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Анотація 

Розглядається всесвітня історія бібліотек і формування освітнього потенціалу бібліотек впродовж її 

еволюції, роль наукових бібліотек в накопиченні світових баз знань, інформації в інформаційному прос-

торі світу, сучасних сервісів обслуговування користувачів освітніх ресурсів, процес інформатизації біблі-

отек в умовах глобального інформаційного простору. 

Abstract 

The world history of libraries and the formation of educational potential of libraries during its evolution, the 

role of scientific libraries in the accumulation of world knowledge bases, information in the information space of 

the world, modern services of service of users of educational resources, the process of informatization of libraries 

in the conditions of the global information space are considered. 

Ключові слова: наукові бібліотеки; еволюція; бази знань; інформатизація; глобальний інформацій-
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В епоху інформатики на межі тисячоліть істо-

тно змінюється образ бібліотеки, її значимість як 

соціальної інституції, в зв'язку з чим, виникає пот-

реба прослідкувати шлях, пройдений бібліотеками. 

Бібліотека як установа, що виконує конкретні 

функції, характерні тільки для неї, виникла на пев-

ній стадії формування людської цивілізації. Виник-

нення перших бібліотек як установ, які збирають, а 

також зберігають документи писемності, обумов-

люється певними змінами в житті людства і виник-

ненням необхідності спочатку в зберіганні інфор-

мації, а в подальшому передачі її для наступних по-

колінь. Отже, початковим призначенням бібліотеки 

був збір і зберігання документів, тобто функція 

створення фондів, а вже потім вона стає освітньою 

інституцією[3].  

Початкові дані про появу і існування бібліотек 

простежуються в період розквіту культур народів 

Азії. Найбільш давні писемні тексти були написані 

на клинописних табличках. Саме з цього під час ар-

хеологічних розкопок були виявлені найбільш дре-

вні за своїм віком бібліотеки. Стародавні таблички 

з текстами різного змісту наводять на думку, що 

вже в ранній період з'являлися елементи системати-

зації письмової інформації. 

Найбільші і найбільш значущі бібліотеки дав-

нього часу відносяться до типу палацових бібліо-

тек, тобто були бібліотеками правителів. У них 

були зібрані і зберігалися найрізноманітніші доку-

менти тих часів: списки царів, царські послання; 

списки країн, гір, річок; матеріали комерційного ха-

рактеру; роботи з математики, астрономії, меди-

цини; словники і праці з граматики; в окремому 

приміщенні були зібрані і зберігалися релігійні те-

ксти[3,4].  

Документами, що зберігалися в бібліотеках, 

користувалися правителі або жреці, так як тільки 

вони були освіченими. У Стародавньому світі для 

письма застосовувався папірус. Багато папірусів 

збереглося до наших днів. Таким чином, інформа-

ція, що зберігається на носіях того періоду, прирів-

нювалася за своєю цінністю до матеріальних благ, 

користуватися якими могли тільки привілейовані 

верстви суспільства. 

Враховуючи це все, можна зробити висновки, 

що в стародавній бібліотеці виникає потреба в ство-

ренні матеріальних носіїв інформації, про що свід-

чать клинописні таблички і папірус, а також забез-

печується збереження документів, доступ до яких 

надається тільки обмеженому колу користувачів, 

що свідчить про усвідомлення цінності інформа-

ції[4]. 

Бібліотека античного світу і раннього серед-

ньовіччя характеризується становленням бібліо-

теки як культової установи, науково-дослідниць-

кого та освітнього центру. Бібліотеку даного пері-

оду вже можна охарактеризувати як 

загальнодоступну, яка служить науці. Найбільшою 

бібліотекою античного періоду визнається Олекса-

ндрійська бібліотека, яку називають найбільшою 

науковою бібліотекою світу.  

В науковому світі з'являється необхідність в 

збереженні письмових документів і їх подальшому 
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поширенні серед користувачів через копіювання. 

Бібліотека починає служити розвитку науці, все бі-

льше втрачаючи культову сторону діяльності. Вона 

стає самостійною установою, яка виконує свої, 

тільки їй властиві функції.  

В подальшому бібліотека перестає виконувати 

функцію скрипторію. Збільшення числа копій ро-

бить можливим розширення кола допущених пред-

ставників різних верств суспільства до збережених 

в бібліотеках знань і використання їх у навчанні. Бі-

бліотеки перестають бути привілеєм обраних. Вони 

все більше служать науці, розвиваючись відповідно 

до вимог часу. 

В період Просвітництва, який характеризу-

ється все більшим розвитком науки, навчання і до-

слідження стали процесами взаємопов'язаними. У 

XIX ст. сформувалося принципово нове уявлення 

про університет, який розглядається не тільки як мі-

сце передачі знань, а й як установа, в якому ці 

знання виникають. В цей час особливо активно по-

повнюються фонди багатьох університетських біб-

ліотек. Бібліотеки Кембриджського і Оксфордсь-

кого університетів в Англії, Гарвардського та Колу-

мбійського в Америці стають одними з найбільших 

наукових бібліотек світу[5]. 

Створення централізованої системи освіти, в 

якій центральна роль у розвитку науки відводиться 

університетам, де сам університет стає дослідниць-

ким центром та генератором нових ідей, швидке 

зростання числа університетів вносить якісні зміни 

у ставленні держави до університетів і до освіти в 

цілому. На зміну тотальному контролю з боку дер-

жави приходить свобода викладання в університе-

тах, яка спричинила за собою і свободу дослідниць-

кої діяльності[6]. 

Таким чином, епоха Просвітництва стала голо-

вним часовим проміжком формування наукових бі-

бліотек, так як бібліотека стає інституцією, яка ви-

значає характер освітньої, наукової і культурної по-

літики держави. Суспільство орієнтується на 

розширення кола громадян, що приєднуються до 

знань. Бібліотека служить науці як установа, яка 

формує і забезпечує базу отримання знань, як ос-

нову життєдіяльності. 

В епоху Просвітництва процеси бібліотечного 

розвитку почалися в ряді країн Європи, Північної і 

Південної Америки, Азії. Необхідність в підви-

щенні освітнього рівня призвела до перегляду зви-

чних уявлень про характер бібліотечного сервісу, 

формування бібліотек, націлених на обслугову-

вання широкого кола користувачів різних соціаль-

них верств. Бібліотеки відмовляються від ідей ви-

черпного комплектування всієї наукової літератури 

і починають орієнтуватися на спеціалізацію і по-

шуки шляхів взаємодії один з одним. Прогляда-

ється також зміна видів і масштабів обслуговування 

користувачів послугами бібліотек на регіональних 

та державних рівнях[7]. 

В умовах глобальної інформатизації світового 

простору процес інформатизації бібліотек охопив 

до кінця XX в. всі країни світу. Стало очевидним, 

що функціонування бібліотек у відриві від проце-

сів, що охопили весь світ, стає неможливим. Біблі-

отеки стають інформаційними центрами з накопи-

ченими базами знань, з сучасним сервісом обслуго-

вування користувачів в сучасному інформаційному 

освітньому просторі [1,8]. 

Формування інформаційних ресурсів в науко-

вих бібліотеках на засадах інформаційних техноло-

гій відзначилося створенням електронних катало-

гів, проведенням конвертації паперових носіїв в 

електронні, формуванням баз даних та баз знань рі-

зного призначення, форм представлення інформа-

ції, тематики, типів та видів документів тощо.  

Вихід в Інтернет дозволив науковим бібліоте-

кам розширити межі і обсяги інформаційних ресур-

сів за рахунок створення навігаторів мережі у від-

повідності до інформаційних потреб користувачів, 

онлайнграфічних показчиків (бібліографічних, ре-

феративних, фактографічних), аналітичних баз да-

них та баз знань світового, національного і галузе-

вого рівнів.  

В обслуговуванні читачів провідну роль відіг-

рають електронні читальні зали, автоматизовані ро-

бочі місця з виходом в Інтернет [1,2]. 

Впровадження інформаційних технологій та 

нових сервісів обслуговування значно підвищило 

рівень інформаційного забезпечення користувачів 

бібліотек, розширило спектр її можливостей у єди-

ному інформаційному просторі перейти до втілення 

нових організаційних форм. 

Формування та управління потоками наукової, 

навчально-методичної, інструктивної інформації, 

що генерується всередині кожного окремого ви-

щого навчального закладу, потребує відповідної те-

хніко-технологічної, комунікаційної бази і єдиних 

рішень щодо локальної інформаційної системи. Ви-

конання всієї роботи з електронного представниц-

тва у локальній внутрішній та зовнішній мережах 

потребує централізації діяльності в окремій струк-

турі, центром якої має бути наукова бібліотека.  

У віртуальному інформаційному середовищі 

наукової бібліотеки розглядають комплекс інфор-

маційних ресурсів, програмно-технічних та телеко-

мунікаційних засобів, організаційних структур, 

який спрямований на багатократне задоволення ін-

формаційних потреб користувачів, а також форму-

вання систематизованих електронних ресурсів, їх 

збереження та підтримку в актуальному стані і ор-

ганізацію дистанційного доступу до інформації та 

систематизованого знання, здійснення та розши-

рення основного сервісу традиційної наукової біб-

ліотеки в електронному середовищі [2,6]. 

Отже, можна розглядати важливою складовою 

діяльності бібліотек її роботу як освітнього центру, 

однак при цьому бібліотека не повторює діяльність 

вже наявних закладів освіти, а акумулює і викорис-

товує їх багатовіковий досвід, шукає свій індивіду-

альний підхід до своєї діяльності. Важливо вказати, 

що розглянувши виникнення і розвиток бібліотек 

протягом багатьох тисячоліть, можна простежити 

формування освітнього потенціалу бібліотек. Та-

кож потрібно відзначити прагнення суспільства до 

розвитку освіти і одержання цінних знань шляхом 

отримання їх, використовуючи матеріали наукових 
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бібліотек, адже освічене суспільство - це суспільс-

тво, рівень розвитку якого визначається кількістю і 

якістю накопиченої і використовуваної інформації 

, її свободою і доступністю[2,9]. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається діяльність Львівської обласної ради у 1990 – 1992 роках, її основні напрямки 

діяльності та вплив на проголошення незалежності України. Розглянуто діяльність В’ячеслава Чорновола 

на посту голови ради, передумови його обрання та основні заходи у реформуванні регіону. Виокремлені 

кроки, що були зроблені для впровадження демократичних змін та елементів вільного ринку. 

ABSTRACT 

The article deals with the activity of the L’viv Regional Council in 1990-1992, its main directions of activity 

and its influence on the declaration of independence of Ukraine. The work of Viacheslav Chornovil as the chairman 

of the council, the preconditions for his election and the main measures in the reform of the region are considered. 

The steps taken to bring about democratic change and free market elements are highlighted. 

Ключові слова: В. Чорновіл, Галицька асамблея, Львівська обласна рада.  
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Становлення України, як демократичної дер-

жави на карті Європи, було пов’язане із цілою низ-

кою завдань та рішень, що були прийняті та вико-

нані цілою когортою політичних діячів пострадян-

ського мислення. Одним із таких діячів був 

В’ячеслав Чорновіл, що не зламався під час утисків 

українського дисидентства та виступив проти ра-

дянської репресивної системи. Також він був акти-

вним правозахисником, за що понад 13 років зму-

шений був провести у таборах та місцях позбав-

лення волі. Діяльність В’ячеслава Чорновола на 

посту голови Львівської обласної ради (1990 – 

1992) становить особливий науковий інтерес через 

його державотворчий характер, низку цілей та за-

вдань, що призвели до проголошення в 1990 р. Де-

кларації про державний суверенітет, а згодом й до 

Акту Незалежності України.  

Дослідження діяльності В’ячеслава Чорновола 

на посту голови Львівської обласної ради прово-

дили С. Адамович, Я. Білик, І. Бурда, Д. Коваленко, 

В. Піпаш та ін., низка з яких – В. Дервінський, С. 

Кульчицький виокремили діяльність В. Чорновола 

через призму ролі у реформуванні регіону та Укра-

їни загалом. Значна увага до ролі реформування по-

літичного та соціального життя на території Львів-

щини та роль В. Чорновола відображена у діяльно-

сті різноманітних науково – дослідних установ, а 

саме Центру соціально – політичних досліджень 

при НаУКМА, Українського центру політичних до-
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сліджень, Комітету виборців України. Велике зна-

чення носить діяльність щорічної Всеукраїнської 

наукової конференції «Чорноволівські читання». 

Разом з тим слід відзначити, що дослідження з да-

ної тематики носять спорадичний характер і не 

отримали системного характеру внаслідок недоста-

тнього опрацювання емпіричного базису. Зважа-

ючи на зазначене, метою є дослідження висвіт-

лення ролі В’ячеслава Чорновола на посаді голови 

Львівської обласної ради через призму визначення 

рішень та прийнятих правових документів, що 

сприяли розвитку регіону та відновленню незалеж-

ності України. 

