставити мету, визначати завдання, планувати 
свою діяльність, вибудовувати певну логіку до-
слідження, обирати види діяльності для реаліза-
ції мети. Під час дослідно-орієнтованого навчан-
ня учні суспільно-гуманітарного профілю набу-
вають універсальних навичок. Умовно їх можна 
поділити на соціальні, комунікативні, когнітивні.

Соціальні навички передбачають формуван-
ня вмінь, важливих для побудови продуктивно-
го спілкування та ефективної взаємодії з іншими 
на вербальному та невербальному рівнях, умін-
ня вибудовувати взаємовідносини, працювати  
в команді та висловлювати свою позицію, пере-
конувати, аргументувати, працювати в групі, від-
повідно брати на себе відповідальність та ініцію-
вати лідерство. Здатність розуміти, толерантно 
сприймати членів команди, розуміти себе та спів-
розмовника під час соціальної взаємодії – усе це 
сприяє розвитку соціального інтелекту.

Комунікативні навички, які розвиваються в уч-
нів, пов’язані з умінням грамотно взаємодіяти, зо-
крема передавати інформацію, виражати емоції, 
робити висновки. Учні навчаються володіти рід-
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ною та іноземною мовами на високому рівні. Дос-
від спілкування з носіями англійської мови через 
практику волонтерства, роботу англійського клу-
бу, активне долучення до роботи над англомов-
ною бібліотекою ліцею через створення анотацій 
та каталогу видання сучасної англійської літера-
тури – усе це сприяє вільному володінню мовою 
та формує особливий поведінковий комплекс, 
що дозволяє не тільки встановлювати контакти, 
бути цікавим співбесідником, вибудовувати 
дружні взаємовідносини, але й конструктивно 
вирішувати конфліктні ситуації. Розвинена ко-
мунікабельність важлива для особистісного роз-
витку. Від цього в майбутньому буде залежати 
успішна самореалізація в життєво важливих 
сферах – соціальній, професійній, особистісній.

Розглянемо зміст когнітивних навичок, які 
формуються в процесі дослідно-орієнтованого 
навчання відповідно до обраних галузей знань 
(мовна, історико-правова). Ідеться про розвиток 
критичного мислення, інноваційне мислення, ви-
рішення проблем, навички самоосвіти, самороз-
витку, самоорганізації (регулювання інтелектуаль-
ного навантаження, уміння раціонально викорис-
товувати час, володіння тайм-менеджментом), 
інформаційні навички.

Освітній процес, на нашу думку, цілісний за 
умови, якщо водночас реалізуються практична, 
розвивальна, навчальна, виховна мета. За умови 
забезпечення емоційно сприятливої атмосфери, 
розвитку внутрішньої свободи формується віль-
на особистість, глибоко мотивована до самороз-
витку, самореалізації та самовдосконалення. Про-
єктуючи форми взаємодії з учнями в процесі 
формування життєво необхідних навичок, учи-
телі ліцею використовують активні методи нав-
чання та підходи, засновані на розв’язанні прак-
тичних проблем. Командна робота, організована 
в різних режимах, набуває актуальності. Визна-
чення цілей і конкретизація завдань дозволяють 
вибудувати траєкторію саморуху учня, а практи-
ки вибору сприяють розвитку навичок ухвален-
ня рішень і прийняття відповідальності за них.

Навчально-дослідницькі проєкти. На особли-
ву увагу заслуговує проєктно-дослідницька діяль-
ність. Реалізація навчальних проєктів (індивіду-
альних, колективних) відбувається в ході пошуко-
вої, дослідницької роботи. Зазначимо, що вико-

нання проєкту неможливе без етапу планування 
та вибору відповідних засобів. Уміння продуку-
вати власні ідеї забезпечує успішність у реаліза-
ції проєкту, а вдало дібрані засоби візуалізації 
для презентації результатів дають можливість 
показати переваги виконаної роботи. Практичне 
застосування – найвищий критерій ефективнос-
ті роботи.

Прикладом може слугувати навчально-дослід-
ницький проєкт «Librarium». За ініціативи своїх 
випускників ліцей отримав англомовну бібліоте-
ку, яка стала основою для створення осередку 
для читання – Центру сучасної англомовної літе-
ратури, до роботи якого планується долучити 
молодь міста. Освітні (навчально-виховні) цілі 
проєку передбачали розвиток як предметних 
(формування та вдосконалення навичок літера-
турного перекладу; удосконалення лексико-гра-
матичних навичок англійської мови), так і клю-
чових умінь, універсальних навичок, а саме: роз-
виток критичного мислення, уміння аналізувати 
та синтезувати інформацію, формування та роз-
ширення кругозору, формування адаптаційного 
способу мислення, розвиток уміння працювати  
в команді, самоорганізації, розвиток навичок по-
шукової діяльності.

Компетентнісний підхід в організації роботи 
дозволив реалізувати зв›язок з літературою, краєз-
навством, психологією, компаративною лінгвісти-
кою, стилістикою, теорією перекладу. Завдання 
проєкту передбачали ознайомлення з літератур-
ними жанрами та їх стилістичними особливос-
тями; словниковими регістрами; стилістичними 
та лексико-граматичними особливостями літе-
ратурного перекладу; роботу з біографічними 
даними авторів книг, до яких здійснюється пере-
клад; виконання літературного перекладу вступ-
ної частини до англомовних книг українською 
мовою; оформлення результатів проєктної робо-
ти. У підсумку було визначено тематичну та жан-
рову специфіку англомовної бібліотеки (худож-
ня, дитяча, юнацька, психологічна, біографічна, 
автобіографічна література); створені цифрові 
презентації літературних перекладів вступної 
частини до книг українською та англійською мо-
вами, біографій авторів; оформлено каталог 135 
англомовних книг. Презентацією результатів 
проєкту стало відкриття англомовної бібліотеки.
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Реалізуючи історико-правову галузь знань, 
освітній заклад ініціював проєкт «Інтерактивна 
карта «Історія Чернігівщини», мета якого – ство-
рення інноваційного продукту – онлайн-платфор-
ми «Інтерактивна карта «Історія Чернігівщини». 
Оскільки учні представляють більшість регіонів 
Чернігівщини, вони можуть стати носіями істо-
ричних, мистецьких, культурологічних надбань, 
виконуючи дослідницькі завдання, пов’язані з ви-
вченням рідного краю. Мета проєкту: розвивати 
в учнів дослідницькі компетентності та вміння 
на основі теоретичних знань розв’язувати прак-
тичні завдання; формувати вміння працювати  
в команді, комунікабельність, толерантність; роз-
вивати креативність, інноваційність; виховувати 
любов та повагу до історії рідного краю, патріо-
тизм. Соціальна значущість проєкту – популяри-
зація історії рідного краю через можливість вико-
ристання інтерактивної карти кожною громадою 
області. Перший етап роботи полягав у зборі ін-
формації про історію свого населеного пункту за 
трьома напрямками: визначні історичні події, 
пам’ятки історії та культури, видатні історичні 
постаті. Другий етап передбачав аналіз інформа-
ції, опрацювання історичних довідок. Третій етап 
– це безпосереднє створення інтерактивної мапи 
Чернігівської області з розміщенням знайдених 
відомостей про кожен регіон. Проєкт належить 
до типу довготривалих і передбачає долучення 
учнів кожного профілю.

Реалізуючи мовну галузь знань у ліцеї, пропо-
нуємо креативно вивчати рідну мову. Учням було 
запропоновано долучитися до проєкту «Мовний 
марафон». В українському суспільстві зростає 
потреба у кваліфікованих, грамотних, високоін-
телектуальних фахівцях, які мають належний рі-
вень мовної культури. Згодом, перебуваючи в про-
фесійному середовищі, випускники повинні вмі-
ти правильно й коректно висловлювати думки, 
толерантно, аргументовано відстоювати свою по-
зицію.

Визначимо мету проєкту: закріплення нави-
чок літературної вимови, збагачення активного 
словника, формування національно свідомої, ду-
ховно багатої мовної особистості, яка володіє 
вміннями й навичками вільно, комунікативно до-
цільно користуватися засобами рідної мови. За-
значена мета передбачає здійснення навчальної, 

розвивальної і виховної функцій освітнього змі-
сту навчального предмета. Цього можна досягти, 
якщо обрати ефективну форму взаємодії, що за-
безпечить розвиток гнучких умінь (soft skills). 
Завдання проєкту передбачали не лише форму-
вання компетенцій комунікативно виправдано 
користуватися засобами мови в різних життєвих 
ситуаціях, але й формування ціннісних світогляд-
них уявлень, виховання свідомого прагнення до 
вивчення української мови. З двох змістових лі-
ній (мовна та мовленнєва) акцент було зроблено 
на мовленнєву, адже пріоритетним вважаємо 
розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльно-
сті. Діяльнісна змістова лінія була реалізована  
в процесі роботи над виконанням запропонова-
них завдань. Комунікативно-функціональний під-
хід, який було застосовано в процесі реалізації 
проєкту, тісно пов›язаний із соціокультурною зміс-
товою лінією, що сприяло естетичному і мораль-
но-етичному розвиткові особистості, гармоній-
ному входженню в суспільство (соціокультурна 
компетенція). З-поміж завдань, над якими пра-
цювали учні, виділимо такі: створити мотива-
ційний нотатник щодо вивчення української 
мови; підготувати відеорекламу, віршовану ре-
кламу, ілюстровану рекламу або щось на зразок 
буктлейлера (короткий відеоролик за вивченими 
темами); виконати міні дослідження про наявну 
в житті учнів україномовну культуру, яка дає на-
тхнення (пісні, фільми, книги, передачі, сайти і т.д.). 
Було запропоновано переглянути свій україно-
мовний контент в Інтернеті та внести корективи, 
а саме: змінити на ґаджетах мову інтерфейсу на 
українську, завантажити на телефон пісні улю-
блених українських гуртів, обрати в Інтернет- 
-книгарні книжку на свій смак.

У контексті реалізації мовної та історико-пра-
вової галузі знань у ліцеї було втілено проєкт 
«Топоніміка рідного краю». Оскільки топоніміка 
є інтегральною науковою дисципліною на стику 
географії, історії та лінгвістики, реалізація про-
єкту стала зразком утілення інтегрованого під-
ходу до освіти. Розвиток предметних і ключових 
компетентностей відбувався в процесі виконан-
ня дослідницького завдання: знайти й пояснити 
походження й тлумачення назви свого населено-
го пункту; опрацювати інформаційний матеріал, 
систематизувати, узагальнити; презентувати ко-
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лективну роботу через творчий захист колектив-
ного проєкту. Усі перелічені етапи роботи потре-
бували таких універсальних навичок: ініціатив-
ність, лідерство, відповідальність, мобільність, 
адаптивність, креативність, критичність мислен-
ня, колективізм. Командна робота, яка тривала 
протягом двох років, вимагала вміння об’єднува-
ти свої зусилля, довіри, творчого підходу. Пошу-
кова робота, яка здійснювалася через роботу з ар-
хівними історичними документами, періодичну 
пресу, художню та історичну літературу, усну 
народну творчість (легенди, перекази, пісні), 
опитування жителів своїх сіл і селищ, була логіч-
но вибудувана та чітко організована. Оскільки 
матеріал, з яким працювали здобувачі освіти, був 
пов’язаний з їхніми регіонами, то проєкт набув 
емоційної складової – почуття поваги до своєї 
малої батьківщини як потужного культурологіч-
ного джерела.

Зазначимо, що організація дослідно-орієнто-
ваного навчання в науковому ліцеї спрямована 
на освоєння учнями різних типів діяльності, зо-
крема дослідницької й проєктної. Це ключова 
умова розвитку універсальних компетенцій і на-
вичок. Звичайно, ми чітко розрізняємо особли-
вості кожної з названих типів діяльності, адже 
вирішення учнями дослідницького завдання пе-
редбачає наявність основних етапів, що власти-
во для наукової сфери: постановка проблеми, 
вивчення теорії, присвяченій проблематиці, до-
бір методик дослідження й практичне оволодін-
ня ними, збір власного матеріалу, аналіз і уза-
гальнення, науковий коментар, власні висновки. 
На відміну від дослідницької діяльності, проєк-
тна діяльність осмислюється нами як спільна на-
вчально-пізнавальна, творча, ігрова діяльність, 
що спрямована на досягнення загального ре-
зультату і теж має свою мету, методи, способи. 
Важлива умова – наявність очікувань щодо про-
дукту діяльності, етапів проєктування. Зазначи-
мо, що без сформованої концепції, визначення 
чітких завдань, оптимальних ресурсів для реалі-
зації, організації взаємодії неможливо реалізува-
ти проєкт. Вважаємо, що рефлексія результатів 
діяльності є важливою умовою для його успіху. 
Досвід переконує, що поєднання цих типів ді-
яльності може стати основою для розвитку не 
лише дослідницької компетентності, але й гнуч-

ких навичок, які сприятимуть широкому профе-
сійному вибору та реалізації різнобічних профе-
сійних інтересів.

Професійний вибір. Проаналізуємо професій-
ний вибір учнів суспільно-гуманітарного профілю 
за період з 2019 до 2021 рр. та простежимо про-
фесійні інтереси випускників профілю у 2022 р.

За результатами вступу у виші у 2019 р. з 29 
випускників 13 (45%) обрали філологічні спеці-
альності (англійська, українська, німецька, фран-
цузька, іспанська мови). Історію, археологію, 
право і юриспруденцію виявили бажання вивчати 
5 (17%) учнів. Водночас 11 (38%) виявили інтерес 
до вивчення журналістики (реклама і зв’язки з гро-
мадськістю), культурології, режисури, телебачен-
ня, музичного мистецтва, готельно-ресторанної 
справи, туризму, маркетингу, кібербезпеки.