Демократичні процеси в Україні в другій поло-

вині 80 – х р. посилились внаслідок горбачовської 

перебудови та виходом із місць позбавлення волі 

політв’язнів та дисидентів[1, с.120]. В’ячеслав Чор-

новіл повернувся до України в 1985 р., але внаслі-

док негласного нагляду органів безпеки зміг влаш-

туватись на роботу лише кочегаром у Міськрембу-

дтрест у м. Львів. Проте він одним із перших 

розпочав формувати нове політичне бачення май-

бутнього України. Протягом 1985 – 1989 років ак-

тивно займався громадською та редакторською дія-

льністю, був ініціатором створення «Української 

ініціативної групи за звільнення в’язнів сумління» 

та Української Гельсінської спілки, що стала опози-

ційною до радянської влади політичною силою. У 

вересні 1989 р. на установчому з’їзді Народного 

Руху України (НРУ) виступив за консолідацію усіх 

політичних сил заради ідеї відновлення Української 

держави. 

Слід зазначити, що Львівська область на фоні 

УРСР не володіла значними економічними та соці-

альними ресурсами, площа становила 3,6 % всієї 

країни, населення – 5,4%, обсяг валової продукції 

був на 9 місці – 4,2%.[8, с. 920]  

Перші демократичні вибори до Верховної ради 

УРСР та місцевих рад були проведені 4 березня 

1990 р., де слід зазначити, громадяни УРСР виріз-

нялись високою явкою – понад 85%, Верховна Рада 

була оновлена більш ніж на 90 %, але в більшості 

це були представники партійного та радянського 

управління[4]. На противагу в Львівській, Терно-

пільській та Івано – Франківській областях виникає 

ситуація коли до влади прийшла антикомуністична 

радянська влада[5, с. 516]. 

Перемога на виборах в березні 1990 р. сформу-

вала особливу ситуацію серед демократичних сил, 

адже вимагала від них поставлення перед собою но-

вих завдань: 

- поширення національно – визвольного 

руху на всю Україну; 

- об’єднання усіх демократичних сил Гали-

чини, що згодом переросте у Галицьку асамблею; 

- перебудова Галичини, а згодом і усієї Ук-

раїни на демократичних основах та впровадження 

ринкової економіки; 

Львівська обласна рада «першого демократич-

ного скликання» (1990 – 1994рр.) більш ніж на 70 

% складалась із проукраїнських сил[7, с. 213]. Роз-

почала роботу 9 квітня 1990 р., на посаду голови 

претендували В’ячеслав Чорновіл, Нестор Гнатів, 

Микола Бойко. Із результатом в 141 голос із 200 пе-

реміг В’ячеслав Чорновіл. Було сформовано Прези-

дію куди увійшли Іван Гель, Микола Горинь, Сте-

пан Давимук. Львівська обласна рада однією із пе-

рших нарівні із символами УРСР дозволила 

використовувати синьо – жовтий прапор, тризуб та 

гімн «Ще не вмерла Україна». Також була оголо-

шена «Відозва першої сесії першого демократич-

ного скликання Львівської обласної ради до на-

роду», де визначалось, що Львівщина стає місцем 

формування і здійснення ідеї незалежності Україн-

ської держави. Зрозуміло, що ці дії не могли не ви-

кликати спротиву владних структур КПРС – КПУ, 

але у декреті «Про владу» від 26 квітня 1990 р. 

Львівська рада проголошувала про недопустимість 

втручання в роботу ради Львівського обкому 

КПУ[2]. Слід зазначити, що відповіддю керівниц-

тва УРСР була відміна дотацій у сільське господар-

ство Львівської області, що призведе до продоволь-

чої кризи, що буде вирішена лише внаслідок взає-

модії Львівської обласної ради із керівництвом 

прибалтійських республік. Ці дії радянського кері-

вництва зумовили також й ініціювання В’ячесла-

вом Чорноволом створення «Галицької асамблеї» - 

спільних засідань Львівської, Тернопільської й 

Івано – Франківської обласних рад (лютий та вере-

сень 1991 р.) що мали б покращити економічну та 

соціальну ситуацію у цих областях [6, с.23]. КПУ 

одразу звинуватила В’ячеслава Чорновола у розго-

ртанні «галицького сепаратизму». Важливим фак-

том стає те, що Чорновіл розумів загрози розгор-

тання псевдо-сепаратиських настроїв та їх викори-

стання противниками незалежності України[11]. 

Проводячи засідання Галицької Асамблеї Чорновіл 

наполягав на використанні історичного досвіду 

українського народу, а зокрема у промові на ІІ Га-

лицькій асамблеї зазначав, що : «…відродивши їх, 

утвердивши у суспільстві, доповнивши націона-

льну ідею ідеєю політичною [демократичною]… 

ми доб’ємся повної реалізації Акта про державну 

незалежність України»[10]. Популістські вислов-

лювання радянських функціонерів, що запевняли у 

тому, що Галичина має намір насильно українізу-

вати Україну за галицьким зразком викликали певні 

занепокоєння серед громадян УРСР. Тому В’яче-

слав Чорновіл виступав проти насильницької укра-

їнізації, але й одночасно говорив про національну 

ідею, що могла б стати об’єднавчим чинником в не-

залежній Україні, де «.. така національна політика, 

яка б допомогла кожному громадянину республіки 

самому відчути органічну потребу вивчити держа-

вну мову й гордитись знанням цієї мови»[9]. 

Також Львівська обласна рада стикнулась гос-

трою економічною ситуацією, виходом з якої було 

впровадження елементів вільного ринку, розвиток 

приватного підприємництва, забезпечення соціаль-

ного захисту населення області[3, с.220]. У вересні 

1990 р. була прийнята «Концепція формування еле-

ментів ринкової економіки у Львівській області», 

що передбачала перехід більшої частини державної 

власності у власність громадян, створення оптима-

льної ринкової інфраструктури. Вперше йшлось 
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про впровадження нових форм соціально-економі-

чних відносин, що мали б дозволити вирішити кри-

зові економічні явища в області. 

В’ячеслав Чорновіл також одним із перших в 

Україні запропонував проводити прямі трансляції 

засідань облради та Верховної Ради на радіо та те-

лебаченні, за його ініціативи була встановлена «га-

ряча лінія» для громадян, що стане однією із важ-

ливих віх у встановленні демократичного управ-

ління в Україні. Львівська область у 1990 - 1991 рр. 

стає зразком для розгортання демократичного руху 

для усієї України, У Дніпродзержинську, ще до 

проголошення незалежності України буде проголо-

шено про створення Асоціації демократичних рад 

України, куди увійшли представники Києва, Доне-

цька, Житомира та ін. міст. Головою цього об’єд-

нання було обрано В. Чорновола. 

В серпні 1991 р. В. Чорновіл видав розпоря-

дження про припинення діяльності компартії на те-

риторії Львівської області. Роботу на посаді голови 

облради поєднував із роботою у Верховній Раді, що 

дозволило йому брати активну участь у проголо-

шенні незалежності України 24 серпня 1991 р. Та-

кож взяв участь у президентських виборах 1991 р., 

поступившись Л. Кравчуку( 61,27%) із результатом 

у 23, 27 % виборців. 

В 1992 р. В. Чорновіл подає у відставку із по-

сту глави Львівської обласної ради та зосереджу-

ється на роботі у Верховній Раді України, де стає 

керівником депутатської фракції Народного руху 

України і перетворює НРУ у потужну проукраїн-

ську силу, що дозволила відстояти Українську не-

залежність. 

Підсумовуючи слід зазначити, що постать В. 

Чорновола носить визначну роль для формування 

історії українського парламентаризму, демократії 

та початку економічних та соціальних зрушень в 

пострадянському суспільстві. Перебуваючи на по-

сту голови Львівської обласної ради було зроблено 

перші кроки до відкритості владних структур для 

простих громадян, впровадження елементів віль-

ного ринку та інші демократичні зміни. Незважа-

ючи на активний спротив прокомуністично налаш-

тованих партійних функціонерів, а згодом й паси-

вну участь громадян України у суспільному та 

політичному вирішенню долі України Чорновіл не 

припинив політичну боротьбу за Україну[12]. Його 

внесок у зміну світогляду жителів Галичини зали-

шився, а згодом і допоміг стати рушійною силою у 

2004 р. та Революцією Гідності у 2013 р. Трагічна 

загибель Чорновола у 1999 р. викликає більше за-

питань ніж відповідей, а результати виборів 1991 р. 

вносять зрозумілість у історію України теперіш-

нього часу. Змога країн Прибалтики, Польщі, Чехії 

та Словаччини у боротьбі за встановлення демокра-

тичних цінностей, які зуміли вибрати національно 

спрямованих особистостей для відходу від комуні-

стичного минулого підтверджує цей факт.  
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АНОТАЦІЯ 

Мета роботи – дослідження дефіциту як економічного, соціального та психологічного явища, крізь 

призму повсякденного життя українського родини періоду перебудови. Методологічна база дослідження 

ґрунтується на принципах цілісності та історизму, системності та об’єктивності. Автором використані за-

гальнонаукові (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення) та спеціально-історичні (порівняльно-істори-

чний, ретроспективний, історико-проблемний) методи дослідження, а також методи суміжних наук: ста-

тистичний та історичної герменевтики. Наукова новизна роботи полягає, насамперед, у постановці та 

розробці явища дефіциту як самостійної дослідницької проблеми, дослідженні її з використанням джерел 

та матеріалів, котрі раніше були поза увагою науковців, зокрема періодичних видань 1986-1991 рр. У статті 

вперше висвітлено різні аспекти життя української родини під впливом дефіциту та показано вияв окремих 

його наслідків у повсякденному житті та поведінці сучасних українців. Висновки. Дефіцит, як основний 

наслідок економічних та соціальних зміни, викликаних перебудовчими процесами в Радянському Союзі, 

мав переважно деструктивний вплив на життя більшості населення, оскільки спровокував: 1) демографічні 

зміни (еміграцію, міграцію сільської молоді у міста і як наслідок старіння та вимирання сіл; зменшення 

народжуваності та багатодітності); 2) зростання економічної злочинності (хабарництво, спекуляції, краді-

жки, тіньовий ринок); 3) зміну ціннісних орієнтирів суспільства (орієнтація на першочергове задоволення 

матеріальних, а не духовних потреб, формування подвійної моралі, зниження культура обслуговування у 

сфері торгівлі і громадського харчування, зниження правової свідомості); 4) соціальні деформації (соціа-

льна напруженість, поява неформальних організацій і субкультур, поширення алкоголізму та наркоманії, 

фіктивних шлюбів, зростання кількості розлучень). 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to study the deficit as an economic, social and psychological phenomenon 

through the prism of everyday life of the Ukrainian family during Perestroika. The methodology of the research 

is based on the principles of integrity and historicism, consistency and objectivity. The author uses general scien-

tific (analysis, synthesis, abstraction, generalization) and special historical (comparative and historical, retrospec-

tive, history- and problem-based) methods of research, as well as methods of related sciences: statistical and his-

torical hermeneutics. The scientific novelty of the work involves, first of all, the formulation and elaboration of 

the phenomenon of deficit as an independent research problem, researching it using sources and materials that 

were previously out of the scientists’ attention, in particular, the periodicals from 1986-1991. For the first time, 

the article covers various aspects of the life of the Ukrainian family under the influence of the deficit and shows 

the manifestation of its individual consequences in the everyday life and behavior of modern Ukrainians. Conclu-

sions. The deficit as a major consequence of the economic and social changes caused by the Perestroika-related 

processes in the Soviet Union had a largely destructive impact on the lives of the majority of the population, as it 

provoked: 1) demographic changes (emigration, migration of rural youth into cities and, as a result, aging and 

extinction of villages; decrease in birth rates and number of families with multiple children); 2) growth of eco-

nomic crime (bribery, speculation, theft, shadow market); 3) change of values of society (orientation to the primary 



Sciences of Europe # 48, (2020)  9 

satisfaction of material, and not spiritual needs, formation of double morality, decrease of culture of service in the 

sphere of trade and public catering, decrease of legal consciousness); 4) social deformities (social tensions, emer-

gence of informal organizations and subcultures, spread of alcoholism and drug addiction, bogus marriages, in-

creasing number of divorces). 

Ключові слова: дефіцит, черга, норма споживання, чорний ринок, спекуляція, талони, споживчі то-

вари. 

Keywords: deficit, queue, consumption rate, black market, speculation, coupons, consumer goods. 

 

Постановка проблеми. Дефіцит був невід’єм-

ною ознакою періоду перебудови в Союзі радянсь-

ких соціалістичних республік (СРСР) і став резуль-

татом диспропорцій у розвитку галузей народного 

господарства та неузгодженості між планами з ви-

робництва товарів та послуг. Окрім негативних со-

ціально-економічних наслідків дефіцит мав і знач-

ний вплив на поведінку та психологію людей, що 

відобразилося не тільки на сучасниках, але й на на-

ступних поколіннях. Так притаманним для людей, 

які народилися і жили в умовах дефіциту, стала ре-

мінісценція – відтворення спогадів, у даному випа-

дку негативних, що виявлялося у відчутті нестачі, 

схильності до бездумної купівлі та накопичення не-

потрібних речей, прагнення вирішити питання не-

законним шляхом (корупції та хабарництва). З ін-

шого боку позитивом дефіциту стало перше зна-

йомство громадян Української радянської 

соціалістичної республіки (УРСР) із ринковими 

відносинами, коли зменшувалася всестороння 

опіка держави, а власний добробут ставав залеж-

ним від власної ініціативності та відповідальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-

рші спроби аналізу дефіцитних явищ у період пере-

будови, були зроблені радянськими науковцями: С. 

Гаркавенко [6], В. Куценко [20], Л. Рибаковським і 

Н. Тарасовою [28], В. Сидоровим та Г. Смірновим 

[29], які показували причини виникнення дефіциту 

та його наслідки для економіки СРСР. Серед науко-

вих досліджень, присвячених вивченню повсякден-

ного життя українського населення періоду перебу-

дови, слід виокремити статтю Ю. Бардашевської, у 

якій авторка акцентує увагу на законодавчих актах 

та документах, які мали б врегульовувати питання 

дефіциту. Зміну життєвих цінностей та пріоритетів 

у оцінці успіху особистості у період перебудови 

проаналізувала О. Маркозова.  

Виділення раніше невирішених частин зага-

льної проблеми. Однак вказані дослідження не ві-

дображають механізму і наслідків впливу дефіциту 

повсякденне життя українців не тільки періоду пе-

ребудови, але й сучасного покоління. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 

дефіциту як економічного, соціального та психоло-

гічного явища, крізь призму повсякденного життя 

українського родини періоду перебудови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Посилення дефіцитних явищ в УРСР прослідкову-

ється на кінець 1980-х рр., тоді радянські газети ря-

сніли словами дефіцит, брак, черга. Найбільш від-

чутним для споживачів був дефіцит споживчих то-

варів, тоді як дефіцит на побутову техніку та товари 

легкої промисловості спостерігався ще з першої по-

ловини 1980-х рр. У побут входить поняття «мода» 

і це ще більше загострювало дефіцит на окремі 

види товарів. 

У розряд недефіцитних із 989 найменувань то-

варів потрапило тільки 39, тобто 4%. Згідно зі ста-

тистичними даними у роздрібній торгівлі за 1985 – 

1988 рр. товарні запаси складали 70-80% від норма-

тиву [39, с. 62]. Офіційна статистика за 1986 – 1989 

рр. засвідчувала, що ціни щороку зростали на 4%, а 

тарифи у житлово-комунальному господарстві на 

6,7% [ 14, с. 18]. Крім того, за період 1986 – 1990 рр. 

ціни на меблі у середньому зросли на 25%, взуття – 

15%, одяг – 7-10%, скляний посуд – 30 % [23, с. 2]. 

При нормі раціонального споживання на душу 

населення 10,5 пар панчішно-шкарпеткових виро-

бів, в 1989 р. було заплановано виробити лише 8,5 

пари. Водночас при нормі взуття 4,4 пари на душу 

населення його виготовлялося 3,7 пари. При цьому 

асортимент був досить обмеженим і одноманітним. 

Особливо не вистачало жіночого хромового (спеці-

ально відшліфованого шкіряного) взуття на осін-

ньо-весняний період (чобіт, напівчобіт, черевиків, 

туфель), а модного чоловічого і жіночого взуття 

практично не було. При нормі споживання трикота-

жних виробів на душу населення 13,5 шт. станом на 

1989 р. його виготовлялося лише 4,3 шт. і навіть те-

хнічне переобладнання всіх заводів УРСР станом 

на 1995 р. забезпечило б тільки 66,7% від потреби 

[6, с. 9-10].  

До категорії дефіцитних потрапляли і проду-

кти харчування, передусім: м’ясні, молочні проду-

кти, кондитерські вироби, розчинна кава, рибні 

консерви, консервований зелений горошок [21, с. 

3]. На Західній Україні реалізація населенню м’яса 

у 1991 р. зменшилася на 16%, молока на 20%, яєць 

на 18% у порівняні з 1990 р. Основною причиною 

було скорочення поголів’я великої рогатої худоби і 

птахів [3, с. 1]. Оскільки зменшилася кількість спо-

житого населенням м’яса і молока,погіршилося ха-

рчування населення. Це призвело до збільшення 

чисельності захворювань, особливо новонародже-

них дітей [10, с. 3]. Водночас спостерігалася стійка 

тенденція до зменшення рівня народжуваності, що 

вплинуло на структуру сімей: збільшилося число 

сімей, що складалися з двох чоловік і водночас зме-

ншилося тих, які складалися з трьох і більше. Біль-

шість сімей обмежувалося однією дитиною. Багато-

дітність як риса суспільного життя поступово зни-

кала. За даними держкомстату СРСР частка третіх і 

четвертих дітей у загальній кількості складала 14%, 

а п’ятих і шостих 2,8%. Однією з причин зникання 

багатодітності було важке матеріальне становище. 

Так дохід на одну дитину у сім’ї з 3-4-дітьми скла-

дав 73,8 крб., 5-6 дітьми 43,8 крб., при прожитко-

вому рівні 70 крб. [2, с. 73]. У містах дещо збільши-
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лася кількість великих сімей (п’ять і більше чоло-

вік). Але це здебільшого було не результатом зрос-

тання народжуваності, а відсутності власного жи-

тла, проживання молодих пар спільно з батьками та 

іншими родичами. Що звісно не сприяло міцності 

сім’ї. Поряд з цим зростає чисельність неповних сі-

мей, а також народження позашлюбних дітей [9, с. 

3]. 

Ще одним дефіцитом було житло. На поліп-

шення житлових умов чи отримання житла люди 

чекали у чергах 10 і більше років. Типовим помеш-

канням для великих міст була двокімнатна квар-

тира площею до 8 м2 на людину [9, с. 3]. Свій побут 

описує С. Демчук: «сім’я складається з двох чоло-

вік. Дітей завести не можуть, оскільки не дозволя-

ють житлові умови (в квартирі з житловою площею 

46,2 м2 проживало 17 чоловік). У складі родини 

троє дітей шкільного віку і п’ятеро віком від пів-

тора до чотирьох років. У зв’язку з цим виникало 

ряд побутових проблем: з їжею, миттям. Це ство-

рювало напружену ситуацію. У черзі на житло ро-

дина двотисячна. Дозвіл на індивідуальне будівни-

цтво отримати теж не вдавалося» [15, с. 4]. Схожу 

ситуацію описує вчителька зі Львова, де у двокім-

натній квартирі проживало три сім’ї у складі 9 чо-

ловік [21, с. 3]. Таким чином пропрацювавши деся-

тки років, людина готуючись до виходу на пенсію 

все ще залишалася у черзі на житло. Щоб вирішити 

житлову проблему у суспільстві з’являється явище 

фіктивних шлюбів, з метою прописки та отримання 

житла. У 1988 р. зареєстровано 2,7 млн. шлюбів і 

0,9 млн. розлучень. Коли надходила черга на отри-

мання житла, подружжя подавало заяву на розір-

вання шлюбу, щоб зберегти для дітей стару квар-

тиру й отримати нову [7, с. 3]. 

Цигаркова криза 1990 р., зумовила значне зро-

стання цін на цю продукцію – від 2,5 до 7 крб. за 

пачку цигарок. У результаті, ті хто міг дозволити 

придбати цигарки, боялися викурювати її на вулиці, 

оскільки одразу ж з’являлися «позичальники». 

Менш заможні були змушені задовольнятися недо-

палками, які збирали на вулиці [32, с. 4; 38, с. 4]. 

Типовим явищем періоду перебудови був пе-

реповнений громадський транспорт, а у 1991 р. у 

зв’язку зі значним подорожчанням вартості проїзду 

у громадському транспорті з’являються «зайці» або 

безбілетники. Так у Львові квітні 1988 р. контро-

лери оштрафували 4951 пасажира-безбілетника. 

Крім того, зростання цін на проїзд зумовлювало ма-

хінації при компостуванні квитків (компостували 

один новий і два вживаних квитки) [25, с. 4].  

Один із найбільш реальних кількісних показ-

ників способу життя людини є бюджет часу. Розпо-

діл часу працюючих українців впродовж дня був 

наступним: на працю у виробництві 23% добового 

фонду часу, на домашню роботу і задоволення по-

бутових потреб – 14,5%,на задоволення фізіологіч-

них потреб – 41-43%, на заняття у вільний час – 

20% [26, с. 69]. Затрати на дорогу від дому до ро-

боти складав 6,1 годину на тиждень. На домашню 

працю і задоволення побутових потреб чоловіки у 

містах витрачали 11,3-18,2 годин на тиждень, а жі-

нки 27,1-32,7 годин. Таким чином домашня робота 

у великих містах займала від 45,3% до 69% добо-

вого фонду часу. Постійна нестача зумовлювала по-

требу додаткових заробітків або виготовлення де-

фіцитних товарів у домашніх умовах. Це призво-

дило до того, що на догляд та виховання дітей 

витрачалося менше години в день. У працюючих 

чоловіків у великих містах вільний час займав 30-

34 год. на тиждень, жінок 24-26, у середніх і малих 

містах у працюючих чоловіків – 31-32, у жінок – 27 

годин. Таким чином у жінок було менше вільного 

часу ніж у чоловіків [26, c. 72]. Однак така ситуація 

була результатом не тільки надмірної зайнятості 

українців, але й недостатнім задоволенням соціа-

льно-культурних потреб. 

Згідно з розрахунками Ради по вивченню про-

дуктивних сил УРСР Академії наук УРСР станом 

на 1989 р. тільки на третину задовольнялися пот-

реби населення у туристично-екскурсійних і сана-

торно-курортних послугах і менш ніж на 15% за-

няття фізичною культурою і спортом. Із зростанням 

доходів населення, його культурного та освітнього 

рівня, зростають духовні потреби і витрати на соці-

ально-культурні послуги (у 1989 р. вони склали 

60%) [20, с. 21]. Однак дефіцит у цій сфері, як і не-

стача товарів щоденного попиту призвела до дефо-

рмації структури попиту та орієнтацію на першоче-

ргове задоволення матеріальних потреб. Наприклад 

в УРСР у 9 з 10 міст не було професійних театрів, 

відчувалася нестача бібліотек (припадала одна біб-

ліотека на 4,2 тис. чоловік), особливо дитячих. За-

безпеченість населення республіки спортивними 

спорудами становила менш як третину від норма-

тиву, спортивними залами – 41%, плавальними ба-

сейнами – 24%. Відчувалася нестача спеціалістів, 

які надавали культурно-освітні послуги (на 10 тис. 

жителів УРСР припадало тільки 166 студентів ви-

щих навчальних закладів), а побутова невлаштова-

ність спеціалістів викликали значну (до 30%) плин-

ність кадрів у сфері культури.  

Слабкість матеріально-технічної бази соціаль-

ної сфери на селі (8 тис. сіл взагалі не мали навча-

льних закладів, у 16 тис. сіл відсутні дошкільні за-

клади, стаціонарні медичні заклади та осередки ку-

льтури) зумовлювали міграцію молоді із села [20, с. 

23]. 

Особливо складною була ситуація у сільській 

місцевості. На шпальтах газет зустрічаються висло-

влювання «селянин доведений до відчаю», «загна-

ний в кут», «безправний»,«паливно-мастильні ма-

теріали дорогі», «металу немає», «соціальні блага 

«приписані» лише для міста». Селянинові належало 

тільки трудитися і за безцінь продавати свою про-

дукцію державі. Як таке було відсутнє культурне 

життя у селі. Будуватися насмілюються тільки смі-

ливі люди, оскільки знайти у сільській місцевості 

господарський магазин було неможливо. У мага-

зині не було ні цвяхів, ні цегли, ні цементу, ні де-

рева [31, с. 2]. Практикувалося виписування матері-

алів на виробничих підприємствах, але люди були 

змушені купувати те, що їм давали, а не те, що було 

потрібне. На високо дефіцитні будівельні товари 

встановлювалися черги. Така ситуація у селі прис-

корювала відтік молоді з села у міста, де були кращі 
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умови праці та проживання [11, с. 2]. З одного боку 

така ситуація обумовлювала перенасичення міст, 

загострення житлової проблеми та з забезпеченням 

продуктами харчування, з іншого боку – змен-

шення працюючих у сільському господарстві про-

вокувала дефіцит у виробництві сільськогосподар-

ської продукції. Фактично у сільській місцевості за-

лишалися 50 літні і старші люди і на той момент 

повільно проходило старіння сіл. На сучасному 

етапі це вилилося у вимирання українських сіл.  

Економічні, національні, соціально-політичні 

проблеми зумовили міграційні процеси, серед яких 

першою можна виділити «відтік мізків», тобто тех-

нічної і творчої інтелігенції за кордон. Тільки за 

1989 р. на постійне місце проживання виїхало 228 

тис. громадян, що було у 2,1 рази більше за 1988 рік 

і 30% від кількості емігрантів за останні 10 років 

[28, с. 36]. 

Високодефіцитні товари (холодильники, теле-

візори, автомобілі, відеомагнітофони, пральні ма-

шинки) можна було купити лише за умови черги 

або здачі державі зерна, з метою чого було видано 

відповідна постанова Кабінету Міністрів УРСР від 

4 липня 1991 року № 67 [12, с. 6]. 