За результатами вступу у 2020 р. з 30 випус-
кників профілю 9 (30%) обрали філологічні спе-
ціальності (українська мова і література, англій-
ська, німецька, італійська), 7 (23%) виявили ба-
жання вивчати історію, право і юриспруденцію. 
14 (47%) зацікавили такі спеціальності: менедж-
мент, комп’ютерна інженерія, публічне управління 
та адміністрування, туризм, маркетинг, соціальна 
робота, кібербезпека, комп’ютерна та програмна 
інженерія, суспільні комунікації та регіональні 
студії, міжнародні комунікації, медіапродюсу-
вання.

Випускники профілю у 2021 р. виявили такі 
професійні інтереси: з 33 учнів 24 (73%) обрали 
фах, пов’язаний з профілем. Як правило, це фа-
культети іноземної філології (англійська, німець-
ка, французька, японська, українська мова і літе-
ратура). Випускники виявили інтерес до при-
кладної лінгвістики, літературного редагування, 
перекладу (18 (54 %) випускників). Вивченням 
історії, права, юриспруденції виявили бажання 
займатися 6 (18%) учнів. 9 випускників, а це 27%, 
обрали фах, не повязаний з профілем навчання,  
і виявили бажання навчатися на природничо-ма-
тематичному, економічному факультетах, факуль-
теті пожежної безпеки та цивільного захисту та 
вивчати комп’ютерні науки, фінанси й банків-
ську справу, харчові технології, фармацію, лісове 
господарство.

Прогнозуючи вибір професійного середовища 
випускниками гуманітарного профілю 2022 року 
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(опитувальник Д. Голанда), можемо дійти вис-
новку, що з 28 респондентів артистичне середо-
вище приваблює 10 (36%) випускників, конвен-
ційне вважають домінантним 5 (17%) учнів, соці-
альне – 5 (17%), підприємницьке – 5 (17%), 2 учні 
цікавляться соціальним і підприємницьким про-
фесійним середовищем, 1 – інтелектуальним і під-
приємницьким. Визначаючи ступінь зв’язку типу 
особистості зі сферою професійної діяльності, 
ми дійшли висновку, що модель професійного 
середовища, яке обирають учні, залежить від 
притаманних їм інтересів, поглядів, здібностей, 
психологічних властивостей, а розвинені навички, 
які означуємо як універсальні (soft skills), допо-
можуть набуттю професійних знань та сприяти-
муть успішній професійній діяльності.

Аналізуючи результати методики «Матриця 
професійного вибору», зазначимо, що з 28 респон-
дентів найбільший інтерес викликало управління 
як вид діяльності (13 учнів (46%). Ураховуючи, 
що один і той же випускник може бути зацікав-
лений у декількох сферах, можемо представити 
ієрархію видів діяльності таким чином: творчість 
– 8 учнів, освіта – 6, виробництво – 5, захист – 4, 
дослідження – 4, конструювання – 2, контроль – 
2, оздоровлення – 1, обслуговування – 1; предмет 
праці: людина – 21, інформація – 9, мистецтво – 
9, фінанси – 6, тварини – 3, техніка – 2, виробни-
цтво – 2, продукти харчування – 1. У поєднанні  
з опитувальником «Професійні схильності» мо-
жемо визначити рівень схильності кожного рес-
пондента до певних видів діяльності, а саме: до 
роботи з людьми, дослідницької, практичної, 
планово-економічної діяльності, до естетичних, 
екстремальних видів діяльності.

Результати проведеного аналізу переконують, 
що учні суспільно-гуманітарного профілю ма-
ють різнобічні міжпредметні інтереси, які реалі-
зуються в професійному середовищі. Дослід-
но-орієнтоване навчання сприяє формуванню 
дослідницької компетентності та розвиває гнуч-
кі вміння й навички. Формування дослідницької 
компетентності сприяє розвитку вміння аналізу-
вати і вирішувати проблеми міждисциплінарно-
го (професійного) характеру. Розвиваються 
вміння командної роботи, культура довіри й по-
ваги. Учні опановують навички практичного за-
стосування набутих знань, уміння критично оці-

нювати свої вчинки, формують готовність від-
стоювати свою позицію, діяти відповідно до ін-
тересів, запитів, здібностей. Забезпечення безпе-
рервності процесу інтелектуального, творчого, 
особистісного розвитку, вироблення відповід-
них умінь (soft skills) – завдання, яке виконує на-
уковий ліцей на довгострокову життєву перспек-
тиву учнів. Реалізація компетентнісного підходу 
простежується через безперервність інтелектуаль-
ного, особистісного розвитку, формування уні-
версальних умінь випускників.

3. Висновки

Результати аналізу педагогічної документації і ді-
яльності наукового ліцею дають підстави ствер-
джувати, що компетентнісно орієнтований підхід 
у системі освіти наукового ліцею сприяє розвит-
ку цілісної особистості, яка володіє універсаль-
ними навичками. У статті нами проаналізовані 
приклади міждисциплінарної проєктної роботи, 
групових форм роботи, які сприяють розвитку 
гнучких навичок і можуть слугувати орієнтиром 
для освітніх закладів, які організовують дослідно- 
-орієнтоване навчання здобувачів освіти. Набу-
тий практичний досвід буде актуальним у вивчен-
ні суспільно-гуманітарних дисциплін. Як показує 
аналіз досвіду, ефективним є підхід використан-
ня потенціалу навчальних дисциплін у поєднанні 
з дослідницькою, пошуковою роботою. Визнача-
ючи соціальні, комунікативні, когнітивні нави-
чки, вважаємо за доцільне виділити й сфери для 
формування «м’яких навичок» (соціальна, когні-
тивна, особистісна, діяльнісна). При організації 
форм взаємодії з учнями в процесі формування 
життєво необхідних навичок важливо вико-
ристовувати активні методи навчання, засновані 
на розв’язанні практичних проблем, зокрема й 
навчально-дослідницьких Отже, описана систе-
ма роботи на основі організації дослідно-орієн-
тованого навчання може слугувати моделлю для 
закладів, які надають спеціалізовану освіту нау-
кового спрямування, та профільних ліцеїв.

Перспективи подальших пошуків у напрям-
ку дослідження. Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у вивченні педагогічних умов 
наукового ліцею, які сприяють професійному са-
мовизначенню здобувачів освіти. Організація 
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професійно зорієнтованої підготовки учнів у лі-
цеї забезпечує гармонійну послідовність здобут-
тя спеціалізованої освіти наукового спрямуван-
ня і подальшого навчання у вишах.
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Анотація
На сучасному етапі змін в управлінні закладом до-
шкільної освіти усе більшої актуальності набуває 
питання проведення досконалої системи контролю-
вальних дій, що спрямована на діяльність закладу 
дошкільної освіти. Сучасному директору закладу до-
шкільної освіти (ЗДО) досить складно досягти висо-
кого рівня освітньої діяльності без проведення пев-
них контролювальних дій. Контроль в управління 
закладом дошкільної освіти потребує перевірки ос-
вітнього середовища, освітнього процесу та резуль-
татів освітнього процесу. Відповідно, недосвідчений 
директор потребує додаткових знань та умінь, які 
він може здобути в межах вищої освіти.
Мета статті – схарактеризувати та проаналізувати 
особливості формування здатності майбутнього ди-
ректора ЗДО до здійснення внутрішнього моніто-
рингу на сучасному етапі розвитку вищої освіти 
України.
В статті проаналізовано питання контролю в управ-
ління закладом дошкільної освіти та з’ясовано, що 
становлення досконалої системи внутрішнього за-
безпечення якості дошкільної освіти безпосередньо 
залежить від внутрішнього контролю за допомогою 
якого можна відстежити рівень надання освітніх по-
слуг в закладі дошкільної освіти та попередньо під-
готуватися до зовнішнього контролю; схарактеризо-
вано типи контролю в теорії та практиці управління 
дошкільною освітою; подано авторське визначення 

терміносполуки «здатність майбутнього директора 
закладу дошкільної освіти до здійснення внутріш-
нього моніторингу»; проаналізовано навчально-ме-
тодичне забезпечення, а саме декілька спецкурсів, 
що сприяють підвищенню рівня сформованості 
здатності директорів ЗДО до здійснення внутріш-
нього моніторингу; з’ясовано, що майбутній дирек-
тор закладу дошкільної освіти має бути обізнаним 
як у галузі управління, так і в різних специфічних 
галузях та вміти на практиці застосовувати свої 
знання, уміння й навички; узагальнено тлумачення 
дефініції «моніторинг» та визначено його як систему 
заходів, що містить у собі: контроль, спостереження, 
прогнозування, збір, оброблення, зберігання й поши-
рення інформації щодо освітнього процесу закладу 
дошкільної освіти. Встановлено, що для ефективної 
управлінської діяльності майбутній директор закла-
ду дошкільної освіти повинен уміти організовувати 
педагогічний колектив, колектив батьків та дітей, умі-
ти проводити внутрішній контроль, досконало доби-
рати новітню, конкретну інформацію, мати здатність 
творчо, швидко та обдумано приймати нестандартні 
управлінські рішення, виявляти ініціативу в управ-
лінській діяльності, спроможність заохочувати педа-
гогічний колектив тощо.
В ході аналізу інформаційних джерел з’ясовано, що 
пріоритетним напрямом роботи директора є форму-
вання внутрішньої системи забезпечення якості 
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освіти ЗДО та констатовано, що внутрішні перевір-
ки є не менш важливими ніж зовнішні, а вивчення 
рівня підготовки педагогічних працівників, аналіз 
внутрішніх порушень та їхнє усунення становить 
обов’язкову умову підготовки до зовнішнього контр-
олю.

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, якість осві-
ти, контролювальні дії, внутрішній контроль, моніто-
ринг якості освіти, майбутній директор закладу до-
шкільної освіти

Summary
The Ability of The Future Director of a Preschool Education 
Institution to Carry out Internal Monitoring at the Present 
Stage of Development of Higher Education

At the present stage of changes in the management of 
preschool education, the issue of conducting a perfect 
system of control actions aimed at the activities of pre-
school education is becoming increasingly important. It 
is quite difficult for a modern director of a preschool in-
stitution to achieve a high level of educational activity 
without carrying out certain control actions. Control 
over the management of a preschool institution requires 
an examination of the educational environment, the edu-
cational process and the results of the educational pro-
cess. Accordingly, an inexperienced director needs addi-
tional knowledge and skills that he can acquire within 
higher education.
The purpose of the article is to characterize and analyze 
the peculiarities of forming the ability of the future direc-
tor of preschool education to carry out internal monitor-
ing at the present stage of development of higher educa-
tion in Ukraine. The article analyzes the issue of control 
in the management of preschool education and finds that 
the formation of a perfect system of internal quality as-
surance of preschool education directly depends on in-
ternal control through which you can monitor the level 
of educational services in preschool education and pre-
pare for external control; types of control in the theory 
and practice of preschool education management are 
characterized; the author’s definition of the term «ability 
of the future director of the preschool institution to carry 
out internal monitoring» is given; educational and meth-
odological support was analyzed, namely several special 
courses that help increase the level of ability of directors 
of preschool education institutions to carry out internal 
monitoring; It was clarified that the future director of a 
preschool institution should be knowledgeable both in 
the field of management and in various specific areas and 
be able to apply their knowledge, skills and abilities in 
practice; the interpretation of the definition of “monitor-
ing” is generalized and defined as a system of measures, 
which includes: control, observation, forecasting, collec-
tion, processing, storage and dissemination of informa-

tion on the educational process of preschool education. It 
is established that for effective management the future 
director of preschool education must be able to organize 
the teaching staff, parents and children, be able to con-
duct internal control, perfectly select the latest, specific 
information, be able to creatively, quickly and thought-
fully make non-standard management decisions. man-
agement activities, the ability to encourage the teaching 
staff, etc.
During the analysis of information sources it was found 
that the priority of the director is the formation of the 
internal quality assurance system of preschool education 
and stated that internal inspections are no less important 
than external, and study the level of training of teachers, 
analysis of internal violations and their elimination is  
a prerequisite for preparation for external control.

Keywords: preschool institution, quality of education, 
control actions, internal control, monitoring of educa-
tion quality, future director of preschool institution

1. Вступ

Якість освіти є актуальним питанням передового 
розвитку інтелектуального потенціалу України  
в ХХІ столітті (Крутій, 2010). Зміни, що відбува-
ються в освітній системі України проходять з ура-
хуванням світових тенденцій глобалізації та інте-
грації. У контексті цих тенденцій постає питання 
покращення якості вищої освіти, спрямованої на 
підготовку висококваліфікованої, конкуренто-
спроможної особистості, що отримала грунтов-
ну мовну підготовку, володіє знаннями комп’юте-
ра, має реалістичний світогляд і високі моральні 
якості людини.

Сучасному директору закладу дошкільної осві-
ти (ЗДО) досить складно досягти високого рівня 
освітньої діяльності без проведення певних кон-
тролювальних дій. Контроль в управління за-
кладом дошкільної освіти потребує перевірки 
освітнього середовища (ресурсне забезпечення, 
навчально-методичне забезпечення, науково-ме-
тодичне забезпечення), освітнього процесу (зміст 
і методи освітнього діяльності, впровадження 
освітніх інновацій, психологічний супровід ос-
вітнього процесу) та результатів освітнього про-
цесу (розвиток пізнавальної сфери дітей, резуль-
тати педагогічної просвіти батьків). Відповідно, 
недосвідчений директор потребує додаткових 
знань та умінь, які він може здобути в межах ви-
щої освіти.
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На сучасному етапі змін в управлінні закладом 
дошкільної освіти усе більшої актуальності набу-
ває питання проведення досконалої системи кон-
тролювальних дій, що спрямована на діяльність 
закладу дошкільної освіти. Проконтролювати – оз-
начає продіагностувати продуктивний стан об’єк-
та та результати його діяльності. Особливого зна-
чення проблема управління якістю освіти набуває 
для директора ЗДО, який систематично здійснює 
внутрішній контроль, водночас важливим стає 
педагогічний аналіз діяльності педагогічних пра-
цівників, без якого неможливо визначити мету  
й завдання, а також планувати та здійснювати кон-
троль. Варто зауважити, що в структурі управлін-
ня ЗДО контроль за його діяльністю є нелегкою 
справою, оскільки необхідно виділити в об’єкті 
частини, оцінити роль і місце кожної та вміло 
встановити зв’язки між частинами цілісної сис-
теми (Швайка, 2009; Соловей 2018).