У зв’язку з дефіцитом з’являється чорний ри-

нок. На ньому діяли групи гуртовиків, що монопо-

лізували зв’язки з представниками торгівлі і пере-

робних підприємств, які контролювали нелегальні 

товаропотоки. На цьому ринку вартість товарів на-

родного споживання перевищувала роздрібну в 2-

100 разів. Так, якщо баночка розчинної кави кошту-

вала 6 крб., то на чорному ринку 12 крб. Спекуляція 

міцно зрослася з підприємствами державної торгі-

влі. Виникло явище групового егоїзму, прагнення 

накручувати ціну, збагачення на бартерних угодах 

[16, с. 3].  

Усе призвело до встановлення контролю дер-

жави над постачанням товарів та їх розподілом. Як 

наслідок з’явилися талони. Однак не завжди талони 

можна було реалізувати за межами свого району чи 

області, хоча жителі міста мали право отоварюва-

тися по всьому місту незалежно району прожи-

вання. Наприклад, у Житомирській області у 1991 

р. було прийняте рішення згідно з яким, купони, ви-

дані у інших регіонах республіки тут недійсні, та-

ким чином з’являється поняття «своїх» і «чужих» 

талонів [24, с. 1]. Це було однією із причин форму-

вання тіньового ринку. Щодня люди багато часу ви-

трачали на черги, стикалися з черствістю, бюрокра-

тизмом, коли, щоб вирішити будь-яке питання, по-

трібно було відвідати чимало інстанцій, що 

викликало у людей відчуття приниження, зневіри і 

невдоволення. Справедливе обурення покупців не-

рідко призводило до залякувань і погроз, незважа-

ючи на вік людини [5, с. 2]. «Стовпотворіння, гар-

мидер, бійки» перетворювалася гонитва за гостро-

дефіцитними товарами, у якій перемагав тільки 

сильніший і зухваліший – так описується спроба 

придбання миючих засобів у 1989 р. [13, с. 3]. У 

1989 р. встановлюються норми продажу миючих 

засобів та мила в одні руки: 2 пачки порошку і два 

куска мила. Однак зупинити ажіотажний попит на-

селення та спекуляцію так і не вдалося. У зв’язку з 

цим виконком обласної Ради народних депутатів, 

рішенням № 174 від 20 червня 1989 р. затвердив по-

рядок реалізації миючих засобів у третьому квар-

талі за запрошеннями. Таким чином на одне запро-

шення продавалося: 1 кг прального порошку, по 

200 г туалетного і господарського мила. Перехід на 

продаж мила створював чималі труднощі при їх ре-

алізації, оскільки порошок розфасований в упако-

вки по 500 г, 700 г, 1 кг, 1,5 кг. Тому, щоб придбати, 

потрібно було закуповуватися одразу на сім’ю. Во-

дночас газета «Вільна Україна» зверталася до поку-

пців з проханням не скуповувати миючих засобів 

тим, хто має запаси, а дати можливість придбати 

тим, хто таких запасів немає [27, с. 4].  

Карточки, талони, купони, рейди не вирішу-

вали проблеми дефіциту. Як показувало опиту-

вання, основні причини товарного дефіциту респо-

нденти вбачали у: недоліках планування виробниц-

тва товарів і послуг (49,6%), скорочення імпорту 

(38,8%), нерівномірності розподілу по окремих ре-

гіонах країни (37,6%), недовиконанні планів підп-

риємствами (22,8%), низькій якості продукції 

(13,6%). Тоді як державне керівництво вбачало про-

блему у випередженні зростання фонду заробітної 

плати над зростанням виробництва товарів. 

Тіньова економіка спровокувала зростання 

економічної злочинності. У середньому в рік здійс-

нювалося 86-92 тис. подібних злочинів, у яких втя-

гнено до 2 млн громадян, а загальна матеріальна 

шкода для держави складала 600-800 млн карбова-

нців. При цьому 50-70% злочинів мала прихований 

характер [30, с. 3].  

Негативні процеси в соціально-економічній 

сфері відображалися на характері і розмаху злочин-

ності. Наприклад дефіцит товарів легкої промисло-

вості та мода на хутрові вироби породила новий вид 

злочинності, так. зв. «шапкокрадів», спеціалізацією 

яких стала крадіжка хутряних шапок та інших ви-

робів [18, с. 4].  

Товарний дефіцит змушував людей шукати рі-

зні способи отримання необхідних товарів. Отри-

мати дефіцитний товар можна було за допомогою 

працівників торгівлі (48,8%), спекулянтів (36,4%), 

громадян, які побували за кордоном (16,4%), праці-

вників сфери побутового обслуговування (4,8%), 

кооператорів та осіб, які займалися індивідуальною 

трудовою діяльністю, власників присадибних діля-

нок (12,8%). Причиною спекуляцій стала неможли-

вість у 49,9% випадків задовольнити потребу у то-

варах першої необхідності; 7,3% хотіли придбати 

товари підвищеного попиту і уникнути труднощів з 

їх придбанням; 15,3% хотіли виглядати «не гірше за 

інших». Звернення до послуг спекулянтів призво-

дило до погіршення матеріального становища по-

купців, оскільки доводилось переплачувати за то-

вар.  

Проте, не всі громадяни засуджували спекуля-

цію. Так, 94,8% засуджували перепродаж товарів, 

які були вкрадені у інших громадян, 62% засуджу-

вали, якщо товар украдений з місця роботи, хоча 

50,45% опитуваних допускали вчинення акту купі-

влі-продажу «з чорного виходу». Цікавим є і те, що 

36,9% громадян вважали, що спекуляція приносить 
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користь економіці оскільки знімає гостроту дефі-

циту. Таким чином, важкі умови товарного дефі-

циту зумовили деформацію правосвідомості грома-

дян, коли люди орієнтували на протиправні спо-

соби задоволення своїх потреб, спекулянти 

розцінювалися як «потрібні люди», а сама спекуля-

ція – невід’ємна частина життя.  

Наслідками дефіциту стало тотальне пору-

шення трудової дисципліни, погане обслугову-

вання та обраховування покупців, особливо у тор-

гівельних магазинах. Так, у відділі продажу тканин 

магазину «Дитячий світ» у м. Львові продавець са-

мовільно скоротив робочий день з 11.00 по 18.00, 

хоча за графіком повинен був працювати з 10.00 по 

19.00. При цьому працівниця регулярно запізнюва-

лася на пів години. Таким чином причиною черг 

був не тільки дефіцит певного виду товарів, складні 

матеріально-технічні та економічні проблеми, але й 

нехтування трудовою дисципліною. Повсюдним 

явищем стало приховування товарів на складах. 

Так, під час рейду управління державної інспекції 

по якості торгівлі у Львівській області, виявилося, 

що у підсобному приміщенні магазину № 497 зна-

ходилося 42,5 кг сиру «Костромський», на прилав-

ках якого на той момент не було, у магазині № 702 

приховано 13 коробок цукерок «Любимі», магазині 

№ 642 сховані від покупців 24 пляшки «Совєтсь-

кого шампанського», аналогічною була ситуація у 

магазині «Дитячий світ», де продавець приховав 20 

іграшок [36, с. 2]. Товари ставали валютою більш 

твердою ніж долари і карточки, а продавці, з часом 

перестали боятися перевірок [1, с. 2]. 

Перевірки по м. Львову у 1989 р. на підприєм-

ствах громадського харчування показали найбільш 

поширені порушення правил торгівлі: підвищення 

цін – 13,5%, обрахунок – 22,7%, приховування то-

варів – 57,9% [37, с. 3]. У закладах громадського ха-

рчування відбувалася підміна продуктів харчу-

вання на більш дешеві, недотримання правил збері-

гання та відпуску продуктів [33, с. 2]. Водночас 

покупців масово обраховували, при чому щонайме-

нше на 10% від вартості замовлення. При приготу-

ванні страв та напоїв використовувалися не станда-

ртизовані мірні прибори, а інгредієнти додавалися 

на око. Як приклад буфетник М.М. Шейнін з кафе 

«Кондитерське» їдальні № 60 відміряв покупцю на 

55,8% менше сухої кави ніж було передбачено нор-

мою [8, с. 3]. Таким чином у структурі злочинності 

набуло розповсюдження розкрадання, спекуляції, 

порушення правил торгівлі і найбільше охоплю-

вало сферу розподілу матеріальних благ. 

Виявлення фактів зловживань у сфері торгівлі 

не викликало у суспільства гострої негативної реа-

кції і породило масову пасивність (63,2% щиро ві-

рили, що це не спекуляція, а 30,8% не хотіли висту-

пати свідками при розслідуванні правопорушень). 

Постійний дефіцит зумовлював прагнення до нако-

пичення не завжди потрібних речей, навіть за умов 

насиченості ринку потрібним товаром [29, с. 102]. 

За соціологічним опитуванням, проведеним у До-

нецькій області на початку 1991 р. 41% покупців 

приходили у магазин за конкретним товаром, тоді 

як 59% купували товари, не маючи у них потреби 

[39, с. 62]. Це відобразилося на психології наступ-

них поколінь і стало масовим явищем. 

Нестачі, перспектива безробіття, дороговизна 

зумовлювала поширення самогубств [40, с. 4]. Ін-

шим результатом відсутності засобів та коштів для 

нормального життя зумовлювало появу крадіжок з 

місця роботи у всіх галузях економіки. Морально 

менш стійкі люди збільшували вживання алкоголю 

і ставали алкоголіками [17, с. 2]. З метою виправ-

дання дефіциту радянська преса поширювала нау-

кові дослідження про шкідливість «дефіцитних» 

продуктів харчування, а також давала рекомендації, 

щодо правильного їх споживання. Так, згідно реко-

мендацій авторів статті «Їда з апетитом», 200-300 г 

ковбаси мало вистачити сім’ї з 3-4 чоловік на мі-

сяць при правильному вживанні: тонкий пласт ков-

баси рекомендувалося покласти на велике блюдо з 

овочами, потім впродовж 10-15 хвилин дивитися на 

неї і вдихати її аромат, розслабитися, закрити очі і 

уявити смак ковбаси, після чого починати помале-

ньку їсти овочі, а ковбасу поставити в холодильник 

[35, с. 2]. 

Наслідком дефіциту стала зміна цінностей лю-

дини. У поганому стані опинилися освітнє, мора-

льне та фізичне виховання молоді. Репертуар те-

атрів та кіно не відповідав її інтересам. Це зумов-

лювало появу неформальних об’єднань («панків», 

«металістів» і «рокерів») від цілком безневинних до 

соціально небезпечних. Рівень знань перестав бути 

критерієм життєвого успіху, кар’єри, оплати праці. 

Значення диплому про вищу освіту девальвувалося. 

З’явилося поняття «соціальна нудьга», яке стало ос-

новою хуліганства, безкультур’я та озлоблення. За 

підрахунками С. Бестужева громадянин СРСР в рік 

витрачав 7 крб. на рік на книжки і стільки ж на пе-

ріодичні видання [4, с. 2]. Серед молоді зростала 

чисельність алкогольно- та наркозалежних, з’яви-

лося поняття «функціонально неграмотних» осіб, 

тобто які знають абетку, але не вміють читати [34, 

с. 4]. У молоді змінюється шкала цінностей: на пер-

шому місці – гроші, на другому – цінні речі, особ-

ливо імпортні, на третьому – соціальне становище, 

на четвертому – потрібні знайомства. Любов у цій 

шкалі займала чи не останнє місце. При укладені 

шлюбу вона далеко не у всіх випадках була необ-

хідною, тут пріоритетом виступала можливість 

отримати квартиру [19, с. 3]. 

Дефіцит у всіх сферах зумовив формування 

особливої психології, яку В. Кушнір автор статті 

«Тінь тіньової економіки» назвав «дефіцитом від-

повідальності» та «дефіцитом совісті». Коли не-

стача транспорту ставила людину перед вибором 

стояти у величезних чергах біля кас чи заплатити 

безпосередньо водієві і проїхати т.зв. «зайцем». 

Найбільш поважною частиною суспільства у очах 

суспільства стали керівники торгівельних баз, рес-

торанів, оскільки нестача товарів зумовлювала по-

требу звертатися саме до них. Відсутність належ-

ного контролю та критики формувала атмосферу 

вседозволеності [22, с. 3]. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Таким чином, дефіцит товарів, який був на-
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слідком виробництва товарів, що виражали інте-

реси виробників, а не споживачів, зумовив появу в 

господарському та повсякденному житті українців 

ряду явищ: чорного ринку, спекуляцій, крадіжок, 

корупції, обважування, фіктивних шлюбів, суїцида-

льних настроїв, карток, талонів. Значна відмінність 

у матеріальній забезпеченості міського та сільсь-

кого населення призвела до демографічних змін че-

рез виїзд молоді у великі міста, загострюючи цим 

самим продовольчу та житлову проблеми. Постійні 

черги та перевантажений транспорт відволікали 

людей не тільки від ефективної трудової діяльності, 

але й від можливості витратити час на особисті по-

треби і особливо на виховання дітей. Нестача това-

рів спонукала людей до накопичення товарів у кі-

лькостях (особливо продуктів харчування), які пе-

ревищували потреби людей, псувалися і 

викидалися. Пошук законних і незаконних шляхів 

отримання необхідних продуктів зумовлювало по-

яву подвійних стандартів в оцінці дійсності, пасив-

ності і байдужості. Акцент суспільства зміщується 

у площину матеріальних цінностей, в той час як ду-

ховні відходили на другий план. Дані негативні 

явища не могли не відобразитися на психології і по-

ведінці сучасників і наступних поколінь. В наш час 

відголоски минулого дефіциту відображаються у 

панічних закупівлях товарів чи валюти під час по-

літичних і економічних криз. Корупція і незаконні 

способи збагачення не втратили своєї актуальності. 