Мета дослідження – схарактеризувати та про-
аналізувати особливості формування здатності 
майбутнього директора ЗДО до здійснення вну-
трішнього моніторингу на сучасному етапі роз-
витку вищої освіти України.

Для розв’язання поставлених завдань викори-
стано комплекс методів дослідження: теоретичні 
– аналіз, синтез, систематизація, порівняння, мо-
делювання та узагальнення – для опрацювання 
наукових джерел теоретичних основ проблеми 
формування здатності майбутнього директора 
закладу дошкільної освіти до здійснення вну-
трішнього моніторингу на сучасному етапі роз-
витку вищої освіти України.

2. Виклад основного матеріалу

Питання підготовки майбутнього педагога зага-
лом і фахівця дошкільної освіти зокрема як одне 
з ключових у педагогічній науці постає об’єктом 
студіювання багатьох дослідників (Н. Абашкіної, 
О. Браславської, А. Грітченка, І. Зязюна, В. Кова-
ля, Г. Троцко, Т. Яцули). У наукових досліджен-
нях останніх десятиліть приділялась увага щодо:

 – вивчення проблеми удосконалення змісту 
підг отовки фахівців дошкільної освіти (Г. Бє-
лєнька, А. Богуш, А. Залізняк, А. Богуш, Н. Га-
вриш, Л. Загородня, І. Луценко, М. Машовець, 
Т. Поніманська, І. Рогальська-Яблонська);

 – особливості сфер управлінської діяльності 
та діяльності з кадрами (О. Куліш, Л. Пі-
соцька);

 – проблеми підготовки педагогічних працівни-
ків та керівників освітніх закладів (В. Бон-
дар, В. Воронцова, Л. Даниленко, Г. Єльни-
кова, Л. Калініна, Н. Кузьміна, М. Марти-
ненко, В. Мельник, Т. Сорочан, Т. Сущенко, 
Ф. Хміль);

 – управління у сфері освіти, зокрема наукові 
основи управлінської діяльності керівника 
та підвищення його управлінської кваліфі-
кації (Є. Березняк, В. Бегей, Л. Карамушка, 
Н. Коломінський, Ю. Конаржевський, В. Кри-
жка, Н. Островерхова, Є. Павлютенков, В. Пі-
кельна, В. Пуцов, Є. Тонконога).

В сучасних умовах функціонування системи 
дошкільної освіти досить важливим складником 
діяльності директора є здійснення внутрішнього 
моніторингу як чиннику державного контролю  
в управлінні діяльністю закладом дошкільної осві-
ти, який є засобом отримання важливої інфор-
мації під час прийняття управлінських рішень 
(Аннєнкова). Питання здійснення внутрішнього 
моніторингу на сучасному етапі стали об’єктом 
дослідження багатьох науковців:

 – Є. Антосенков, А. Ахмадеєв, А. Бичков,  
І. Вавілов, І. Галямина, С. Горбатков, Л. Гри-
банова, В. Гудкова, М. Гузаїров, Т. Козлова 
досліджували питання проведення моніто-
рингу в різних сферах діяльності;

 – І. Бестужева-Лада, І. Герасимов, Т. Заслав-
ська, Ю. Левада, О. Майоров, Н. Пішулин, 
А. Савельєв, Н. Селезньова, Л. Семушина, 
А. Субетто схарактеризували методологіч-
ні й теоретичні проблеми моніторингу.

Внутрішнє забезпечення якості освіти у ЗДО. 
Загальні концепції організації сучасної вищої пе-
дагогічної освіти, її цілі, завдання та вимоги до 
структури містить редакція Закону України «Про 
вищу освіту» 2017 року, з доповненнями 2019 
року (Про вищу освіту: Закон України, 2014; Про 
освіту. Закон України, 2017; Про фахову передви-
щу освіту. Закон України, 2019).

Необхідно зазначити, що нормативною осно-
вою моніторингу оцінки якості освітнього про-
цесу є Конституція України, Закон України «Про 
освіту», Закон України «Про загальну середню 
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освіту», інші закони, Указ Президента України 
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості 
освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розвитку осві-
ти», акти Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, накази МОН, розпорядження го-
лів обласної, міської, районної держадміністра-
цій тощо.

Відповідно до затверджених Державною служ-
бою якості освіти України «Методичних рекомен-
дацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладах дошкільної 
освіти» (Про затвердження Методичних рекомен-
дацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладах дошкіль-
ної освіти, 2020) пріоритетним напрямом роботи 
директора визначено формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти ЗДО. Понят-
тя «внутрішня система» трактується як комплекс 
умов, процедур та заходів у закладі дошкільної 
освіти, які покликані забезпечити результатив-
ність освітніх та управлінських процесів, що 
практично здійснюють вплив на якість освітнього 
процесу, формування ключових компетентностей 
дітей раннього та дошкільного віку, сприяють все-
бічному розвитку особистості (Соловей, 2022).

Внутрішні перевірки ЗДО здійснюють за роз-
робленою орієнтовною програмою та поділяють 
на тематичні, фронтальні, оперативні й порів-
няльні внутрішні контрольні перевірки:

 – метою тематичного контролю є залучення 
уваги колективу до окремих завдань дидак-
тичного, методичного, виховного характеру, 
які в ЗДО розв’язуються не досить успішно, 
вивчення виконання програм за конкретни-
ми розділами для виявлення рівня роботи 
ЗДО за завданнями, визначеними в річно-
му плані. План тематичної перевірки пові-
домляється вихователям за 1–2 місяці до 
здійснення цього заходу. Це повинно спо-
нукати їх до самоаналізу та самооцінки сво-
єї діяльності;

 – фронтальний контроль являє собою всебіч-
ну перевірку діяльності як вихователя окре-
мо, так і ЗДО загалом. Підсумки фронтальної 
та тематичної перевірок щодо стану діяль-
ності ЗДО обговорюються на педагогічних 
радах, нарадах, а деякі питання виносяться 

на наради за участю завідувача, засідання 
профспілкового комітету. Під час організа-
ції фронтальної перевірки створюється ко-
місія, яка надає допомогу в проведенні пе-
ревірки;

 – оперативний контроль спрямований на ви-
явлення стану роботи педагогічного колек-
тиву та окремих вихователів на певному ета-
пі. Завдання оперативного контролю – попе-
редження недоліків. Мета його реалізації – 
попередити можливі недоліки, порушення; 
дібрати найраціональніші методи роботи; 
підвищити рівень управління;

 – порівняльний контроль має за мету порів-
няння результатів роботи вихователів за 
різними напрямами програми. Порівняль-
ний контроль дозволяє побачити різницю  
в роботі вихователів паралельних вікових 
груп, а також зіставити роботу двох вихо-
вателів однієї групи. Відмінною особливіс-
тю взаємоконтролю (узаємовідвідування)  
є те, що аналіз та оцінювання педагогічного 
процесу здійснюються вихователем у пара-
лельній групі чи в будь-якій іншій віковій 
групі за рішенням адміністрації. Це спонукає 
до самоаналізу й самооцінки одного вихова-
теля на основі порівняння з досвідом робо-
ти іншого. Порівняльний контроль допома-
гає поширенню ефективного досвіду, по-
ліпшенню освітнього процесу (Чала, 2009).

У контексті сказаного вище варто зазначити, 
що внутрішні перевірки є не менш важливими за 
зовнішні. Вивчення рівня підготовки педагогіч-
них працівників, аналіз внутрішніх порушень та 
їхнє усунення становить обов’язкову умову під-
готовки до зовнішнього контролю.

Типи контролю в теорії та практиці управ-
ління дошкільною освітою. Обґрунтованою дією 
директора закладу дошкільної освіти є диферен-
ційований підхід до самої процедури проведення 
внутрішнього контролю, адже в кожному колек-
тиві працюють педагоги з різним рівнем профе-
сійної компетентності. Тож варто визначити тип 
контролю. Він являє собою визначення інтенсив-
ності та діапазону здійснення процедури вивчен-
ня стану освітнього процесу (Романюк, 2011).  
У те орії та практиці управління освітою виділяють 
такі типи контролю:
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 – частковий контроль передбачає здійснення 
вивчення роботи досвідчених педагогів: які 
мають певні труднощі з окремих питань пе-
дагогічної діяльності; які працюють у стар-
ших групах (адже формування шкільної 
зрілості є актуальним питанням вивчення 
роботи закладу); які працюють у спеціаль-
них групах для дітей із вадами мови, інши-
ми вадами;

 – повному контролю підлягатимуть: малодос-
відчені педагоги; педагоги, які впроваджу-
ють певну педагогічну технологію або ме-
тодику; педагоги, які атестуються в поточ-
ному році (Романюк, 2011).

У контексті зазначеного вище постає питання 
формування здатності майбутнього директора 
ЗДО до здійснення внутрішнього моніторингу на 
сучасному етапі розвитку вищої освіти.

Доцільно наголосити, що слово «здатність» 
походить від слова «здатний», тобто який уміє 
здійснювати, виконувати, робити що-небудь (Ве-
ликий тлумачний словник сучасної української 
мови, 2005, с. 453).

У психологічній науці дефініція «здатність» 
схарактеризована як уміння, досвід та якість 
здійснювати конкретні дії та вчинки за певний 
час, а також готовність особистості до виконан-
ня певних дій чи вчинків. Також під поняттям 
«здатність» розуміють уміння виконувати які-не-
буть дії або ж вміння досконало діяти в межах 
певної професійної діяльності (Головань, 2008).

В академічному тлумачному словнику україн-
ської мови термін «здатність» витлумачено як 
«природне обдаровання, здібність» (Словник 
української мови: академічний тлумачний слов-
ник, 1972, с. 532).

Узагальнюючи наведені тлумачення, можна 
стверджувати, що здатність – це уміння людини 
здійснювати певні вчинки, що базується на знан-
нях та готовності особистості до тієї чи тієї ді-
яльності.

Відповідно до Закону України «Про освіту» 
(Стаття 48. Моніторинг якості освіти) терміно-
сполуку «Моніторинг якості освіти» схарактери-
зовано як «планомірну та систематичну систему 
заходів, що проводяться з ціллю виявлення та 
відстеження тенденцій у розвитку якості освіти  
в країні, на окремих територіях, у закладах освіти 

(інших суб’єктах освітньої діяльності), встанов-
лення відповідності фактичних результатів ос-
вітньої діяльності її заявленим цілям, а також 
оцінювання ступеня, напряму і причин відхи-
лень від цілей» (Про фахову передвищу освіту. 
Закон України, 2019).

Поняття «моніторинг» в перекладі означає – 
контроль, нагляд, виникло ще в кінці ХХ ст. і ви-
користовувалося як елемент планових досліджень 
за ознаками навколишнього середовища в про-
сторі і часі (Козубовська, 2011, с. 75).

На наш погляд, заслуговує на увагу визначен-
ня змісту поняття «моніторинг» в Енциклопедії 
освіти як «спеціальної системи збору, обробки, 
зберігання і поширення інформації про стан 
освіти, прогнозування на підставі об’єктивних 
даних динаміки й основних тенденцій її розвит-
ку та розроблення науково-обгрунтованих реко-
мендацій для прийняття управлінських рішень 
стосовно підвищення ефективності функціону-
вання освітньої галузі» (Енциклопедія освіти, 
2008, с. 519). Вважаємо, що акцент у цьому визна-
ченні зроблено на підвищенні ефективності функ-
ціонування освітньої галузі.

Згідно із Законом України «Про освіту» (Стат-
тя 48. Моніторинг якості освіти) моніторинг яко-
сті освіти може бути внутрішній та зовнішній. 
Відповідно, внутрішній моніторинг є передумо-
вою ефективного розвитку закладу дошкільної 
освіти та вагомим складником під час проход-
ження ЗДО державного контролю. Зовнішній 
моніторинг проводиться управлінськими струк-
турами освіти або незалежними спеціальними 
установами (Козубовська, 2011).

Узагальнюючи наведені тлумачення, можна 
стверджувати, що моніторинг – це система захо-
дів, що містить у собі: контроль, спостереження, 
прогнозування, збір, оброблення, зберігання й по-
ширення інформації щодо освітнього процесу 
закладу дошкільної освіти.

Здатність майбутнього директора ЗДО до 
здійснення внутрішнього моніторингу. Ґрунту-
ючись на проаналізованому матеріалі пропонує-
мо авторське визначення терміносполуки «здат-
ність майбутнього директора ЗДО до здійснення 
внутрішнього моніторингу». Отож таку здатність 
майбутнього директора ЗДО ми розуміємо як 
вміння особистості виконувати функціональні 
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обов’язки щодо систематичного внутрішнього 
спостереження, прогнозування, виявлення недолі-
ків та сприяння покращенню номенклатури справ 
у закладі дошкільної освіти (Соловей, 2022). Вва-
жаємо, що здатність майбутнього директора ЗДО 
до здійснення внутрішнього моніторингу опосе-
редковано має формуватися під час здобуття ОС 
«бакалавр» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»  
і безпосередньо, під час здобуття ОС «магістр» 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», а також на 
етапі проходження виробничої практики в ЗДО 
здобувачами вищої освіти під керівництвом ви-
хователів-методистів. На нашу думку, здатність 
майбутнього директора ЗДО до здійснення вну-
трішнього моніторингу формується також в про-
цесі практичної професійної діяльності чинних 
директорів та вихователів-методистів ЗДО, які 
перебувають в постійному професійному русі – 
«освіта впродовж життя» (Соловей, 2022).

Сьогодні підготовка майбутніх фахівців до-
шкільної освіти в системі педагогічної освіти Укра-
їни передбачена за двома напрямами: бакалаврат 
(термін навчання 4 роки), магістратура (1,4 роки).

Варто зазначити, що особа, яка має освітній 
ступінь «магістр» за спеціальністю «Дошкільна 
освіта», згідно з чинною редакцією Національно-
го класифікатора України «Класифікатор профе-
сій (ДК 003:2010) із змінами, затвердженими на-
казом Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України від 15.09.2019 року № 259» може 
займати такі посади: 1210 Керівники підпри-
ємств, установ та організацій сфері освіти; 1210.1 
Директор дошкільного виховного закладу; 1229.1 
Завідувач відділу (у складі управління освітою); 
1229.4 Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, 
ясел-садка); 1493 Менеджер (управитель) систем 
якості (012 Дошкільна освіта); 2332 Методист  
з дошкільного виховання; 2351.2 (20 305) Вихова-
тель-методист; 2352 (22 595) Інспектор з дошкіль-
ного виховання; 2352 (22 568) Інспектор-мето-
дист; 3320 Фахівці з дошкільного виховання. 
Згідно з Internаtional Standard Classification of 
Occupation 2008 (ISCO-08) магістр може обійма-
ти такі посади: 1341 Child Care Services Managers; 
1345 Education Managers; 2351 Education Methods 
Specialists (Загородня, 2019).

Процес підготовки майбутнього директора за-
кладу дошкільної освіти до здійснення внутріш-

нього моніторингу на сучасному етапі розвитку 
вищої освіти повинен формувати такі компетен-
ції у студентів-магістрантів:

 – реалізація культурологічного, системно- 
-стру ктурного, комплексного, діяльнісного, 
полісуб’єктивного, середовищного підходів;

 – реорганізацію системи освітнім закладом;
 – своєчасний та якісний моніторинг резуль-

татів діяльності ЗДО;
 – удосконалення матеріально-технічної бази;
 – зміцнення зв’язків із сім’єю, школою, гро-

мадськістю;
 – доцільне поєднання основної та додаткової 

освіти тощо (Крутій, 2010).
Майбутній директор закладу дошкільної осві-

ти має бути обізнаним як у галузі управління, 
так і в різних специфічних галузях та вміти на 
практиці застосовувати свої знання, уміння й на-
вички. Цілком зрозуміло, що для ефективної 
управлінської діяльності майбутній директор за-
кладу дошкільної освіти повинен уміти організо-
вувати педагогічний колектив, колектив батьків 
та дітей (тобто виявляти свої ораторські, органі-
заторські та комунікативні навички), уміти про-
водити внутрішній контроль, досконало добира-
ти новітню, конкретну інформацію, мати здатність 
творчо, швидко та обдумано приймати нестан-
дартні управлінські рішення, виявляти ініціати-
ву в управлінській діяльності, спроможність зао-
хочувати педагогічний колектив тощо (Соловей, 
2018).

До того ж у 2020 році затверджено стандарт 
вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна 
освіта» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти (Стандарт вищої освіти України, другий 
магістерський рівень спеціальності 012 «До-
шкільна освіта», 2020), де означено важливі фа-
хові компетентності випускників щодо прова-
дження управлінської діяльності:

 – здатність працювати в команді;
 – здатність виявляти, ставити й вирішувати 

проблеми;
 – здатність здійснювати методичний супро-

від освітньої діяльності закладу дошкільної 
освіти;

 – готовність до організації фінансово-госпо-
дарської діяльності закладів дошкільної 
освіти;



98

Viae Educationis: Studies of Education and Didactics • 2022, Vol. 1, No.  4

 – здатність здійснювати нормативно-правове 
регулювання діяльності закладу дошкіль-
ної освіти (Стандарт вищої освіти України, 
другий магістерський рівень спеціальності 
012 «Дошкільна освіта», 2020, с. 13–15).

Окрім зазначених фахових компетентностей, 
стандарт вищої освіти за спеціальністю 012 «До-
шкільна освіта» для другого (магістерського) рів-
ня вищої освіти містить нормативний зміст під-
готовки здобувачів вищої освіти, у якому сфор-
мульовано основні результати навчання. Серед 
широкого спектру нормативного змісту ми ви-
окремили найбільш вагомі для нашого дослі-
дження складники:

 – знати і використовувати в практичній діяль-
ності законодавчу базу дошкільної освіти;

 – володіти уміннями й навичками аналізу, 
прогнозування, планування, організації ос-
вітнього процесу в закладі дошкільної осві-
ти з урахуванням принципів дитиноцен-
тризму, здоров’язбереження, інклюзії, роз-
вивального навчання, особистісно орієнто-
ваного підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії;

 – уміти планувати та координувати фінансо-
во-господарську діяльність закладів до-
шкільної освіти.

Відтак особа (випускник), яка прагне займати 
керівну (управлінську) посаду, повинна вміти ло-
гічно мислити, мати стійку емоційну сферу (куль-
туру), систематично поновлювати словниковий 
запас новими термінами, володіти інформацією 
про зміни, що відбуваються в освіті. Варто також 
зауважити, що управління закладом дошкільної 
освіти є планомірною системою впливу на педа-
гогічних працівників та на освітній процес зага-
лом, що здійснюється для досягнення макси-
мальних результатів розвитку ЗДО.

Підвищення рівня сформованості здатності 
директорів ЗДО до здійснення внутрішнього 
моніторингу шляхом використання фахового 
навчально-методичного забезпечення. Розгля-
немо навчально-методичне забезпечення, а саме 
декілька спецкурсів, що сприяють підвищенню 
рівня сформованості здатності директорів ЗДО 
до здійснення внутрішнього моніторингу, як май-
бутніх, так і чинних директорів закладів дошкіль-
ної освіти.

Спецкурс «Компетентнісний підхід до системи 
педагогічних вимірювань та управління якістю 

освіти», розроблений Н. Лісовою та О. Бондарен-
ко (Лісова, Бондаренко, 2009), рекомендовано 
для підготовки директорів закладів загальної се-
редньої освіти, проте один із змістових модулів  
з цього спецкурсу можна використати для підви-
щення фахової обізнаності й майбутніх директо-
рів та методистів ЗДО. Змістовий модуль «Якість 
освіти як об’єкт вимірювання та управління» 
сприяє ознайомленню майбутніх фахівців з по-
няттям «управління», «якість освіти», «моніто-
ринг» тощо та виробить уміння здійснювати 
внутрішній моніторинг освітнього процесу. Та-
кож спецкурс містить перелік основних понять, 
що є базовими в теорії та практиці управління 
освітою. На нашу думку, спецкурс сприяє удоско-
наленню деяких питань теоретичного спрямуван-
ня, а також підвищує рівень самоосвіти майбут-
нього чи теперішнього фахівця.

Спецкурс «Формування професійної культури 
майбутнього вихователя дошкільного навчаль-
ного закладу», що пропонує Ю. Смолянко (Смо-
лянко, 2016), сприяє підвищенню в студентів про-
фесійної та педагогічної культури, формує про-
фесійний та науковий світогляд, покращує їхню 
готовність до розв’язання педагогічних ситуацій, 
які можуть виникнути в ЗДО. Загалом спецкурс 
призначено для майбутніх вихователів ЗДО, про-
те це навчально-методичне забезпечення варто 
використовувати і під час підготовки майбутньо-
го директора ЗДО, адже педагогічна етика стано-
вить вагомий критерій управлінської діяльності 
як складника ефективної ділової взаємодії.

Довідково-методичне видання «Книга керів-
ника дошкільного навчального закладу» (авто-
ри-упорядники О. Копєйкіна та Л. Гураш) (Копєй-
кіна, Гураш, 2007) містить нормативно-правові 
акти вищих органів влади України у галузі до-
шкільної освіти та призначене для керівників, 
методистів і співробітників закладів дошкільної 
освіти, студентів педагогічних навчальних за-
кладів. У виданні опубліковано широкий спектр 
законодавчих документів, з якими має бути оз-
найомлений майбутній директор ЗДО. Зауважи-
мо, оскільки посібник надрукований у 2006 році, 
деякі нормативно-правові акти є застарілими та 
втратили свою чинність.

Не менш важливим навчально-методичним 
забезпеченням у підготовці майбутнього дирек-
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тора закладу дошкільної освіти є посібник «Ке-
рівництво дошкільним навчальним закладом. 
Інформативно-методичні матеріали на допомогу 
керівникові ДНЗ», автором якого є Ю. Манилюк 
(Манилюк, 2010). Книга містить 5 розділів, у яких 
логічно схарактеризовано систему розвитку до-
шкільної освіти, сутність управління закладом 
дошкільної освіти, ведення документації, проа-
налізовано орієнтовні форми внутрішнього кон-
тролю та окреслено специфіку роботи з батька-
ми. На нашу думку, це керівництво повною мі-
рою відповідає вимогам для його використання 
в освітньому процесі ЗВО при підготовці май-
бутніх директорів ЗДО та може бути використа-
ний діючими директорами ЗДО.

Варто зауважити, що, аналізуючи навчально-  
-методичне забезпечення, ми дійшли висновку, 
що досить велика кількість сучасної літератури, 
спецкурсів, навчально-методичних матеріалів пре-
дставлено у сфері управління закладами загаль-
ної середньої освіти («Рекомендації до побудови 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
у закладі загальної середньої освіти» (М. Бобров-
ський, С. Горбачов, О. Заплотинська) (Бобров-
ський, Горбачов, Заплотинська, 2019), «Держав-
но-громадське управління розвитком загальної 
середньої освіти в малих містах України» (Н. Лі-
сова) (Лісова, 2018), «Основи управління закладом 
загальної середньої освіти: навчальний посібник 
для студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів» (З. Онишків) (Онишків, 2018), «Авто-
номія як шлях до ефективного менеджменту 
школи» (А. Сеїтосманов) (Сеїтосманов, Фасоля, 
Мархлєвскі, 2019), «Нові вимоги до компетент-
ностей керівників шкіл в Україні» (Отич О.) 
(Отич, 2018) та інші). Вважаємо, що у сфері 
управління дошкільною освітою недостатньо су-
часного навчально-методичного забезпечення. 
Надалі вбачаємо доцільним розроблення дис-
танційного спецкурсу, який буде спрямовано на 
розкриття основних аспектів управління, контр-
олю та моніторингу в галузі дошкільної освіти.

Зважаючи на сучасні вимоги до організації 
освітнього процесу, варто зауважити, що його 
успішність, ефективність організації й, відповід-
но, управління, значною мірою залежить від вда-
лого вибору засобів навчання. Із впровадженням 
в освітній простір інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) та сервісів мережі Internet тра-
диційні засоби навчання поєднують із викорис-
танням ІКТ, з дистанційним, мобільним та змі-
шаним навчанням (Триус, 2010).

Аналіз сучасного інтернет-контенту та медій-
ного простору дозволив констатувати, що фор-
муванню управлінських компетентностей та про-
фесійному розвитку майбутнього директора за-
кладу дошкільної освіти сприяють різноманітні 
онлайн-курси на освітніх платформах дистанцій-
ного навчання. Зокрема, «ДНК Лідерів» (EdEra), 
«Ефективні комунікації для освітніх управлінців» 
(EdEra), «Як ефективно спланувати та провести 
діалог» (Prometheus), «Менеджмент» (Prome theus), 
«Медіаграмотність для освітян» (Prome theus), 
«Управління людьми і проєктами» (Освітній Хаб).

Варто зазначити, що інформаційно-комуніка-
ційні технології (ІКТ) та сервіси мережі Internet 
полегшують роботу викладачам ЗВО та сприя-
ють кращому засвоєнню інформації студентами. 
Мережа Internet урізноманітнює засоби спілку-
вання студентів та викладачів (електронна пош-
та, застосунок Viber, інтернет-платформа тощо), 
сприяє пошуці потрібної інформації та вмінню 
працювати з нею. Знання комп’ютера на сьогодні 
справедливо розглядають як фундаментальний 
чинник прогресу, що сприяє розвитку людини.

Опрацьовуючи самостійно дистанційні спец-
курси, студенти набувають конкретних знань із 
тем, які запропоновано до вивчення. Контроль 
якості знань можна забезпечувати за допомогою 
проведення системи тестів, що реалізуються в ди-
станційному режимі (Google-тести). Резюмуючи 
сказане вище, вважаємо, що впровадження в осві-
тній процес авторських дистанційних спецкур-
сів сприятиме підвищенню рівня професійного 
зростання та розширення кругозору знань сту-
дентів і педагогічних працівників закладів до-
шкільної освіти (Соловей, 2022).