Перелічені негаразди чи інші сучасні соціально-

психологічні явища, які є прямим чи опосередкова-

ним наслідком дефіциту у період перебудови, є хо-

рошою науковою базою для наступних досліджень. 
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АНОТАЦІЯ 

В даній науковій статті досліджена участь українських військовослужбовців у миротворчих операціях 

під егідою ООН на Балканах впродовж 90-х рр. ХХ століття. Окреслено нормативно-правовий механізм 

прийняття рішень щодо участі України в миротворчих місіях, а також його вплив на розвиток військової 

організації в Україні. Показано ставлення українського політикуму до відправки військових контингентів 

в операції під керівництвом ООН, НАТО та у складі багатонаціональних сил. Розглянуто ключові миро-

творчі операції з підтримки миру та безпеки за участю Збройних Сил України, а також їхній вплив на 

розвиток військового співробітництва України з іншими державами та військово-політичними блоками, 

зокрема НАТО. Зроблено висновки про те, що участь ЗСУ у міжнародних миротворчих операціях створила 

сприятливі умови для налагодження та активізації двостороннього співробітництва України та низки дер-

жав світу, а також набуття військовослужбовцями ЗСУ цінного професійного досвіду. Участь ЗСУ в ми-

ротворчих операціях допомогла не лише підвищити міжнародний авторитет українських військових, але 

й визначити сучасні вимоги і коригування пріоритетів розвитку ЗСУ, а також налагодити повноцінне спів-

робітництво з НАТО.  

ABSTRACT 

This scientific article explores the participation of Ukrainian military personnel in UN-sponsored peacekeep-

ing operations in the Balkans during the 1990s. The regulatory mechanism of decision-making regarding Ukraine's 

participation in peacekeeping missions and its impact on the development of a military organization in Ukraine 

are outlined. The attitude of the Ukrainian politicum to the deployment of military contingents in operations under 

the leadership of the UN, NATO and in the composition of multinational forces is shown. Key peacekeeping and 

peacekeeping operations involving the Armed Forces of Ukraine are discussed, as well as their impact on the 

development of Ukraine's military cooperation with other states and military-political blocs, including NATO. It 

is concluded that the Armed Forces' participation in international peacekeeping operations has created favorable 

conditions for the establishment and activation of bilateral cooperation between Ukraine and some countries of the 

world, as well as the acquisition of valuable professional experience by military personnel of the Armed Forces. 

The participation of the Armed Forces in peacekeeping operations has helped not only to enhance the international 

authority of the Ukrainian military, but also to identify current requirements and adjustments to the priorities of 

the Armed Forces' development, as well as to establish full cooperation with NATO. 

Ключові слова: миротворча операція, Збройні Сили України, Верховна Рада України, НАТО, ООН. 

Keywords: peacekeeping operation, Armed Forces of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, NATO, UN. 

 

Важливим свідченням входження держави до 

числа розвинених демократичних країн є її участь у 

операціях з дотримання миру під егідою міжнарод-

них організацій. Багаторічна участь українських 

миротворців в операціях з підтримання миру під ке-

рівництвом Організації Об’єднаних Націй (ООН), 

Організації Північноатлантичного Альянсу 

(НАТО) та у складі спільних миротворчих сил у 

країнах Європи та інших державах світу засвідчили 

про Україну як про надійного партнера, який гото-

вий на себе брати та виконувати зобов’язання перед 

світовою спільнотою. В умовах російського війсь-

кового вторгнення в Україну миротворча діяльність 

Збройних Сил України залишається однією із пріо-

ритетних напрямків державної політики. Це 

пов’язане з тим, що підтримуючи миротворчі ініці-

ативи світової спільноти Україна через створення 

сприятливого зовнішньополітичного середовища 

зміцнює власну національну безпеку. Крім того, 

така діяльність є складовою ширшого комплексу 

заходів, спрямованих на зміцнення загальноєвро-

пейської безпеки. Через миротворців зі складу 

Збройних Сил України наша держава підвищує свій 

міжнародний авторитет та наочно демонструє свою 

миролюбну політику. 

Аналіз історичних джерел свідчить, що в укра-

їнській історіографії існує досить незначна кіль-

кість комплексних наукових праць, присвячених 

висвітленню ролі України та її військовослужбов-

ців у процесі врегулювання конфліктів у світі. У бі-

льшості з них цій проблематиці присвячені публі-

кації, що висвітлюють лише окремі її аспекти. За-

звичай у них відображається досвід участі України 

у врегулюванні конфліктів, основні події у сфері 

міжнародної миротворчої діяльності ЗСУ, окрес-

люються перспективи розвитку миротворчої полі-

тики. Особливу цінність становлять праці, що ви-
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світлюють шляхи використання досвіду міжнарод-

ного співробітництва Збройних Сил України із 

збройними силами іноземних держав у військовому 

будівництві України, виділяють найголовніші за-

вдання та способи їх застосування. Серед них най-

більш вагомими, на нашу думку, є наукові студії та-

ких авторів як: І. Козинець, О. Затинайко, Г. Пере-

пелиця, В.Кривошеєв, О. Заболотний, О. Мішков та 

інші. У той же час, з огляду на особливості сучасної 

геополітичної ситуації навколо України та наяв-

ність російських військовослужбовців на її терито-

рії, у вітчизняній історіографії відчувається брак 

фахових наукових публікацій, що розкривають іс-

торію участі ЗСУ у роботі міжнародних миротвор-

чих контингентів. Дослідження миротворчої діяль-

ності українських військовослужбовців у складі 

миротворчих контингентів несе в собі не лише суто 

наукове, але й величезне політичне значення, оскі-

льки від участі нашої держави у миротворчих опе-

раціях залежить її майбутнє місце в системі євро-

пейської колективної безпеки. Саме тому, метою 

даної статті є дослідження миротворчої діяльності 

України та її армії у 1990-х рр., адже саме тоді було 

закладено основи не тільки подальшої миротворчої 

діяльності нашої держави, але і військового співро-

бітництва українських військовослужбовців із ко-

легами з інших держав. 

Першим кроком до участі українських військо-

вослужбовців в миротворчих операціях світового 

співтовариства можна вважати ухвалення Верхов-

ною Радою 16 липня 1990 р. Декларації про держа-

вний суверенітет, адже саме цей документ створив 

правові засади для виходу України на міжнародну 

арену. У Декларації нашою державою було прого-

лошено намір проводити миролюбну політику сто-

совно інших країн світу. Також було зафіксовано, 

що невід’ємною складовою світової системи без-

пеки є зміцнення миру та стабільності у світі, спри-

яння якому залишається одним з головних зовніш-

ньополітичних пріоритетів України [2]. Звісно, що 

на той момент Україна перебувала ще в складі Ра-

дянського Союзу, який не практикував відправ-

лення миротворчих контингентів. Тому налаго-

дження тісного співробітництва у військовій сфері 

з іншим и державами світу в рамках проведення 

спільних операцій з підтримки миру та безпеки 

було однією із цілей представників так званого «на-

ціонально-патріотичного табору» українського по-

літикуму, який, до слова, розглядав наявність боє-

здатної армії як запоруку забезпечення національ-

ного суверенітету. Даним документом Україна 

підтверджувала свою правосуб’єктність та спромо-

жність активно сприяти зміцненню миру i міжнаро-

дної безпеки, безпосередньо брати участь у загаль-

ноєвропейському процесі та європейських структу-

рах 

Власний досвід у сфері проведення операцій з 

підтримки миру Україна почала після відновлення 

державної незалежності. Вже 3 липня 1992 р. пар-

ламент України ухвалив постанову про участь бата-

льйонів ЗСУ в миротворчих силах ООН у зонах 

конфліктів на території колишньої Югославії [11]. 

На виконання цієї поставнови ВРУ перший україн-

ський миротворчий підрозділ – 240-й окремий спе-

ціальний батальйон (ОСБ) було створено впродовж 

3 тижнів. Зазначимо, що саме з ухваленням цього 

документу більшість вітчизняних науковців 

пов’язують початок активної діяльності українсь-

ких військовослужбовців у миротворчих місіях на 

міжнародній арені. Разом з цим була розпочата під-

готовка до участі спеціалістів ЗСУ у діяльності го-

ловного штабу Сил ООН з охорони у Загребі на по-

садах офіцерів відділу з тилового забезпечення та 

оперативного відділу [9]. У цей же час розпочалася 

активна розробка правових норм, що регулювали 

процес становлення миротворчої діяльності нової 

незалежної держави, а також її співробітництва у 

військовій сфері: у 1992–1993 рр. Україною було 

досягнуто щонайменше 20 домовленостей щодо 

співробітництва на двосторонньому рівні оборон-

ними відомствами інших держав. З цього часу дія-

льність Збройних Сил України у міжнародному ми-

ротворчому процесі стала одним із засобів закріп-

лення України на міжнародний арені, як 

повноцінної держави.  

У липні 1993 р. група народних депутатів Вер-

ховної Ради України здійснила візит у Боснію і Гер-

цеговину, Македонію, Союзну Республіку Югосла-

вію. У своєму звіті делегація від ВРУ дійшла висно-

вку про необхідність розширення участі України в 

операціях з підтримки миру на території колишньої 

Югославії та в інших регіонах, що на думку нарде-

пів мала сприяти зміцненню миротворчого автори-

тету України як держави, що здійснює незалежну 

зовнішню політику, набуттю ЗСУ досвіду взаємодії 

зі збройними силами країн – членів НАТО та інших 

країн, отриманню українськими військовослужбов-

цями грошового забезпечення у валюті, що поліп-

шить їх матеріальне становище [6]. Вже у постанові 

ВРУ від 19 листопада 1993 р. йшлося про доціль-

ність збільшення чисельності батальйону ЗСУ в ді-

яльності миротворчих сил ООН в регіоні, а також 

передбачалося відправлення до колишньої Югосла-

вії групи військових спостерігачів [13]. У цей час 

Україна потрапила до переліку держав, що надають 

військові ресурси для миротворчих операцій під 

егідою ООН, які не є членами НАТО. 

Попри відсутність досвіду проведення миро-

творчих операцій військові формування з України 

брали активну участь не тільки у воєнних акціях, 

але й надавали різноманітну допомогу та сприяння 

гуманітарного характеру. Українськими миротвор-

цями було забезпечено проведення конвоїв з ванта-

жами гуманітарної допомоги місцевому насе-

ленню. Український миротворчий контингент на 

території колишньої Югославії складався з двох ок-

ремих спеціальних батальйонів, групи офіцерів 

штабних структур миротворчих сил ООН, підроз-

ділу військової поліції і групи військових спостері-

гачів ООН [15]. Загалом за цей період у складі ми-

ротворчої місії ООН у Югославії пройшли службу 

майже 6,5 тис. військових ЗСУ. Станом на 1 липня 

1995 р. чисельність особового складу українського 

контингенту миротворчих сил ООН у колишній 
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Югославії досягла максимального значення і стано-

вила 1293 військовослужбовці. Щоправда, вже во-

сени цього ж року відбулося скорочення загальної 

кількості українських миротворців, зокрема полі-

цейських та військових спостерігачів, а вже 20 гру-

дня 1995 р. миротворчі сили ООН завершили вико-

нання миротворчої місії на території колишньої 

Югославії. 

За підсумками уже згадуваного візиту україн-

ських парламентарів у 1993 р. було сформульовано 

низку пропозиції для поліпшення розвитку миро-

творчої діяльності України, частина яких стосува-

лася безпосередньо вітчизняного Міністерства обо-

рони. Зокрема, перед Міноборони України були по-

ставлені завдання забезпечити наявність 

військових частин усіх родів військ у готовності до 

участі в миротворчих операціях, створити управ-

ління для централізованого керівництва миротвор-

чою діяльністю ЗСУ, а також спеціальний навчаль-

ний центр для підготовки українських військовос-

лужбовців. Крім того, на Міноборони покладалося 

завдання до прийняття спеціального законодавства 

дозволити здійснювати набір охочих у миротворчі 

контингенти на контрактній основі [6]. 

Україна виступила ініціаторкою Конвенції за-

хисту миротворчого персоналу ООН, відкритої до 

підписання на 49-ї сесії Генасамблеї ООН. Крім 

того, наша держава стала однією з перших країн, 

яка не лише підписала документ у грудні 1994 р., 

але й у липні 1995 р. ратифікувала його у парламе-

нті [7]. Також, у лютому 1994 р. нашою державою 

було задекларовано намір взяти участь у Системі 

резервних угод, що створювала можливість сфор-

мувати на її території військові підрозділи, здатні 

до оперативного реагування та відправлення у 

будь-яку миротворчу місію згідно із сформованим 

запитом з боку Секретаріату ООН. Тоді ж Україна 

була зарахована до складу країн-учасниць цієї Сис-

теми. Основні питання зовнішньої політики Укра-

їни у сфері військово-політичного співробітництва 

та миротворчої діяльності були задекларовані в по-

ложеннях Конституції України від 28 червня 1996 

р., які фіксували основні принципи міжнародного 

військового співробітництва: верховенства права; 

обов’язковість виконання міжнародних договорів 

України, чинність міжнародних договорів [8, c. 2]. 