3. Висновки

Варто зауважити, що діяльність сучасного закла-
ду дошкільної освіти має бути зорієнтована на 
особистість дитини, а для того, щоб ця діяль-
ність набувала прогресивного характеру, органи 
державної влади мають систематично контролю-
вати діяльність ЗДО, аналізуючи у такий спосіб 
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стан системи дошкільної освіти. На сьогодні усе 
більшої актуальності набуває питання станов-
лення досконалої системи внутрішнього забез-
печення якості дошкільної освіти, тому не менш 
важливим є внутрішній контроль за допомогою 
якого також легко можна відстежити рівень на-
дання освітніх послуг в закладі дошкільної осві-
ти та попередньо підготуватися до зовнішнього 
контролю. Вважаємо, що здатність майбутнього 
директора ЗДО до здійснення внутрішнього мо-
ніторингу опосередковано має формуватися під 
час здобуття ОС «бакалавр» спеціальності 012 
«Дошкільна освіта» і безпосередньо, під час здо-
буття ОС «магістр» спеціальності 012 «Дошкіль-
на освіта», а також на етапі проходження вироб-
ничої практики в ЗДО здобувачами вищої освіти 
під керівництвом вихователів-методистів.
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Анотація
Стаття присвячена питанням визначення зовнішніх 
факторів впливу на ефективність участі учнів базової 
середньої освіти у зовнішньому незалежному оціню-
ванні в розрізі двох адміністративно-територіальних 
одиниць, що представляють різні регіони України. 
Дослідження базується на результатах опитування 
одинадцятикласників Львівської та Запорізької об-
ластей щодо їх ставлення та стратегії підготовки до 
тестування. У дослідженні також використано уза-
гальнені статистичні дані щодо ефективності участі 
студентів, які проходили опитування у зовнішньому 
незалежному оцінюванні.
Перевірено гіпотезу щодо наявності лінійної залеж-
ності результатів зовнішнього незалежного оціню-
вання його учасників від таких зовнішніх факторів, 
як стратегія підготовки до ЗНО, рівень матеріаль-
но-технічного забезпечення процесу підготовки до 
дому та соціальний статус батьків, які мають фінан-
сувати додаткові інвестиції. у навчанні своїх дітей.
Стратегії підготовки до ЗНО об’єднують у такі, що не 
потребують (самопідготовка та підготовка на уроках), 
і такі, що потребують (репетиторські та підготовчі 
курси у вищих навчальних закладах) додаткових фі-
нансових вливань з боку батьків. Доведено, що лінійна 

залежність між результатами ЗНО та застосуванням 
стратегій його підготовки, які не потребують фінансо-
вих вливань, не є істотною. Між результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання і стратегією підготов-
ки до тестування (у нашому випадку репетиторських 
занять), які потребують вливання додаткових фінан-
сових ресурсів від родини, існує прямий лінійний 
міцний зв’язок. Існує також суттєва лінійна залеж-
ність між результатами тестування учнів та соціаль-
ним статусом їхніх батьків, які мають відповідний 
економічний капітал для фінансування додаткових 
витрат на підготовку дітей до ЗНО. Репетиторів від-
відують від 12% до 25% студентів у Запоріжжі та від 
32% до 52% у Львові. Саме так ми пояснюємо різни-
цю між середніми результатами ЗНО в двох регіонах.
Розроблено математичні регресійні моделі, де резуль-
татом є середній результат ЗНО, а факторними ха-
рактеристиками є відсоток учнів, які працюють з ре-
петитором, середній рівень матеріально-технічного 
забезпечення підготовки учнів до ЗНО вдома, соці-
альний статус. батьків.
Таким чином, встановлено, що економічний капітал 
сім’ї є одним із зовнішніх чинників ефективності зо-
внішнього незалежного оцінювання учнів.
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Summary
External Factors of Influence on the Effectiveness  
of Participants in Educational External Evaluation  
in the Conclusion of Administrative and Territorial Units

The article is devoted to the issue of determining the ex-
ternal factors influencing the effectiveness of the partici-
pation of students of basic secondary education in the 
external independent evaluation in terms of two admin-
istrative-territorial units representing different regions of 
Ukraine. The study is based on the results of a survey of 
eleventh-graders in Lviv and Zaporizhzhya regions on 
their attitudes and strategies for preparing for testing. 
The study also used generalized statistics on the effective-
ness of the participation of students who took the survey 
in the external independent evaluation.
Hypothesis tested, that the results of external indepen-
dent evaluation of its participants depend linearly on 
such external factors as the strategy of preparation for 
external evaluation, the level of logistics of the process of 
preparation for home and the social status of parents 
who should finance additional investments in their chil-
dren’s education.
Strategies for preparation for external evaluation are 
combined into those that do not require (self-prepara-
tion and preparation during lessons), and those who 
need (tutoring and preparatory courses at higher educa-
tion institutions), additional financial infusions from 
parents. It is proved that the linear relationship between 
the results of the EIT and the application of strategies for 
its preparation, which do not require financial injections, 
is not significant. There is a direct linear strong link be-
tween the results of the external independent evaluation 
and the strategy for preparing for testing (in our case, tu-
toring classes), which require the infusion of additional 
financial resources from the family. There is also a signif-
icant linear relationship between the results of testing 
students and the social status of their parents, who have 
the appropriate economic capital to finance the addition-
al costs of preparing children for external evaluation. Tu-
toring is attended by 12% to 25% of students in Zapor-
izhzhya and 32% to 52% in Lviv. This is how we explain 
the difference between the average results of external 
evaluation in the two regions.
Mathematical regression models have been developed, 
where the result is the average result of the external eval-
uation, and the factor characteristics are the percentage 
of students who work with a tutor, the average level of 
logistics of preparing students for external evaluation at 
home, social status of parents.

Thus, it has been established that the economic capital of 
the family is one of the external factors in the effective-
ness of students’ external independent assessment.

Keywords: strategies for preparation for external evalua-
tion, preparatory courses, tutoring, self-preparation of 
students, material and technical support, social status of 
parents

1. Вступ

За останнє десятиліття система освіти України 
зазнала великих змін, які є результатом її рефор-
мування. Їх мета полягає в приведені української 
системи освіти до міжнародних стандартів. Знач-
ну роль в цьому відіграє процес забезпечення яко-
сті освіти. Так, в 2006 році запроваджено зовніш-
нє незалежне оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти (надалі – ЗНО). Воно є однією з форм оці-
нювання результатів навчання та здійснюється 
відповідно до Закону України «Про освіту». ЗНО 
проводиться у вигляді тестування спеціально 
уповноваженою державою установою, яка вхо-
дить до зовнішньої системи забезпечення якості 
освіти. Сертифікаційна робота (тест), який вико-
нують здобувачі базової середньої освіти, склада-
ється із двох субтестів: субтест сертифікації (для 
отримання атестата про базову середню освіту) 
та субтест селекції (для вступу до закладів вищої 
освіти). Результати виконання субтесту сертифі-
кації конвертуються у 12-бальну шкалу, резуль-
тати виконання субтесту селекції – у 200-бальну.

Статистична інформація про результати зо-
внішнього незалежного оцінювання щорічно оп-
рилюднюється в офіційних звітах Українського 
центру якості освіти. Саме вона покладена в ос-
нову наукових досліджень щодо процесу поля-
ризації освітньої нерівності. Науковці зазнача-
ють, що результати ЗНО суттєво диференцію-
ються за типом шкіл та типом місцевості прожи-
вання (учнів, які навчаються в закладах освіти 
міст та сільської місцевості) (Бригінець М., Гру-
шевський A., 2011, с. 94–95; Грегірчак Д., 2019, с. 29; 
Рябчук А, Мулявка В., 2015, с. 130; Оксамитна С., 
2014, с. 10; Прохорова А., 2013, с. 271). Так, випус-
кники елітних шкіл (ліцеїв, гімназій та колегіумів) 
в порівнянні з випускниками середніх загально-
освітніх шкіл з більшою ймовірністю отримують 
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вищі бали на тестуванні. А випускники шкіл в об-
ласних центрах в середньому набирають кращі 
бали ЗНО за своїх колег зі шкіл міст та селищ цієї 
ж області (Прохорова А., 2013, с. 271). Спираю-
чись на теоретичну концепцію економічного та 
культурного капіталу П’єра Бурдьє (Бурдьє П., 
2009), дослідниці Рябчук А., Мулявка В. та Окса-
митна С. визначають чотири основні виміри ін-
ституціональних обмежень (економічний капі-
тал школи, економічний капітал сім’ї, культур-
ний капітал школи та культурний капітал сім’ї), 
які мають суттєвий вплив на рівень підготовки 
учнів до ЗНО (Оксамитна С., 2014, с. 10; Рябчук А., 
Мулявка В., 2015, с. 130).

Аналіз результатів ЗНО приводить до виснов-
ку, що за десятиліття виокремилися сталі групи 
закладів базової середньої освіти, випускники яких 
щорічно демонструють результати ЗНО вищі або 
нижчі за загальноукраїнські. Ці заклади можна 
об’єднати за територіальним принципом. Так, зо-
крема, до регіонів, учні яких стабільно демонстру-
ють вищі за середні по країні результати, відно-
сяться Львівська область та місто Київ.

Передумовою даного дослідження був розгляд 
на засіданні науково-методичної ради комуналь-
ного закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 
обласної ради звіту про результати ЗНО учнів 
закладів базової середньої освіти Запорізької об-
ласті у 2020 р. Під час його обговорення постало 
питання: «Чому результати учасників ЗНО Запо-
різької області стабільно нижчі за середні по краї-
ні?». Для порівняння обрано результати учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання, які навча-
ються в закладах освіти Львівської області. При 
цьому такі внутрішні фактори з підготовки учнів 
до ЗНО як кількість навчальних годин для вивчен-
ня предметів на тиждень, перелік навчальних 
програм та підручників, рівень фінансування за-
кладів освіти є однаковими. Тому була висунута 
гіпотеза, що результати зовнішнього незалежно-
го оцінювання його учасників лінійно залежать 
від зовнішніх факторів впливу, таких як: відсо-
ток учнів, які відвідують платні курси при закла-
дах вищої освіти, відсоток учнів, які додатково 
займаються з репетиторами, рівня матеріально-  
-технічного забезпечення їх підготовки до ЗНО 
вдома, соціального статусу батьків, які мають про-

фінансувати додаткові вкладення в освіту своїх 
дітей.

Отже, мета статті полягає у визначенні зовніш-
ніх факторів впливу на результативність участі 
здобувачів базової середньої освіти у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні в розрізі двох адмі-
ністративно-територіальних одиниць, які пред-
ставляють різні регіони України. Зокрема, нале-
жить встановити роль економічного капіталу 
сім’ї у підготовці здобувачів освіти до ЗНО та 
показати різницю у їх можливостях залучення 
додаткових ресурсів для цього в залежності від 
регіону проживання.

В основу наукової розвідки покладено сукуп-
ність теоретичних (аналіз, синтез, порівняння) 
та емпіричних (анкетування, кількісний аналіз 
результатів) методів. Основним методом дослі-
дження є анкетування, яке проведено на засадах 
добровільності та анонімності у березні-квітні 
2021 р. Генеральна сукупність (вибірка досліджен-
ня) характеризується довірчою ймовірністю («точ-
ністю») 95% та довірчим інтервалом («похибкою») 
у 5%. Під час створення вибірки враховувалися: 
кількість закладів загальної середньої освіти у роз-
різі їх типу, місця розташування, середньої напов-
нюваності класів. До вибірки увійшло 87 закладів 
освіти Львівської області та 96 – Запорізької об-
ласті. Загалом в анкетуванні взяли участь 1964 оди-
надцятикласники (449 учнів – зі Львівської облас-
ті та 1964 учнів – із Запорізької області). Також  
в дослідженні використано узагальнені статистич-
ні дані щодо результативності участі здобувачів 
освіти, які проходили анкетування, у зовнішньо-
му незалежному оцінюванні в травні – червні 
2021 р. Під час обробки отриманих результатів 
використано методи описової статистики, здійс-
нено лінійний регресійно-кореляційний аналіз.

За аналогією наукової розвідки Мулявка В., Ря-
бчук А. (Рябчук А, Мулявка В., 2015, с. 117) тео-
ретичним підходом нашого дослідження є струк-
турний конструктивізм П. Бурдьє, зокрема його 
теорія про типи капіталів (Бурдьє П., 2009). У сво-
їх дослідженнях нерівностей в освіті Бурдьє пока-
зав важливість доступу до економічного капіталу 
(можливості платити за освіту дітей). Серед ве-
ликої кількості чинників, які впливають на підго-
товку дітей до ЗНО, ми вирізнили саме сім’ю. Ви-
ходячи з цього ми розглядаємо обмеження еконо-
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мічного капіталу учнів з різних областей України 
як вплив на їхню підготовку до складання ЗНО.

2. Стратегії підготовки випускників 
до ЗНО

Впровадження зовнішнього незалежного оці-
нювання в Україні вважається однією з найуспіш-
ніших реформ, до цілей якої серед інших відно-
ситься подолання проявів корупції під час вступу 
абітурієнтів до закладів вищої освіти. Це підтвер-
джує той факт, що лише один із двадцяти п’яти 
сучасних випускників, які взяли участь у нашому 
дослідженні, зазначають: зовнішнє незалежне 
оцінювання дозволяє забезпечити рівні можли-
вості для всіх абітурієнтів. Кожен другий розгля-
дає ЗНО лише як можливість вступу до закладу 
вищої освіти.

Тільки третина опитаних погоджуються, що 
успішне навчання в школі є єдиною умовою для 
отримання високих результатів на ЗНО. І навпа-
ки, вісім з десяти сучасних випускників вважа-
ють, що необхідність проходження ЗНО впливає 
на якість їхнього навчання у школі.

Українські одинадцятикласники обирають для 
себе наступні чотири стратегії підготовки до ЗНО 
або їхнє поєднання: навчання на підготовчих кур-
сах на базі закладів вищої освіти, заняття з репе-
титорами, самостійна підготовка, підготовка під 

час занять в школі. Необхідно звернути увагу, що 
для аналізу вибору стратегій з підготовки до ЗНО 
ми брали лише три навчальні предмети: україн-
ська мова та література як обов’язковий для про-
ходження всіма, історія України та математика 
як наймасовіші за вибором випускників закладів 
загальної середньої освіти.

Одну стратегію з підготовки до ЗНО в серед-
ньому обирають дві третини (з коливанням від 
30 до 78%) учнів в залежності від навчального 
предмету, регіону, типу місцевості. Цей відсоток 
є нижчим у Запорізькій області (62–68%) та ви-
щим у Львівській (77–78%) з математики та історії 
України. І навпаки, з української мови та літера-
тури нижчий у Львівській області (31%) та ви-
щий (58%) у Запорізькій (таблиця 1).

Від однієї третьої до трьох четвертих опита-
них одинадцятикласників обирають тільки ті 
стратегії підготовки до ЗНО, які не потребують 
додаткових фінансових ресурсів – самопідготов-
ка та підготовка під час уроків в школі. Відсоток 
таких учнів є нижчим у Львівській області та ви-
щим в Запорізькій (з математики – на 11%, з істо-
рії України – на 18%). Частина здобувачів освіти 
займається самопідготовкою з одночасним відві-
дуванням репетиторів. Загалом від кожного п’я-
того до кожного третього учня приділяють са-
мопідготовці до ЗНО від однієї (або менше) до 
2двох годин на тиждень (таблиця 2).