Зазначимо, що виключно законами України були 

врегульовані окремі питання реалізації співпраці 

України з іншими державами у військовій сфері, а 

саме: направлення підрозділів ЗСУ в інші держави, 

а також допуск та визначення умов перебування 

підрозділів збройних сил інших держав на території 

України згідно зі ст. 92 Конституції України. 

У березні 1996 р. парламентом України було 

ухвалено постанову про участь миротворчих сил 

України у Славонії, якою в регіон було відправлено 

17-ту вертольотну ескадрилью (150 військовослуж-

бовців, 6 вертольотів), 8-му вертольотну ескадри-

лью (125 військовослужбовців, 10 вертольотів), 70-

ту окрему танкову роту (160 військовослужбовців, 

10 танків). У зв’язку зі скороченням військового ко-

нтингенту танкову роту змінила легка піхотна, а з 

двох вертолітних ескадрилій сформовано одну [1, с. 

371]. Частина із цих підрозділів після виконання 

своїх завдань була розформована, низка – продов-

жили виконання своїх функцій у складі миротвор-

чого контингенту до середини 1997 р., що було за-

фіксоване у відповідній резолюції за санкцією Ради 

Безпеки ООН. Зокрема, 240-й ОСБ миротворчих 

сил України було передислоковано із Сараєва до мі-

стечка Мостар, що у Боснії і Герцеговині. Слід за-

значити, що саме тут Україна розпочала свою уч-

асть у миротворчих операціях під егідою НАТО, 

адже саме Альянсу передано повноваження з боку 

ООН щодо миротворчих операцій згідно з рішен-

ням від 20 грудня 1995 р. Свідченням позитивного 

досвіду для ЗСУ стало розширення військового 

співробітництва між військовими підрозділами Ук-

раїни та іноземних держав, з якими спільно викону-

вали миротворчі завдання у колишній Югославії. 

Зокрема було сформовано концептуальну ідею 

щодо створення українсько-польського підрозділу 

[4, с. 10]. 

У листопаді-грудні 1999 р. військовослужбов-

ців 240-ого ОСБ миротворчих сил було передисло-

ковано в Україну. Рішення щодо їхнього повер-

нення було прийняте у зв’язку з досягненням доста-

тньої стабільності у Боснії і Герцеговині та 

скороченням багатонаціональних сил з 30 до 20 тис. 

миротворців. За останні півроку в зоні відповідаль-

ності миротворців від України не було зафіксовано 

жодної міжнаціональної сутички, тривало віднов-

лення населених пунктів. Під час перебування в Бо-

снії і Герцеговині українські миротворці, окрім ви-

конання безпосередніх завдань, брали участь у від-

будові, реконструкції та відновленні лікарень і 

шкіл, ремонті доріг, ліній електромереж, допомозі 

місцевому населенню зокрема через надання меди-

чної допомоги місцевому населенню тощо. За чо-

тири роки близько 2800 військовослужбовців 

Збройних Сил України взяли участь у зазначеній 

Місії під егідою ООН. З огляду на положення Резо-

люції Ради Безпеки ООН від 15 грудня 1995 р. Аль-

янс створив багатонаціональні Сили – IFOR (Сили 

реалізації). Правонаступником IFOR у грудні 1996 

р. стали SFOR (Сили стабілізації НАТО). 

У другій половині 1990-х рр. миротворча дія-

льність ЗСУ набула особливого значення як в між-

народному військовому співробітництві України, 

так і у сфері забезпечення національної безпеки у 

військовій сфері та розвитку української армії. Це 

супроводжувалося безпрецедентним поширенням 

програми партнерства й довіри між країнами Євро-

атлантичного регіону, що закладало основи для фо-

рмування нової системи міжнародної та європейсь-

кої безпеки. Активна участь України в цих проце-

сах через діяльність її миротворчих контингентів 

безсумнівно підвищувала її авторитет на міжнарод-

ній арені як важливого суб’єкта системи європейсь-

кої безпеки. З огляду на національні інтереси у цей 

час саме міжнародне військове співробітництво 

ЗСУ реалізовувалось за низкою тематичних напря-

мків: військово-політичне співробітництво, війсь-

кове співробітництво, військово-технічне співробі-

тництво, воєнно-наукове, воєнно-економічне та ін-

формаційне співробітництво [3, с. 17]. Не викликає 
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сумніву, що активна участь українських миротвор-

ців у міжнародних операціях з підтримки миру 

вплинула і на встановлення стабільних відносин у 

межах особливого партнерства України з НАТО. 

Вже у липні 1997 р. відбулося підписання Хартії 

про особливе партнерство між Україною та НАТО, 

що засвідчило якісно новий рівень у відносинах. 

Вже у 1998 р. президент Л. Кучма затвердив Дер-

жавну програму співробітництва України з НАТО 

на період до 2001 р. 

Цікаво, що фактично впродовж усіх 1990-х рр. 

участь українських підрозділів у миротворчих опе-

раціях регулювалось виключно постановами парла-

менту та Кабінету міністрів України. І лише у 1999 

р. було ухвалено Закон України «Про участь Укра-

їни в міжнародних миротворчих операціях» [5, c. 3], 

яким було унормовано питання участі України в 

міжнародних миротворчих операціях. Він став пер-

шим законодавчим актом України, в якому було 

акумульовано досвід миротворчої діяльності укра-

їнських військовослужбовців, набутий у 1992–1999 

рр., та враховано переваги і недоліки цієї діяльно-

сті. Зокрема було визначено правові, організаційні 

та фінансові засади участі України в міжнародних 

операціях з підтримання миру і безпеки, а також по-

рядок направлення Україною військового та циві-

льного персоналу, організації його підготовки та за-

безпечення [5, c. 3]. 

Активно реалізовувались норми Закону «Про 

участь України в міжнародних миротворчих опера-

ціях» в умовах кризи у Косово. Беручи за орієнтир 

резолюцію Ради Безпеки ООН українські парламе-

нтарі вирішили направити контингент ЗСУ для уча-

сті у міжнародній миротворчій операції в Косово. 

Під егідою ООН український миротворчий контин-

гент на цей раз становив 800 військовослужбовців 

ЗСУ. Його основу становили 57-й військовий шпи-

таль на 100 місць, 14-й вертолітний загін, 37-а ок-

рема рота забезпечення, окремий мотострілецький 

батальйон. Основними завданнями українських ми-

ротворців був захист та супроводжуючі функції: на-

приклад 37-ма окрема спеціальна рота в кількості 

108 військовослужбовців мала патрулювати зону 

відповідальності, чергувати на блокпостах, супро-

воджувати конвої та сербське населення. Керівниц-

тво НАТО позитивно оцінило діяльність українсь-

кого контингенту та наголосило на високій боєзда-

тності і спроможності виконувати завдання за 

призначенням. Своєю чергою, це підтвердило необ-

хідність формування багатонаціональних миротво-

рчих сил, до складу яких входили б не лише комбі-

новані об’єднані тактичні сили НАТО й військові 

формування країн-учасниць «Програми партнерс-

тво заради миру», учасницею якої Україна була ще 

з 1994 р.[10]. 

Правове забезпечення участі українських ми-

ротворців у балканських подіях посилив Закон Ук-

раїни від 16 липня, який схвалив Указ Президента 

України від 14 липня із застереженням: українські 

вояки «не братимуть участі в акціях, які загрожу-

ють їхньому життю, зокрема в акціях, пов’язаних із 

демілітаризацією військових формувань, які діяли 

й діють на території Косово» [14, с. 89]. Слід заува-

жити, що врегулювання проблеми в Косово пока-

зало недолік українських силових структур. Яскра-

вим свідченням цього стала робота Міжнародної 

поліції ООН. Попри те, що її склад нараховував 

1800 осіб і у випадку необхідності міг бути збіль-

шений до 4,8 тис. Україна серед 42-х держав-учас-

ниць була представлена досить в незначній кілько-

сті. Зважаючи на незадовільне володіння англійсь-

кою мовою більшістю українського офіцерського 

корпусу на початок 2000 р. в Міжнародній поліції 

ООН були лише 13 представників від України. 

Висновки. Після проголошення державної не-

залежності та утворення власного війська Україна 

почала брати активну участь в операціях з підтри-

мання миру та безпеки у рамках співпраці з ООН. 

Здобутий досвід у операціях з підтримання миру 

дозволив ознайомитись українським військовослу-

жбовцям з досягненнями та нормами оборонного 

планування та реформування збройних сил в інших 

державах, зокрема силами НАТО. Участь ЗСУ у 

міжнародних миротворчих операціях створювала 

сприятливий клімат для налагодження та активіза-

ції двостороннього співробітництва з відповідними 

державами, а її військовослужбовцями – набуття 

цінного професійного досвіду. Зрештою, такий під-

хід допоміг не лише підвищити міжнародний авто-

ритет ЗСУ, сприяти зміцненню миру та стабільно-

сті в Європі, але й визначити сучасні вимоги і кори-

гування пріоритетів розвитку ЗСУ та модернізації 

озброєнь і військової техніки, у тому числі з вико-

ристанням можливостей військово-технічного спів-

робітництва зі арміями інших держав. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор отмечает, что под влиянием эстетических средств форм и методов работы значи-

тельно усиливаются познавательные процессы повышающие и качество восприятия расширяется круг 

представлений об окружающем мире при этом в значительной степени внимание у ребенка становится 

устойчивым и целенаправленным осуществляется обогащение воображения. 

ABSTRACT 

In this article the author notes that under the influence of aesthetic means of forms and methods of work 

cognitive processes that increase and the quality of perception are significantly enhanced and the range of ideas 

about the world is expanding, while the child’s attention becomes largely stable and enrichment of the imagination is 

focused. 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиёев отметил,-“что в нашей стране наряду со 

всеми сферами и отраслями уделяется большое 

внимание развитию культуры, искусства и литера-

туры, средств массовой информации. Особенно в по-

следние годы осуществляется большая работа по раз-

витию этой сферы на новом этапе”. [1] 

Эстетическое восприятие протекающее во вре-

мени специфическое отражение человеком и обще-

ственным коллективом произведений искусства а 

также объектов природы, социальной жизни, куль-

туры, имеющих эстетическую ценность. 

Развитие у учащихся способности восприни-

мать прекрасное в природе, искусстве, окружающей 

действительности начинается с пробуждения у них 

простых эстетических чувств, умения реагировать на 

прекрасное. 

В основе эстетического восприятия лежит кон-

кретное чувственное восприятия. Поскольку эстетиче-

ское восприятие всегда связано с эмоциями, в эстети-

ческом воспитании работа по пробуждению эстетиче-

ских эмоций играет очень большое роль. Богатство 

чувств-необходимое условие высокого и разносторон-

него развития духовной жизни человека. 

Современный мир утрачивает чувственную осяза-

тельность, в нем искусство по словам немецкого фило-

софа П. Козловски, «полностью расставаясь с предме-

том, становится чистым проявлением мысли в сфере 

видимого» [2]. 

Воспитать восприимчивость к искусству не про-

сто. Отнюдь не каждый человек способен ощутить ка-

кой-то отклик в своей душе при слушании музыки, при 

рассматривании картины и даже при чтении книги. Как 

правило, большому числу людей необходима для вос-

приятия искусства специальная подготовка. По этому 

воспитание восприимчивости к прекрасному в искус-

стве начинается с элементов эстетического образова-

ния. Для того чтобы понимать, надо знать. Восприни-

мается лучше то, что понятно, о чем имеются какие-

либо знания. Это относится прежде всего к таким, не 
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всеми в должной мере воспринимаемым видам искус-

ства, как музыка, живопись, скульптура, отчасти лите-

ратура. 

Целью создания условий, воздействующих на 

здоровье личности, духовно-нравственную сферу, 

межличностные отношения, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, является 

манипуляция сознанием и психикой личности. В 

качестве основных средств информационного воз-

действия на человека выделяются следующие: 

средства массовой коммуникации (в том числе: ин-

формационные системы, например, интернет и 

т.п.); литература (художественная, научно-техниче-

ская, общественно-политическая, специальная и 

т.п.); искусство (различные направления так назы-

ваемой «массовой культуры» и т.п.); образование 

(системы дошкольного, среднего, высшего и сред-

него специального государственного и негосудар-

ственного образования, система так называемого 

альтернативного образования и т.п.); воспитание 

(все разнообразные формы воспитания в системе 

образования, общественных организаций - фор-

мальных и неформальных, система организации со-

циальной работы и т.п.); личное общение. Любое из 

этих средств может быть использовано на благо 

или во вред личности. [3] 

Восприимчивость к прекрасному неразрывно свя-

зано со следующей задачей эстетического воспитания-

воспитанием эстетического вкуса, способности пра-

вильно оценивать прекрасное, отделять истинно пре-

красное от неэстетичного, яркое, талантливое-от пусто-

цвета. Обычно лучше и острее воспринимается то, к 

чему у человека имеется определенное отношение и о 

чем у него есть определенное оценочное суждение. 

Восприимчивость к прекрасному неразрывно свя-

зано со следующей задачей эстетического воспитания-

воспитанием эстетического вкуса, способности пра-

вильно оценивать прекрасное, отделять истинно пре-

красное от не эстетичного, яркое, талантливое-от пу-

стоцвета. Обычно лучше и острее воспринимается то, к 

чему у человека имеется определенное отношение и о 

чем у него есть определенное оценочное суждение. 

Человек н е только воспринимает красоту, насла-

ждается ею, оценивая ее по достоинству, но он и дол-

жен уметь защищать и охранять ее. Прежде всего в за-

щите нуждается то, что открыто для каждого,-природа 

и памятники истории и культуры. В воспитании у уча-

щихся бережного отношения к природе огромное зна-

чение имеет как эстетическое восприятие природы, так 

и нравственный аспект воспитания, который связан с 

укреплением и углублением чувства патриотизма, с 

воспитанием подлинного гуманизма, основанного на 

заботе обо всем живом, начиная с растений и живот-

ных. 

Асмус В.Ф. призывал рассматривать процесс эс-

тетического восприятия как высокую интеллектуаль-

ную, духовную деятельность, как творчество. [4] 

В оценочном суждении и выражается эстетиче-

ский вкус человека. В. Г. Белинский считал, что эстети-

ческий вкус характеризует более высокий уровень эс-

тетического развития. Он писал: Для полного истин-

ного постижения искусства, а следовательно, и 

полного, истинного наслаждения им необходимо осно-

вательное изучение, развитие; эстетическое чувство, 

получаемое человеком от природы, должно возвы-

ситься, на степень эстетического вкуса, приобретае-

мого изучением и развитием. Эстетический вкус 

обычно отображает определенный эстетический идеал, 

создаваемый для себя каждым человеком. Эстетиче-

ский идеал, выступает как представление людей о пре-

красном, о котором они мечтают, за которое они бо-

рются. Эстетический идеал-это то, к чему человек стре-

мится, на что равняется. 

Вопрос об эстетическом идеале и развитии спо-

собности оценивать прекрасное теснейшем образом 

связан с пониманием сущности прекрасного.  В эсте-

тике прекрасным называют то, что способно пробуж-

дать в человеке наиболее полное и совершенное эсте-

тическое переживание. Это те явления и качества са-

мой действительности искусства, которые способны 

дать человеку эстетическое наслаждение. Субъектив-

ная сторона эстетического вкуса, очень тесно связано с 

мировоззрением человека, его идеологией, нравствен-

ным идеалом, его общим культурным развитием, обра-

зовательным, уровнем. Есть такие проявления личного 

вкуса и эстетических предпочтений, которые не могут 

не обращать на себя внимание воспитателей именно в 

силу того что за этим стоит мировоззренческая, идео-

логическая позиция, например, некоторые предпочте-

ния молодежи в моде, в следовании которой проявля-

ется нередко отнюдь не безопасный идейный инфанти-

лизм. 

Эстетический вкус, правильные эстетические 

суждения развиваются, конечно, прежде всего на ос-

нове систематического соприкосновения с прекрасным 

в жизни, в искусстве. Однако восприятие прекрасного 

не сводится только чувственным, зрительным и слухо-

вым ощущением. Человек анализирует увиденное, 

сравнивает с известным и ранее увиденным, приходит 

к какому-то оценочному выводу. Иными словами, в 

восприятии участвует мышлении. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті обґрунтовано структурно-функційну модель підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до використання засобів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності. Авторкою визначено 

цілісну схему науково-методично обґрунтованого процесу навчальної діяльності студентів. Уточненно по-

няття «моделювання» як психолого-педагогічний метод. Зокрема, протлумачено та обґрунтовано поняття 

«структурно-функційна модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання засо-

бів педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності». На думку авторки, розроблена авторська струк-

турно-функційна модель підготовки є органічним компонентом освітнього процесу ЗВО, якому властиві 

послідовність, систематичність і наступність, зв'язок теорії з практикою у навчанні.  

ABSTRACT 

The article substantiates the structural and functional preparation’s model of future primary school teachers 

for the use of pedagogical bibliotherapy’s means in professional activity. The author defines a complete scheme 

of scientifically and methodologically grounded process of students' educational activity. The term "modeling" as 

a psychological and pedagogical method is specified. In a point of fact, the concept of "structural and functional 

model of the future elementary school teacher’s preparation for the use of pedagogical bibliotherapy in profes-

sional activity" is explained. According to the author, the developed author's structural and functional model of 

preparation is an organic component of the educational process of the High Education Establishment, which is 

characterized by consistency, systematic and continuity, connection of theory with practice in teaching.  

Ключові слова: педагогічна бібліотерапія, засоби педагогічної бібліотерапії, модель, професійна під-

готовка майбутніх учителів початкової ланки освіти, компоненти моделі, етапи реалізації моделі, мета та 

результат моделі. 

Keywords: pedagogical bibliotherapy, means of pedagogical bibliotherapy, model, professional training of 

future primary education teachers, model components, stages of model realization, purpose and result of model. 

 

Постановка проблеми. Для сучасного стану 

гуманістичного реформування системи освіти Ук-

раїни властива її інтегрованість зі світовим освітнім 

простором. Особливо зазнають радикальних змін 

функції педагога школи І ступеня, який має працю-

вати на засадах компетентнісного підходу та «педа-

гогіки партнерства». Нова українська школа прагне 

вчителя нової генерації, здатного з-поміж іншого 

швидко адаптуватися до будь-яких умов, володіти 

алгоритмом оптимального підбору ефективного ін-

струментарію з метою гармонізації емоційно-по-

чуттєвої сфери дитини, створювати психологічно-

комфортне освітнє середовище, яке забезпечува-

тиме особистісний розвиток дітей, їхню активність 

у творчо-пізнавальній діяльності. У зв’язку з цим 

виникає потреба в розробці моделі підготовки май-

бутнього вчителя початкової школи до викорис-

тання засобів педагогічної бібліотерапії у професій-

ній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Одним із перших спробу тлумачення моделі здійс-

нив німецький філософ і математик Г. Лейбніц, 

який визначав її як форму отримання знань про на-

вколишній світ, інформаційний еквівалент конст-

руйованого об’єкта [8, с.265]. За Г. Клаусом, це «ві-

дображення фактів, речей і відносин певної сфери 

знань у вигляді простої, більш прозорої матеріаль-

ної структури» [6, с. 262]. В «Енциклопедії освіти» 

модель (від фр. modele – зразок) потрактовано як 

уявну або матеріально-реалізовану систему, «котра 

відображає або відтворює об’єкт дослідження (при-

родний чи соціальний) і здатна змінювати його так, 

що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього 

об’єкта» [4]. Погодимося з поглядом С. Вітвицької 

на поняття «модель» як аналогію між висунутими 

теоретичними положеннями та перевіркою в педа-

гогічному процесі [2]. Інші науковці, В. Краєвський 

і В. Полонський, зазначають, що модель є результа-
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том абстрактного узагальнення практичного дос-

віду, а не прямим результатом експерименту [7]. К. 

Гнезділова та С. Касярум указують, що модель є 

найкращим методом для отримання інформації про 

процеси, що відбуваються в «живих системах» [3]. 

Отже, об'єктом моделювання стає певна частина ре-

альної, фізично наявної або придуманої системи, 

виділена із цілого відповідно до цілей і завдань мо-

делювання та відтворювана в штучній системі, яку 

називають моделлю. 

У сучасному науковому просторі метод моде-

лювання широко застосовуваний, це потверджене 

працями вітчизняних та зарубіжних дослідників (О. 

Будник, С. Вітвіцька, М. Гриньова, О. Дубасенюк, 

Н. Кузміна, О. Савченко, О. Отич, С. Сисоєва, О. 

Сорока, Л. Хоружа, О. Федій, Л. Хомич й ін.). Учені 

зазначають, що моделювання дає змогу спрогнозу-

вати розвиток педагогічного процесу, орієнтує ви-

кладачів, які здійснюють підготовку майбутніх фа-

хівців-педагогів, на досягнення кінцевих результа-

тів навчання, стає важливим чинником покращення 

якості освітнього процесу. Однак зауважимо, що 

нині відсутній єдиний підхід до побудови моделі 

професійної підготовки майбутнього вчителя поча-

ткової ланки освіти. З огляду на зазначене вище 

спрямуємо зусилля на розв’язання окресленої про-

блеми.  

Метою нашого дослідження є обґрунтування 

структурно-функційної моделі підготовки майбут-

ніх учителів початкової ланки освіти до викорис-

тання засобів педагогічної бібліотерапії у професій-

ній діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Перш ніж перейти до окреслення основних елемен-

тів означеної моделі, варто дати визначення про-

цесу моделювання. В. Ясвін розуміє його як певний 

«метод дослідження різних об’єктів на їхніх моде-

лях – аналогах певного фрагмента природної чи со-

ціальної реальності» [11, с. 35]. О. Будник тлума-

чить моделювання як «метод пізнання, що має ме-

тою відображення цілісного процесу професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

на основі нерозривної єдності основних її функцій і 

виокремлених напрямів відповідно до реальних 

властивостей структурних елементів цієї моделі як 

форми експерименту» [1, с. 214]. За Л. Хоружою, 

моделювання виконує ілюстративну, пояснюва-

льну, критеріальну, евристичну, прогностичну, пе-

ретворювальну функції [10, с. 260], що, на погляд 

О. Будник, визначають результат емпіричного дос-

лідження для вивчення закономірностей фахової 

підготовки в сучасному вищому навчальному за-

кладі у визначених автором умовах. Отже, пропо-

нуємо розглядати моделювання як психолого-педа-

гогічний метод, що дозволяє формалізувати (схема-

тизувати та спростити) досліджувані процеси для 

висунення припущень про взаємозв’язки та умови 

їхнього вдосконалення, відстежити їхні характери-

стики, які відіграють роль визначальних у дослі-

дженні та підлягають вивченню, оцінюванню й уп-

равлінню [9]. 

Узагальнюючи наявні наукові підходи до мо-

делювання педагогічного процесу та враховуючи 

специфіку бібліотерапевтичного процесу, визнача-

ємо, що структурно-функційна модель підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до викори-

стання засобів педагогічної бібліотерапії у профе-

сійній діяльності – це багаторівнева схема науково-

методично обґрунтованого процесу навчальної дія-

льності студентів, утворювана єдністю компонен-

тів, які перебувають у кореляції та спрямовані на 

досягнення конкретної мети – формування бібліо-

терапевтичної компетентності сучасного педагога, 

що є модулятором високого рівня готовності май-

бутніх педагогів до використання засобів педагогі-

чної бібліотерапії у фаховій діяльності.  

На основі сучасних досліджень (О. Антонова, 

Ю. Бабанський, С. Вітвицька, О. Дубасенюк, Т. Мі-

рошніченко, О. Сорока, Ю. Степура, О. Федій та 

ін.) та результатів проведеного констатувального 

експерименту, ми розробили авторську структу-

рно-функційну модель підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання засобів 

педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності.  

Модель професійної підготовки майбутнього 

педагога до означеної діяльності включає чотири 

основних блоки: цільовий, змістовий, процесуаль-

ний, контрольно-рефлексивний. Їхня тісна взаємо-

дія в освітньому просторі ЗВО може забезпечити ці-

леспрямоване формування бібліотерапевтичного 

компонента в студентів та готовності до впрова-

дження засобів педагогічної бібліотерапії у профе-

сійній діяльності. Наголосимо, що такі підходи є 

взаємозалежними та рівноправними у ході підгото-

вки майбутніх учителів початкової школи до вико-

ристання окреслених засобів у професійній діяль-

ності. 

Фундаментальну роль у впровадженні дослі-

джуваної моделі в професійну підготовку майбут-

ніх педагогів відіграє цільовий блок, який відобра-

жає: 

 соціальне замовлення (сформувати готов-

ність майбутніх учителів початкової школи до ви-

користання засобів педагогічної бібліотерапії у 

професійній діяльності); 

 мету (підготовка вчителів початкової 

школи, здатних зберегти духовно-ціннісні орієнта-

ції, сформувати ключові компетенції, інтелектуа-

льно-творчий потенціал молодших школярів засо-

бами педагогічної бібліотерапії); 

 завдання (створити стійку особистісну і 

професійну спрямованість до використання засобів 

педагогічної бібліотерапії у професійній діяльно-

сті; сформувати систему знань про потужний поте-

нціал педагогічної бібліотерапії та функційний 

вплив на учнів початкової школи; розвивати вміння 

і навички використання засобів педагогічної біблі-

отерапії для розв’язання психолого-педагогічних 

ситуацій; розвивати здатність до творчого профе-

сійного пошуку; формувати стійкий пізнавальний 

інтерес до професійної самореалізації); 

 методологічні підходи (аксіологічний, ак-

меологічний, особистісно-зорієнтований, систе-

мно-синергетичний, інформаційно-мультимедій-

ний підхід, компетентнісний). 
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Змістовий блок структурно-функційної мо-

делі містить складники підготовки за такими напря-

мами: теоретична, практична й науково-методична 

підготовка, що реалізуються у системі змістових 

модулів фахових дисциплін та педагогічних прак-

тик, спрямованих на вироблення відповідних знань, 

умінь і навичок, ціннісного ставлення й досвіду ро-

боти із засобами педагогічної бібліотерапії майбут-

німи педагогами початкової ланки освіти. 