Разом з тим необхідно відзначити, що вибірки 

Таблиця 1.
Узагальнені дані щодо вибору стратегій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
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навчальний предмет українська мова 
та література математика історія України

1 2 3 4 5 6 7

Відвідую курси підготовки при ЗВО 8,9 15,4 10,6 9,53 10,1 10,6

Готуюсь лише під час занять у школі 31,4 43,5 35,2 48,8 34,6 49,6

Додатково готуюсь самостійно 42,1 63,6 34,9 53,06 40,2 61,0

Додатково займаюся з репетитором 37,6 17,2 44,1 33,8 27,8 14,9

Обрали одну стратегію підготовки 30,7 58,1 78,4 61,7 76,9 67,7

Використовують тільки ті стратегії, які не потребують 
додаткових фінансових ресурсів (підготовка під час 
уроків та самостійна підготовка)

73,5 67,8 47,0 58,3 57,1 75,3
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відсотка тих, хто не використовує додатковий фі-
нансовий ресурс, в залежності від типів місцево-
сті та закладів освіти, містить неоднорідні варіа-
ційні ряди. Тому для порівняння та визначення 
закономірностей ми розрахували найбільш ймо-
вірне значення (Єрмола А., 2008, c. 32–35). Ниж-
чим цей показник є у Львівській області, вищим 
– у Запорізькій. Тобто, в Львівській області на 
20% більше одинадцятикласників можуть розра-
ховувати на додаткові фінансові вливання з боку 
батьків в процес підготовки до ЗНО (таблиця 3).

В Запорізькій області відзначається наявність 
залежності відсотку учнів, які додатково займа-
ються на підготовчих курсах, від типу закладу 

освіти та типу місцевості, де він розташований. 
Найвищим цей показник є в школах, які знахо-
дяться в обласному центрі (15,9%), а найнижчим 
– в сільській місцевості (10,35%). Щодо типу за-
кладу освіти: нижчим цей показник є для гімна-
зій, ліцеїв та колегіумів (від 4 до 9% в обласному 
центрі) та вищим для закладів загальної середньої 
освіти як в обласному центрі (21,6%), так і в сіль-
ській місцевості (12,4%). У Львівській області така 
залежність не спостерігається, а показник коли-
вається в межах від 6 до 13 %.

Якщо середній відсоток тих, хто займається на 
платних підготовчих курсах при закладах вищої 
освіти, є однаковий (10–11%) в обох областях, то 

Таблиця 2.
Узагальнена інформація щодо кількості годин на тиждень самопідготовки учнів до зовнішнього неза-
лежного оцінювання в розрізі територіальних одиниць

Навчальний предмет Українська мова  
та література Математика Історія України
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менше 1 год. 19,07 23,60 21,36 21,80 23,90 28,18

1–2 33,50 35,10 19,60 29,40 36,20 30,56

2–3 19,53 17,03 17,60 20,36 14,15 15,08

більше 3 11,63 14,90 18,84 17,56 10,38 13,60

додатково самостійно  
не займаються 16,27 9,37 22,60 10,88 15,37 12,58

Таблиця 3.
Результати статистичного аналізу показників вибору стратегії підготовки учнів до зовнішнього неза-
лежного оцінювання

Показник Львівська область Запорізька область
1 2 3

заняття з репетитором
Середнє арифметичне 41,9 17,4

стандартне відхилення 10,33 6,64

діапазон, в межах якого знаходиться 70% значень вибірки від 31,57 до 52,23 від 11,26 до 24,54

найбільш ймовірне значення 35,4 14,4

підготовка під час уроків та самостійна підготовка

Середнє арифметичне 51,2 67,7

стандартне відхилення 15,6 10,7

діапазон, в межах якого знаходиться 70% значень вибірки від 35,6 до 66,8 від 57 до 78,4

найбільш ймовірне значення 45,5 64,8
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відсоток тих, хто займається з репетитором, є ви-
щим у Львівський області. Тут коливання кілько-
сті таких учнів в залежності від навчальних пред-
метів становить від кожного третього до кожно-
го другого. На Запоріжжі – від кожного шостого 
до кожного третього. У Львівській області є висо-
ким відсоток учнів закладів загальної середньої 
освіти, які додатково займаються з репетитором 
як у містах, так і в селах (де він з української мови 
становить 33%). Вищим цей відсоток є для учнів 
ліцеїв, навчально-виховних комплексів незалеж-
но від типу місцевості – 54%. В Запорізькій облас-
ті відсоток таких учнів є значно вищим в обласно-
му центрі та у містах обласного підпорядкування, 
районних центрах, і становить 22–26%, нижчим 
в сільській місцевості – 5%. Також спостерігаєть-
ся залежність від типу закладу освіти: вищі по-
казники в ліцеях, гімназіях навчально-виховних 
комплексах та нижчі в закладах загальної серед-
ньої освіти (таблиця 3).

Незначний відсоток батьків як у Львівській, 
так і в Запорізькій областях фінансують додатко-
ві заняття дітей, під час їх навчання в базовій се-
редній школі (другий ступінь шкільної освіти)  
з репетиторами. Зростання цього показника по-
чинається в дев’ятому класі з математики та в де-
сятому з української мови і літератури та з історії 
України. Більшість учнів (в діапазоні від 66,4% до 
81,58%) починають займатися з репетиторами  
з одинадцятого класу, тобто в останній рік перед 
зовнішнім незалежним оцінюванням (таблиця 4).

3. Роль економічного капіталу сім’ї  
у підготовці учнів до ЗНО

Виходячи з того, що у Львівській області є стабіль-
но вищими середні бали участі здобувачів освіти 
у зовнішньому незалежному оцінюванні та вищою 
на 20% кількість учнів, які займаються з репети-
торами, ми поставили перед собою завдання вста-
новити чи є ці показники взаємозалежними: яку 
роль відіграє економічний потенціал сім’ї у під-
готовці учнів до ЗНО? Для цього здійснено ліній-
ний кореляційно-регресійний аналіз.

Перша гіпотеза полягала в тому, що усередне-
ний результат зовнішнього незалежного оціню-
вання (у – результативна ознака) залежить від го-
товності сім’ї вкладати кошти у підготовку дітей 
до тестування, а саме: додаткові заняття з репети-
тором (x1 – перша факторна ознака); рівня забезпе-
чення учнів вдома всім необхідним для підготов-
ки до ЗНО (x2 – друга факторна ознака); соціаль-
ний статус батьків (x3 – третя факторна ознака).

Друга гіпотеза полягала в тому, що усередне-
ний результат зовнішнього незалежного оціню-
вання (у – результативна ознака) залежить від 
сис темної самопідготовки здобувачів освіти до 
тестування (факторна ознака), яка не потребує 
додаткового фінансового вливання з боку бать-
ків.

Результати графічного аналізу даних, отрима-
них в ході дослідження, свідчать, що є пряма лі-
нійна залежність між результатами ЗНО та попе-

Таблиця 4.
Узагальнені результати щодо занять учнів з репетиторами в розрізі територіальних одиниць

Предмет Українська мова  
та література Математика Історія Україна

1 2 3 4
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7 клас 1,6 3,8 4,40 9,80 1,57 1,7

8 клас 1,0 2,5 3,66 6,58 1,07 1,9

9 клас 7,4 10,8 11,36 17,41 4,20 9,7

10 клас 13,6 16,5 21,61 21,34 11,58 14,6

11 клас 76,4 66,4 58,98 44,80 81,58 72,1
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редньою підготовкою учнів з репетитором (рис. 1). 
Щодо другої гіпотези, встановлено, що така за-
лежність між результатами ЗНО та самопідго-
товкою учнів без допомоги вчителя або репети-
тора, відсутня (рис. 2).

Результати однофакторного лінійного кореля-
ційного аналізу даних представлені у таблиці 5.

Відповідно до результатів однофакторного ко-
реляційного аналізу є наявним є сильний прямий 
зв’язок між середніми результатами ЗНО здобу-
вачів освіти з української мови і літератури та 
математики, значимим з історії України, з одного 
боку, та відсотком учнів, які займаються додатко-
во з репетитором, з іншого боку. Також, спостері-

Рис. 1.

Рис. 2.

гається прямий помірний зв’язок між серед німи 
результатами здобувачів освіти із ЗНО з україн-
ської мови і літератури, математики, сильний  
з історії України та соціальним статусом батьків. 
Необхідно відзначити, що при відсутності зв’язку 
між середнім результатом ЗНО здобувачів освіти 
та відсотком тих, хто займається самопідготов-
кою, відзначається помірний прямий зв’язок між 
індивідуальними результатами навчання в оди-
надцятому класі та кількістю годин самопідготов-
ки до ЗНО. Коефіцієнт кореляції становить 0,33.

Встановимо, яким є ступінь дії на результа-
тивну ознаку двох факторних ознак одночасно 
(таблиця 6).
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Навчальний 
предмет Критерій

Результат ЗНО – 
заняття  

з репетитором

Результат ЗНО – 
соціальний статус 

батьків

Результат ЗНО – 
матеріально-технічне 

забезпечення 
підготовки учнів  

до ЗНО

Результат ЗНО – 
самопідготовка  

до ЗНО

1 2 3 4 5 6

українська  
мова  

та література

коефіцієнт кореляції 0,7 0,46 0,27 -0,03
t розр. 4,27 2,73 1.38 1,66

t табл. при (P = 0,05) 2,2 2,2 2,2 2,2
характеристика  

сили зв’язку сильний помірний слабкий відсутній

коефіцієнт 
детермінації 0,49 0,21 0,07 0,09

математика

коефіцієнт кореляції 0,86 0,43 0,33 -0,03
t розр. 10,01 2,48 1,76 1,82

t табл. при (P=0,05) 2,2 2,2 2,2 2,2
характеристика сили 

зв’язку сильний помірний відсутній відсутній

коефіцієнт 
детермінації 0,74 0,19 0,11 0,12

історія  
України

коефіцієнт кореляції 0,67 0,74 0,43 0,11
t розр. 5,22 6,49 2,56 0,52

t табл. при (P = 0,05) 2,07 2,07 2,07 2,07
характеристика сили 

зв’язку значимий сильний помірний відсутній

коефіцієнт 
детермінації 0,45 0,55 0,19 0,01

три предмети 
разом

коефіцієнт кореляції 0,52 0,54 0,32 -0,01
t розр. 5,56 5,9 2,88 0,7

t табл. при (P = 0,05) 2,0 2,0 2,0 2,0
характеристика сили 

зв’язку значимий значимий помірний відсутній

коефіцієнт 
детермінації 0,27 0,29 0,102 0,01

Таблиця 5.
Результати однофакторного лінійного кореляційного аналізу отриманих даних

Результативна 
ознака, у

Факторна ознака  
x1

Факторна ознака 
x2 

Факторна ознака 
x3

Коефіцієнт 
кореляції

Коефіцієнт 
детермінації

1 2 3 4 5 6

середній результат 
здобувачів освіти 
із ЗНО

відсоток тих,  
хто займається  
з репетитором

середній показник 
матеріально-технічного 
забезпечення підготовки 
учнів до ЗНО вдома

– 0,55 0,30

середній результат 
здобувачів освіти 
із ЗНО

відсоток тих,  
хто займається  
з репетитором

–
соціальний  
статус батьків 0,7 0,49

Таблиця 6.
Результати двофакторного кореляційного аналізу
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В наступних рівняннях моделей слід розуміти   
– середній результат ЗНО, а під зовнішніми фак-
торами: x1 – відсоток учнів, які займаються з ре-
петитором, x2 – середній рівень матеріально-тех-
нічного забезпечення процесу підготовки учнів 
до ЗНО вдома, x3 – соціальний статус батьків.

Розглядаючи стратегію підготовки до ЗНО як 
сукупність двох факторів x1 та x2, математична 
модель регресії виглядає наступним чином:

y1 = 118 + 0,26x1 + 7,5x2,
 де R-квадрат дорівнює 0,28.

Якщо ж в якості двох зовнішніх факторів роз-
глядати x2 та x3, то математична модель регресії 
виглядає наступним чином:

y2 = 67,9 + 0,25x2 + 27,05x3,
де R-квадрат дорівнює 0,46.

Якщо враховувати всі три зовнішні фактори 
впливу на результат ЗНО, то рівняння множинної 
лінійної регресії виглядає наступним чином:

y3 = 66 + 0,25x1 + 1,05x2 + 26,5x3

(R-квадрат дорівнює 0,47).

4. Висновки

За десятиліття проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання в Україні виокремилися закла-
ди загальної середньої освіти, випускники яких 
демонструють стабільно вищі або нижчі за се-
редні по країні результати. Ці заклади є можли-
вим об’єднати за територіальним принципом. 
Так, зокрема, до регіонів, учні яких стабільно де-
монструють вищі за середні по країні результати, 
відносяться Львівська область, а нижчі за серед-
ні – Запорізька область.

У підготовці до зовнішнього незалежного оці-
нювання учні використовують стратегії, які як не 
потребують, так і потребують додаткових фінан-
сових вливань з боку батьків. До перших страте-
гій ми відносимо самопідготовку у вільний час та 
підготовку під час уроків. Доведено, що лінійний 
зв’язок між результатами ЗНО та застосуванням 
цих стратегій у підготовці не є значимим. Разом  
з тим існує прямий лінійний сильний зв’язок між 
результатами зовнішнього незалежного оцінюван-
ня та стратегією підготовки до тестування (у на-
шому випадку – заняття з репетиторами), які по-
требують вливання додаткових фінансових ресур-

сів з боку сім’ї. Також існує значимий лінійний 
зв’язок між результатами тестування учнів та со-
ціальним статусом їхніх батьків, які мають від-
повідний економічний капітал для фінансування 
додаткових витрат на підготовку дітей до ЗНО. 
Заняття з репетиторами відвідують від 12% до 
25% учнів в Запорізькій області та від 32% до 52% 
– у Львівській. Саме цим ми й пояснюємо різницю 
середніх результатів ЗНО в двох областях. Таким 
чином, встановлено, що економічний капітал 
сім’ї є одним із зовнішніх чинників результатив-
ності проходження учнями зовнішнього неза-
лежного оцінювання.
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W dniach 20–21 października 2022 r. 
Akademia Nauk Stosowanych – Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Administra-
cji w Opolu organizowała już po raz 
IV Opolskie Forum Edukacyjne. Do-
datkowo w dniach 24–25 październi-
ka 2022 roku odbyły się w warsztaty 
on-line przeznaczone dla nauczycieli  
i studentów z województwa opolskie-
go. Pomysłodawcą Opolskiego Forum 
Edukacyjnego był Pan prof. dr bab. 
Zenon Jasiński. IV Opolskie Forum 
Edukacyjne zostało zorganizowane  
w ramach projektu pt. Nyska Szkoła 
Ćwiczeń w ramach konkursu POWR. 
02.10.00-IP.02-00-003/19, Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Nazwa Osi 
priorytetowej Efektywne polityki publi-
czne dla rynku pracy, gospodarki i edu-
kacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość sy-
stemu oświaty. W ramach szkoły ćwi-
czeń powołano trzy szkoły wiodące 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niw-
nicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Białej Nys kiej, Szkoła Podstawowa 
nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Spor-
towego w Nysie) oraz 7 szkół współ-
pracujących z gminy Nysa. Projekt 
realizowany w partnerstwie z Gminą 
Nysa oraz Powiatowym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnic-
twa Psychologiczno-Pedagogicznego 

w Nysie. Dzięki niemu nauczyciele 
oraz studenci kierunków nauczyciel-
skich mogli uczestniczyć nie tylko  
w konferencji, ale również w licznych 
warsztatach, szkoleniach elearningo-
wych, sieciach wsparcia i samokształce-

nia, a dodatkowo studenci Akademii 
Nauk Stosowanych – Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu 
mogli brać udział w lekcjach pokazo-
wych oraz odbywać praktyki w mode-
lowych szkołach ćwiczeń.

Sprawozdanie z IV Opolskiego Forum Edukacyjnego  
pod nazwą Współpraca rodziców z nauczycielami i szkołą
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IV Opolskie Forum Edukacyjne od-
bywało się on-line i dotyczyło proble-
matyki współpracy rodziców z nau-
czycielami i szkołą.

W pierwszym dniu konferencji moż-
na było posłuchać następujących wy-
stąpień:
• Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski: 

Edukacja jako dobro publiczne. 10 
postulatów na rzecz zasadniczej zmia-
ny systemu oświaty w Polsce;

• Prof. dr hab. Alina Szczurek-Boru-
ta: Dziecko – rodzic – nauczyciel – 
układy (nie)odosobnione społecz-
nie, współzależne względem siebie;

• Prof. dr hab. Jolanta Szempruch: Pro-
blemy współczesnych nauczycieli  
w relacjach z rodzicami;

•  Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ: 
Droga do edukacji światowej klasy. 
Przykład Singapuru

• Dr hab. Barbara Surma, prof. AIK: 
Współpraca nauczycieli z rodzicami 
na rzecz zrównoważonego rozwoju
W drugim dniu uczestnicy konfe-

rencji mogli obejrzeć poniższe wystą-
pienia:
• Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski: 

Współpraca nauczycieli i rodziców 
– oczekiwania i realia;

• Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB: 
Spotkanie Rodziców i Nauczycieli w 
kontekście różnic kulturowych;

• Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. 
UMCS: Uwarunkowania efektywnej 
współpracy nauczycieli z rodzicami;

• Dr hab. Jurij Shcherbiak, prof. ANS-
-WSZiA w Opolu: Zdrowy styl ży-
cia jako społeczno-pedagogiczny 
warunek kształtowania osobowości 
w okresie dojrzewania.
Ze względu na zdalną formę konfe-

rencji mogło w niej uczestniczyć przez 
te dwa dni ponad 150 odbiorców. Każda 
prelekcja wymuszała na uczestniku re-
fleksję, co było również widoczne w czę-
ści podsumowującej ją.

Konferencja również dostępna jest 
do ponownego obejrzenia na kanale 
Youtube Akademii Nauk Stosowanych 
– Wyższej Szkole Zarządzania i Admi-
nistracji w Opolu.
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Autorami monografii pt. „Zagrożone 
dorastanie i bezpieczeństwo młodzie-
ży. Konteksty ryzyka i profilaktyki” są 
Mariusz Z. Jędrzejko, Dariusz Sarzała, 
Wojciech Piestrzyński, a wśród nich 
niewątpliwy lider badań nad zacho-
waniami dysfunkcjonalnymi mło-
dzieży Mariusz Z. Jędrzejko. Jako re-
cenzent niejednego opracowania na-
pisanego pod kierunkiem naukowym 
Mariusza Z. Jędrzejko, mogę stwier-
dzić, że za każdym razem, gdy czytam 
Jego książki „odkrywam” nowe fakty 
dotyczące młodzieży. I za każdym ra-
zem dostrzegam świetny warsztat teo-
retyczny, a także metodologiczny (czy 
empiryczny, w przypadku książek pre-
zentujących wyniki badań).

Monografia została napisana w per-
spektywie co najmniej trzech koncep-
cji naukowych. Pierwszą z nich jest 
juwentologia (niestety do dziś nie zin-
stytucjonalizowana dziedzina nauk pe-
dagogicznych i socjologicznych – ale 
istniejąca we włoskiej nauce), drugą – 
nauka o problemach społecznych i pa-
tologii społecznej, trzecią – teoria ryzy-
ka. I takie ujmowanie tematyki zwięk-
sza kapitał społeczny związany z mło-
dzieżą.

Zakładając, że pierwszą perspekty-
wą badawczą jest juwentologia (albo 
inaczej nauka o młodzieży, czy socjo-
logia młodzieży), można przyjąć, że 

juwentologia jest nauką, która synte-
tyzuje prawidłowości bytowania ludzi 
w okresie młodzieńczym oraz pozwa-
la na dokonywanie analiz dotyczących 
etapów życia człowieka, kolejnych faz 
rozwojowych, kryzysów tożsamości, 
kontaktów rodzinnych, problematyki 
subkultur, problemów przestępczości, 
powstawania pokoleń, a także zmian 
biologicznych. Można wskazać, że mło-
dzież jest interesującą kategorią spo-
łeczną, a także ważnym zagadnieniem 
socjologicznym, z uwagi na to, że mło-
dzi ludzie nabywają istotne cechy spo-
łeczne w tym okresie. Zrozumienie pro-
cesów społecznych kierujących działa-
niem młodzieży, pozwala na znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego mimo 
oddziaływania instytucji wychowaw-
czych i socjalizacyjnych, nadal w spo-
łeczeństwie nasilają się różnorodne 
zjawiska patologii i dewiacji społecz-
nej, a też, jaki jest związek między za-
chowaniami młodego pokolenia a za-
chowaniami całego społeczeństwa.

Drugą z perspektywą analityczną 
jest nauka o problemach społecznych  
i patologii społecznej, a jego egzempli-
fikacją jest sama tematyka monografii. 
Problem społeczny to dolegliwe zjawi-
sko społeczne, wpływające negatyw-
nie na dane społeczeństwo, które zo-
stało dostrzeżone jako problem przez 
społeczeństwo, nazwane problemem 

społecznym, a także podjęte zostały 
działania mające na celu zmargnalizo-
wanie albo wyeliminowanie tego zja-
wiska. Z kolei „patologia społeczna” to 
taki rodzaj zachowania, czy funkcjono-
wania jakiegoś systemu społecznego, 
który pozostaje w niedającej się pogo-
dzić sprzeczności ze światopoglądowy-
mi wartościami akceptowanymi w da-
nej społeczności (Adam Podgórecki).

Trzecia perspektywa badawcza zwią-
zana jest z socjologią ryzyka, a autorzy 
„posługują się” koncepcją stworzoną 
przez Ulricha Becka. Należy przy tym 
wskazać, że koncepcja ta ma swoich 
naśladowców, tym bardziej, że obec-
nie można byłoby wskazać kilkadzie-
siąt pozycji książkowych, w tym także 
w języku polskim, które odnoszą się do 
tej tematyki (m.in.: B. Adam, U. Beck, 
The Risk Society and Beyond. Critical 
Issues for Social Theory, Sage, London 
2000; J. Adams, Risk, Routlege, Lon-
don–New York 2009; D. Lupton, Risk, 
Routlege, London–New York 2009; P. 
Bernstein, Przeciw bogom. Niezwykłe 
dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 
1997; M. Goszczyńska, Człowiek wo-
bec zagrożeń. Psychologiczne uwarun-
kowania, oceny i akceptacja ryzyka, 
Wydawnictwo Żak, Warszawa 1977; 
R. Studencki, Zachowania w sytuacji ry-
zyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2004 i wiele innych).
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Istnieją też dokonania Mary Dou glas 
(patrz: M. Douglas, Risk and Blame. 
Essays In Cultural Theory, Routlege, 
London 1999, czy M. Douglas, A. Wil-
davsky, Risk and Culture. An Essay on 
the Selection of Technological and Envi-
romental Dangers, University of Cali-
fornia Press, Berkeley 1982 i inne), którą 
uważa się za prekursorkę tej tematyki. 
Jeśli chodzi o wykorzystanie koncep-
cji socjologii ryzyka, to autorzy doko-
nali omówienia w zasadzie większość 
istotnych dokonań naukowych z te-
matyki zachowań ryzykownych, które 
same w sobie tworzą swoiste kontinu-
um wiedzy (w tym m.in. dokonania 
Alberta Bandury, Richarda i Shirley Jes-
sor, Marvina Zuckermana, Ann Caroll, 
czy Roberta K. Mertona). I jest to istot-
ny kapitał społeczny opracowania.

Właśnie tym trzem, krzyżującym się 
zagadnieniom, poświęcona jest niniej-
sza książka. Można przy tym stwier-
dzić, że książka ta nie tylko porusza 
kwestie związane z problemami za-
chodzącymi na styku zachowań dys-
funkcjonalnych i ryzykownych mło-
dzieży, z możliwościami jego przeciw-
działania (czyli z profilaktyką takich 
zachowań). I nie jest to optymistyczna 
wizja społeczeństwa przyszłości, cho-
ciaż rozdział związany z profilaktyką 
pokazuje, jak z tymi problemami nale-
ży sobie „radzić”, co jest optymistycz-
nym wnioskiem z jej analizy.

Niniejszą książkę przeczytałem z du-
żym zainteresowaniem, mając pew-
ność, że mówi ona o faktycznej kon-
dycji współczesnej młodzieży polskiej, 
a tym samym polskiego społeczeń-
stwa. Można ją polecić każdemu, kto 
zajmuje się (albo chce zajmować się) 
problemami społecznymi młodzieży. 
Jest to świetna książka, która jest napi-
sana dobrym, komunikatywnym języ-
kiem, a jej rozdziały charakteryzują się 
świetnym wyczuciem tematu i dbało-
ścią o logikę wywodów. Wykorzysty-
wana jest przy tym dobra literatura 
przedmiotu, zarówno polskojęzyczna, 
jak i angielskojęzyczna. Łącznie wyko-
rzystano 300 źródeł bibliograficznych, 
w tym aż 91 pozycji angielskojęzycz-
nych, co oznacza aż 30,3% całej literatu-
ry przedmiotu. To także można uznać, 
że inspiruje osoby zajmujące się oma-

wianą tematyką, gdyż pozwala nie tyl-
ko śledzić dokonania autorów, ale tak-
że sięgać po oryginalne teksty i zapo-
znawać się z nimi.

Niewątpliwym atutem książki są kon-
kluzje zawarte w każdym z rozdziałów. 
W zasadzie nie tylko są konkluzje, ale 
także i rekomendacje dla polityków 
społecznych, dla nauczycieli, wycho-
wawców, czy wręcz rodziców młodzie-
ży. To także można nazwać kapitałem 
społecznym niniejszej monografii. Nie 
chcąc charakteryzować każdego z roz-
działów osobno, można wskazać, że 
ich zawartość jest nie tylko naukowo 
kompletna, ale także istotna społecznie. 
Mogę dodać, że jako krytyczny recen-
zent opracowań naukowych (a w kilku 
ostatnich latach napisałem kilkadziesiąt 
takich recenzji wydawniczych, w tym 
także recenzje negatywne), nie mogę 
się oprzeć przekonaniu, że trudno mi 
znaleźć „słabe punkty” monografii. 
Dlatego mogę tylko podziękować au-
torom, że moja wiedza o młodzieży, 
dzięki tej książce, jeszcze bardziej się 
poszerzyła.

Ale można dodać, że niezwykle in-
spirujący naukowo jest rozdział trzeci, 
zatytułowany „Zagrożenia nowe i sta-
re w kontekście zachowań ryzykow-
nych oraz bezpieczeństwa publiczne-
go”, który może zostać potraktowany 
jako podstawa metodologii badań dla 
socjologów, pedagogów, juwentologów 
i wszystkich innych osób zajmujących 
się problemami społecznymi. Trafna 
analiza problemów społecznych mło-
dzieży jest nie do przecenienia. Gdyby 
badacze zagadnienia młodzieży chcie-
liby skorzystać z tego rozdziału, to nie-
wątpliwie mogłoby powstać nie tylko 
10 książek o zagrożeniach społecz-
nych młodzieży, ale także wiele dokto-
ratów i habilitacji na ten temat. I to 
jest kolejny istotny kapitał intelektual-
ny i społeczny książki.

Można także zwrócić uwagę na kilka 
określeń zawartych w książce, w tym 
„pola ryzyka”, co jest metodologicznie 
wielce inspirujące, zarówno naukowo, 
jak i intelektualnie, czy koncepcja ba-
dawcza niezrównoważonego rozwoju 
jako stymulatora powstawania subkul-
tur i zachowań dewiacyjnych Mariusza 
Z. Jędrzejki i Wiesława Bożejewicza, 

czy także wykorzystanie w książce wy-
wiadów swobodnych, nazwanych „so-
cjologiczna metodą operacyjną” Ma-
riusza Z. Jędrzejki.

Także istotne jest to, że zagadnienia 
profilaktyczne zostały potraktowane 
priorytetowo. Widać, że w Polsce pro-
filaktyka ciągle jest traktowana jako 
„terra incognita”, co jest ze szkodą dla 
całego pokolenia młodzieży.

Potencjalnymi czytelnikami niniej-
szej pozycji książkowej, oprócz nauczy-
cieli i pedagogów szkolnych, powinni 
być uczeni zajmujący się problemami 
społecznymi współczesnej młodzieży, 
praktycy z państwowych oraz samo-
rządowych instytucji mających kontakt 
z młodzieżą, przedstawiciele „trzecie-
go” sektora, a także studenci odpo-
wiednich kierunków studiów oraz za-
interesowana młodzież i ich rodzice  
i wychowawcy. Jest to tym bardziej za-
sadne, że monografię czyta się jak naj-
lepszą powieść na temat.

Poszukując słabych stron książki  
w zasadzie „poddałem się”, mimo tego, 
że przeczytałem ją kilka razy, celowo 
poszukując słabych miejsc (no może 
jeden – w podrozdziale 3.1. Problem 
pierwszy: alkoholizm – choroba pol-
ska, zastosowałbym inne określenie, 
nie alkoholizm, ale zespół uzależnie-
nia od alkoholu, a może nawet proble-
my alkoholowe, chociaż to nie współ-
gra z określeniem problem „analitycz-
ny” pierwszy).

Na koniec można dodać, że nie bez 
znaczenia jest forma edycyjna książki. 
Nawiązuje ona do najnowocześniej-
szych, najnowszych tendencji w świa-
towej literaturze naukowej, gdzie na-
wet trudne, mocno wyeksponowane 
naukowe treści, mają postać przejrzy-
stą i bardzo czytelną, nawet dla mniej 
naukowo „wyrobionego” czytelnika. 
Widać, że redaktorzy wydania (wraz  
z autorami) zadbali o to, aby po niniej-
szą książkę sięgali nie tylko naukowcy, 
ale także nauczyciele, pedagodzy, ro-
dzice, a nawet sama młodzież.

Można mieć nadzieję, że niniejsze 
opracowanie znajdzie poczesne miejsce 
w polskiej literaturze naukowej i prak-
tycznej, zarówno ze względu na przy-
toczone zagadnienia definicyjne, jak  
i ze względu na poruszoną tematykę.
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Recenzowana książka pt. „Praca i po-
lityka społeczna w zmieniającej się 
rzeczywistości”, pod redakcją Gertrudy 
Uścińskiej i Cecylii Sadowskiej-Snar-
skiej, zawiera kilkanaście tekstów od-
noszących się do różnych aktualnych 
wyzwań rozwoju społecznego i gospo-
darczego, mających zarówno cechy 
zmian pozytywnych, jak i negatyw-
nych (kryzysowych). Publikacja skła-
da się z trzech części. W pierwszej czę-
ści zostały omówione wybrane aspek-
ty pracy w ogóle, w drugiej – kwestie 
związane z rynkiem pracy i w trzeciej 
– zagadnienia odnoszące się do poli-
tyki społecznej. Każdy tekst kończy się 
podsumowaniem i wnioskami.

W części pierwszej zatytułowanej 
„Praca – tendencje i nowe wyzwania” 
zostały omówione następujące zagad-
nienia: przygotowanie człowieka do 
pracy zdalnej – nowe wyzwania wobec 
edukacji (Urszula Jeruszka); employer 
branding jako narzędzie budowania 
wizerunku przedsiębiorstwa (Mariola 
Wolan-Nowakowska, Aleksandra Ru-
dzińska); konsekwencje połączonego 
efektu pandemii COVID-19 i gospo-
darki 4.0 dla poziomu zapotrzebowa-
nia na pracę i organizacji pracy w go-
spodarkach europejskich (Anna Grześ); 
COVID-19 i gospodarka 4.0 a struk-
tura popytu na pracę na obszarach sła-
biej rozwiniętych (Edyta Dąbrowska); 
adaptacyjność przedsiębiorstw rodzin-

nych do kryzysów zewnętrznych na 
przykładzie pandemii COVID-19 (Kry-
styna Leszczewska); wpływ pandemii 
COVID-19 na rozwój nowych form 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie (Sta-
nisław Kaczyński); kompetencje pożą-
dane w pracy zdalnej i hybrydowej na 
stanowiskach wyższego i średniego 
szczebla menedżerskiego (Karolina 
Krzyszkowska). Autorzy tych tekstów 
wskazują na zmiany, jakie pandemia 
spowodowała w kulturze organizacyj-
nej przedsiębiorstw, w systemie war-
tości w biznesie, w organizacji pracy, 
w zarządzaniu zasobami pracy i w stra-
tegiach zarządzania kryzysowego. For-
mułowane wnioski z przeprowadzo-
nych badań empirycznych są inspiru-
jące dla działań, które dają szansę na 
złagodzenie negatywnych przejawów 
sytuacji kryzysowych.

W części drugiej książki są analizo-
wane kwestie dotyczące gospodarowa-
nia zasobami pracy, także w warunkach 
spowodowanych skutkami pandemii 
COVID-19: nadwyżkowe i deficytowe 
zawody w badaniach krajowego rynku 
pracy w Polsce w okresie pandemii 
COVID-19 (Magdalena Knapińska); 
dziedzina kształcenia a pozycja na ryn-
ku pracy w Polsce w latach 2016–2020 
(Anna Rutkowska); ścieżki wkracza-
nia młodych na rynek pracy – studia 
przypadków absolwentów szkół kształ-
cenia zawodowego (Monika Maksim); 

rynek pracy z perspektywy studentów 
w zmieniającej się sytuacji gospodar-
czej (Izabela Klepacka-Dunajko); wy-
zwania stojące przed szkolnictwem 
wyższym a barometr zawodów (Adam 
Miara). Autorzy podejmują problemy 
dotyczące polityki i kształcenia ade-
kwatnego do zmieniającego się rynku 
pracy, odnoszą się także do niezwykle 
ważnych dla rynku pracy kwestii za-
trudnienia ludzi młodych i ich sytu-
ację na rynku pracy.

Trzecia część książki jest poświęco-
na zagadnieniom polityki społecznej 
w perspektywie nowych tendencji i wy-
zwań: potrzeby oraz wsparcie osób 60+ 
na przykładzie badań w województwie 
mazowieckim (Elżbieta Bojanowska); 
zakres i kierunki wsparcia państwa na 
rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy 
(Majka Łojko, Magdalena Wysocka, Jo-
anna Zielińska-Szczepkowska); polityka 
zatrudnienia w Polsce w okresie trans-
formacji ustrojowej – wybrane aspekty 
(Tadeusz Kowalewski); funkcjonowa-
nie wybranych form pomocy społecz-
nej oraz opieki nad dzieckiem i rodzi-
ną w skali lokalnej (Magdalena Forfa); 
determinanty partycypacji w Powszech-
nych Programach Kapitałowych w świe-
tle badań (Michał Bąkowski). Autorzy 
tekstów zamieszczonych w trzeciej czę-
ści opracowania analizują problemy sta-
rzejącego się społeczeństwa polskiego 
i wsparcia dla najstarszej generacji, 
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kwestie systemowego wspierania ro-
dziny oraz determinanty uczestnicze-
nia w powszechnych programach ka-
pitałowych. Szczególnie interesujący 
jest tekst trzech autorów, w których 
analizuje się zakres i kierunki wspar-
cia na rzecz uchodźców wojennych  
z Ukrainy.

Opracowanie „Praca i polityka spo-
łeczna w zmieniającej się rzeczywisto-
ści” jest zbiorem ważnych tekstów kil-
kunastu autorów z różnych ośrodków 
naukowych. Składa się ono z trzech wy-
raźnie wyodrębnionych części, w któ-
rych są podejmowane nowe, bardzo 
aktualne zagadnienia związane z pra-
cą i polityką społeczną, w warunkach 
szybkich – nie zawsze korzystnych – 
zmian w obszarach życia społecznego 
i gospodarczego w społeczeństwie pol-
skim. Doświadczamy skutków zupeł-
nie niespodziewanych sytuacji kryzy-
sowych, pandemii koronawirusa i woj-
ny na Ukrainie. Zostały naruszone 
fundamenty bezpieczeństwa socjalne-
go. Oba te kryzysy zweryfikowały ra-
cjonalność i efektywność wielu roz-
wiązań, które w większości dotyczyły 
właśnie rynku pracy i polityki spo-
łecznej. Ich skutki i przyjęte strategie 
działania są przedmiotem wieloaspek-
towych analiz naukowych w tym inte-
resującym studium z polityki społecz-
nej.

Przyjęty tu aksjologiczny fundament 
polityki społecznej – explicite lub im-
plicite – jest na wskroś personalistycz-
ny. Polityka społeczna powinna być 
dla człowieka, a nie człowiek dla poli-
tyki. To nie człowiek pozostaje w służ-
bie rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, lecz odwrotnie, to rozwój ma być 
podporządkowany dobru człowieka. 
Punktem wyjścia prowadzonych tu roz-
ważań jest człowiek, obdarzony nade 
wszystko godnością osobową oraz wol-
nością. Integralna prawda o człowieku 
będącym członkiem realizującej do-

bro wspólne społeczności, ani na mo-
ment nie znika z pola refleksji autorów 
opracowań. Polityka społeczna po-
winna być odczytywana w tej właśnie 
perspektywie. Wobec wciąż pojawia-
jących się „nowych rzeczy” i nowych 
wyzwań nie słabnie rola i znaczenie 
polityki społecznej. Tę tezę – wprost 
lub pośrednio – dokumentują autorzy 
artykułów zamieszczonych w recen-
zowanej książce.

Książka przekazuje znaczną wiedzę 
na temat wybranych problemów, jakie 
podejmuje polityka społeczna ujmowa-
na w sensie działalności praktycznej 
oraz dyscypliny naukowej. Daje wy-
obrażenie o nowych problemach spo-
łecznych dotyczących pracy, rodziny, 
zatrudnienia, zabezpieczenia społecz-
nego i opieki społecznej – kojarząc je  
z zadaniami i celami polityki społecz-
nej. Prezentowany materiał empirycz-
ny może ułatwić czytelnikom kompe-
tentne sformułowanie i uzasadnienie 
własnych opinii na temat polityki spo-
łecznej podejmowanej przez różne jej 
podmioty. Pozwala na lepsze zrozumie-
nie potrzeby integralnego, systemo-
wego rozwiązywania kwestii społecz-
nych, w które uwikłane są jednostki, 
konkretne grupy czy zbiorowości spo-
łeczne.

Książka pozwala zrozumieć wiele 
problemów, z którymi zmagają się lu-
dzie w ich codziennym życiu. Po do-
konaniu diagnozy należy zastanowić 
się, co robić, aby przezwyciężyć oma-
wiane wyżej problemy, aby ludziom 
żyło się lepiej, na miarę ich osobowej 
godności. Należy także zaznaczyć, że 
materiały „wytworzone” (badania em-
piryczne) zostały wykorzystane w pełni, 
materiały „zastane” (literatura przed-
miotu) w stopniu wystarczającym. Re-
cenzowane studium z zakresu socjolo-
gii pracy i polityki społecznej nie 
obejmuje – co oczywiste – wszystkich 
problemów gospodarczych, społecz-

nych i kulturalnych w społeczeństwie 
pandemicznym i postpandemicznym. 
Te podjęte, są znaczące zarówno z na-
ukowego, jak i praktycznego punktu 
widzenia. Analiza współczesnych pro-
blemów społecznych zdaje się utwier-
dzać w przekonaniu, że polityka społe-
czna staje dziś w obliczu wielu nowych 
wyzwań, coraz bardziej złożonych,  
w ustawicznie zmieniającej się rzeczy-
wistości. Ich przejrzystość ciągle się 
komplikuje, ale to wcale nie oznacza, 
że są one nie do przezwyciężenie. Opra-
cowanie pt. „Praca i polityka społecz-
na w zmieniającej się rzeczywistości” 
ma przede wszystkim charakter dia-
gnostyczny, ale i interpretacyjny oraz 
wyjaśniający (diagnoza – interpreta-
cja – wyjaśnianie).

Warto podkreślić, że zaletą książki 
jest wielopłaszczyznowe i wieloaspek-
towe spojrzenia na podjęte problemy 
badawcze. Autorzy prezentowanych  
w tym opracowaniu tekstów, pocho-
dzący z różnych ośrodków naukowych, 
prezentują różne dyscypliny naukowe 
(ekonomiści, politycy społeczni, peda-
godzy, socjologowie, psychologowie). 
Jak w każdym opracowaniu zbioro-
wym są teksty bardzo dobre i nieco 
słabsze, ale całość opracowania prezen-
tuje się dobrze. Publikacja jest adreso-
wana szczególnie do środowisk akade-
mickich, głównie do studentów nauk 
społecznych i ekonomicznych – socjo-
logii, pedagogiki społecznej, politolo-
gii, polityki społecznej, ekonomii spo-
łecznej, pracy socjalnej, nauk o rodzi-
nie i innych kierunków szczegółowych 
czy pokrewnych. Ale nie tylko. Powin-
ni zainteresować się nią pracownicy so-
cjalni, politycy, przedstawiciele samo-
rządów i organizacji pozarządowych, 
wszyscy ci, którzy próbują zrozumieć 
problemy pracy i polityki społecznej 
w naszym kraju, czy szerzej – w skali 
Europy i świata.