Основні знання, які мають отримати студенти 

в цій царині, – теоретичні основи педагогічної біб-

ліотерапії в освітньому просторі школи І ступеня, її 

зв'язок з іншими філософськими науками; засоби 

педагогічної бібліотерапії; історія становлення та 

розвитку педагогічної бібліотерапії; психолого-пе-

дагогічний потенціал засобів педагогічної бібліоте-

рапії; форми, методи, засоби, техніки педагогічної 

бібліотерапії, критерії добору відповідних засобів 

та напрямів педагогічної бібліотерапії в початковій 

ланці освіти; виробити вміння своєчасно реагувати 

на ускладнення в стосунках між учнями, регулю-

вати та корегувати їх шляхом педагогічно доціль-

ного планування педагогічно-бібліотерапевтичних 

заходів колективної (індивідуальної) форми, стиму-

лювати спільну діяльність колективу, створювати 

необхідні організаційні і психолого-педагогічні 

умови відповідно до віку учнів із використанням 

потужного потенціалу засобів педагогічної бібліо-

терапії. 

Практична підготовка відбувається, відпо-

відно, на практичних заняттях, у процесі виконання 

самостійної роботи та під час проходження психо-

лого-педагогічної й виробничої практик. Студенти 

вчаться практично застосовувати засоби педагогіч-

ної бібліотерапії в освітньому просторі школи І сту-

пеня з метою вирішення психолого-педагогічних 

завдань, зокрема аналізувати й оцінювати багато-

манітні психолого-педагогічні чинники; розроб-

ляти терапевтичні тексти, освітні заняття з викори-

станням засобів педагогічної бібліотерапії; доби-

рати комплекс існуючих та розробляти авторські 

методи, засоби, форми, техніки педагогічної біблі-

отерапії для діагностики та ефективного розвитку 

на корекційно-компенсаторних заняттях; вироб-

ляти вміння своєчасно реагувати на ускладнення ві-

дносин між учнями, корегувати це шляхом педаго-

гічно доцільного планування педагогічно-бібліоте-

рапевтичних заходів колективної (індивідуальної) 

форми; стимулювати спільну діяльність колективу; 

створювати необхідні організаційні та психолого-

педагогічні умови відповідно до віку учнів.  

Науково-методичну підготовку зосереджено 

на самостійному виконанні студентами дослідних 

проєктів, презентації тез наукових доповідей і пові-

домлень, створення творчих майстерень тощо. У 

процесі роботи формується здатність до самоосвіт-

ньої діяльності, узагальнюються та систематизу-

ються набуті в процесі навчання знання, уміння й 

навички. 

Магістральну роль у впровадженні структу-

рно-функційної моделі відіграє процесуальний 

блок, окреслюючи етапи методики впровадження 

означеної моделі, а також вибір дієвих форм, мето-

дів і засобів її реалізації. 

Аналіз стану професійної підготовки студентів 

за напрямом 013 Початкова освіта та наукових дже-

рел, в яких досліджується проблема 

підготовки майбутніх педагогів початкової ланки 

освіти до педагогічно-бібліотерапевтичної діяльно-

сті (Т. Мірошніченко, О. Степура, О. Сорока, О. Фе-

дій та ін.), дало підстави для умовного співвідне-

сення кожного з етапів реалізації розробленої стру-

ктурно-функційної моделі з етапами підготовки 

бакалаврів: мотиваційно-ціннісний – I, ІІ курс, ког-

нітивно-інформаційний – ІІІ курс, креативно-про-

фесійний – IV курс. 

Метою мотиваційно-ціннісного етапу є виро-

блення у студентів стійкої професійної спрямова-

ності та ціннісного ставлення до потенціалу засобів 

педагогічної бібліотерапії в освітньому середовищі 

початкової ланки освіти, що є базисом саморозви-

тку для самореалізації у професійній діяльності; ви-

явлення тенденцій розвитку науки та прогнозу-

вання розвитку бібліотерапевтичних процесів у си-

стемі початкової освіти; формування здатності до 

рефлексії. 

Другий етап авторської моделі (когнітивно-ін-

формаційний) має на меті забезпечити цілеспрямо-

ваний процес озброєння системою знань із теоре-

тико-методологічних основ педагогічної бібліоте-

рапії; сформувати вміння та навички впровадження 

засобів педагогічної бібліотерапії в освітнє середо-

вище початкової ланки освіти з метою збереження 

емоційно-почуттєвого компонента молодшого 

школяра; оволодіти професійним стилем мислення 

у процесі пошуку інноваційних бібліотерапевтич-

них технологій для здійснення корекційно-вихов-

ного впливу на особистість.  

Завершальним щаблем підготовки є креати-

вно-професійний етап, спрямований на системати-

зацію знань, умінь і навичок, усвідомлення важли-

вості використання засобів педагогічної бібліотера-

пії в освітньому процесі початкової школи; 

вироблення здатності до застосування в педагогіч-

ній практиці засобів діагностики та корекції індиві-

дуальних особливостей школярів та впровадження 

наявних і створення власних методик; самостійний 

пошук нової інформації з метою саморозвитку, про-

гностичності, здатності до проєктування. Кінцевим 

результатом зазначенної структурно-функційної 

моделі є фахівець з високим рівнем готовності до 

означеної діяльності. 

До основних методів і форм навчання студен-

тів ми віднесли: лекції (лекція-візуалізація, лекція-

прес-конференція, лекції-дискусії, відеолекції); 

консультації (індивідуальні, групові); практикуми 

(круглі столи, драматизація, рольові ігри й ін..); са-

мостійну навчальну й науково-дослідну проєктува-

льну роботу (підготовка проєктів, презентація тез 

наукових доповідей і повідомлень, створення твор-

чих майстерень тощо); дискусію із запрошенням 

фахівців, які успішно використовують бібліотера-

пію в освітньому середовищі; брейнстормінг; біблі-
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отерапевтичні ігри та вправи; педагогічну драмати-

зацію; психодраму; кейс-метод; майстер-класи; ме-

тод аналізу і діагностики ситуації тощо.  

Необхідним складником формування готовно-

сті майбутніх учителів початкової школи до вико-

ристання засобів педагогічної бібліотерапії у про-

фесійній діяльності є дидактичні та специфічні за-

соби навчання, об’єднані в один комплекс для 

ефективності викладання під час організації різних 

навчальних занять. Назвемо ті, що були викорис-

тані в ході дослідження: 

• матеріальні (підручники, книжки, на-

вчально-методичні посібники, словники, опорні 

конспекти лекцій, опорні схеми (конспекти-схеми), 

методичні рекомендації щодо виконання різних ви-

дів навчальної діяльності, фотографії, рисунки, гра-

фіки, діаграми, схеми, таблиці, інтерактивна дошка, 

аудіо-, відеозаписи, комп'ютери з відповідним ін-

формаційним забезпеченням, електронні довід-

ники, енциклопедії, віртуальні бібліотеки, елект-

ронні мультимедійні видання тощо); 

• ідеальні (усне й писемне мовлення викла-

дача, стиль спілкування, здобутки культури й ін.). 

Зокрема, реалізація кожного етапу розробленої 

моделі передбачає впровадження педагогічних 

умов формування готовності майбутніх педагогів 

початкової ланки освіти, що є складником розроб-

леної структурно-функційної моделі, а саме: 

 забезпечення позитивної мотивації студен-

тів і ціннісного ставлення до застосування засобів 

педагогічної бібліотерапії у майбутній професійній 

діяльності;  

 формування особистісних та професійних 

якостей майбутнього педагога початкової ланки 

освіти;  

 створення креативного освітнього середо-

вища в педагогічному виші;  

 удосконалення й розробка організаційно-

методичного забезпечення [5, c.40]. 

Завершальним у впровадженні означеної стру-

ктурно-функційної моделі є контрольно-рефлек-

сивний блок, який відтворює структурні склад-

ники, що вможливлюють цілісне дослідження ефе-

ктивності змодельованого процесу підготовки 

майбутнього педагога школи І ступеня. У цьому 

блоці відображено критерії та показники, які дають 

змогу оцінити рівень (високий, середній, епізодич-

ний, фрагментарний) підготовки майбутнього вчи-

теля до використання засобів педагогічної бібліоте-

рапії та які були розроблені відповідно до названих 

вище блоків досліджуваної готовності: аксіологі-

чно-мотиваційний, когнітивно-гносеологічний, 

операційно-діяльнісний, особистісно-рефлексив-

ний.  

Висновки. Розроблена авторська структурно-

функційна модель підготовки майбутніх учителів 

початкової ланки освіти до використання засобів 

педагогічної бібліотерапії у професійній діяльності 

має цілісну схему науково-методично обґрунтова-

ного процесу навчальної діяльності студентів. Вона 

є органічним компонентом освітнього процесу 

ЗВО, якому властиві послідовність, систематич-

ність і наступність, зв'язок теорії з практикою у на-

вчанні. Пропонована структурно-функційна мо-

дель підкріплена відповідним навчально-методич-

ним забезпеченням для студентів галузі знань 01 

Освіта, спеціальності «Початкова освіта» та має ва-

жливе значення для формування готовності майбу-

тнього вчителя початкової ланки освіти до викори-

стання засобів педагогічної бібліотерапії й закладає 

підвалини його подальшого вдосконалення.  
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АНОТАЦІЯ  

У статті охарактеризовано модель формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів 

у єдності профорієнтологічного, методичного і праксеологічного аспектів. Модель представлено як сис-

тему цільового, методологічного, інформаційно-змістового, операційно- технологічного, результативно-

оцінного блоків, що презентують мету, зміст, процес і результат формування профорієнтаційної компете-

нтності майбутнього вчителя. Експериментально перевірено ефективність моделі за мотиваційно-цінніс-

ним, когнітивним, операційно-діяльнісним та рефлексивно-оцінним критеріями. 

ABSTRACT 

Future teachers’ professional orientation competence model is considered in the unity of three aspects: 

proforientological, methodological and praxeological.  

Viewing the formation of competence as the complex and multidimensional process, a full study of which 

cannot be carried out from one point of view, we relied on the combination of systemic, synergetic, humanistic, 

personal, activity, axiological, praxeological, skills, interdisciplinary approaches.  

The definition of the pedagogical conditions of forming future teachers’ professional orientation competence 

is based on the activity approach using contextual learning technologies. 

The characteristic manifestation of career-oriented competence levels: elementary (pre-professional), low 

(elementary professional), medium, enough and high are characterized 

The presented model allow providing a sufficient level of future teachers’ professional orientation compe-

tence. 

The analysis of the data obtained suggests that the developed technology positively influences on future 

teachers’ professional orientation competence forming. 

Ключові слова: підготовка вчителя, профорієнтаційна компетентність, модель, експеримент. 

Keywords: professional training, teacher, career-oriented competence, model, experiment. 

 

Постановка проблеми. У Законі «Про освіту» 

визначається поняття «індивідуальна освітня трає-

кторія», як «персональний шлях реалізації особис-

тісного потенціалу здобувача освіти, що форму-

ється з урахуванням його здібностей, інтересів, по-

треб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується 

на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу 

здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та за-

пропонованих ними освітніх програм, навчальних 

дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів на-

вчання» [6]. Зміна освітньої парадигми на особисті-

сно-орієнтовану вимагає побудови освітнього про-

цесу з урахуванням індивідуальних особливостей 

здобувачів і їх професійної спрямованості. Все це 

ставить на порядок денний формування у майбут-

ніх учителів профорієнтаційної компетентності -− 

багаторівневого і багатовекторного утворення 

особистості, яке забезпечує здатність проведення 

профорієнтаційної роботи з учнями та форму-

вання власної професійної траєкторії, професій-

ної мобільності та конкурентоздатності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема підготовки майбутніх педагогів до проф-

орієнтаційної роботи перебувала у сфері інтересів 

багатьох вчених (Д. Грабчак, П. Дмитренко, О. Зай-

цева, І. Косяк, П. Макаров, Ю. Пологовська, 

Х. Процко, В. Симоненко, В. Харламенко, В. Ша-

рко, Г. Шліхта, В. Щабельська, М. Янцур та інш). У 

цих роботах висвітлені проблеми формування 

профорієнтаційної компетентності фахівців окре-

мих педагогічних спеціальностей, але не виокрем-

лений інваріантний компонент профорієнтаційної 

підготовки. Потребує обґрунтування й експеримен-

тальної перевірки модель формування профорієн-

таційної компетентності майбутнього вчителя неза-

лежно від спеціальності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні та експе-

риментальній перевірці моделі формування проф-

орієнтаційної компетентності педагога у процесі 

його професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Щоб охаракте-

ризувати процес формування профорієнтаційної 

компетентності під час професійної підготовки 

майбутнього вчителя слід обґрунтувати його мо-

дель. 

Одним із дієвих методів педагогічного дослі-

дження є моделювання. Воно дає можливість пере-

нести результати спроєктованої абстрактної моделі 
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на реальний об’єкт. Використовуючи моделювання 

та результати аналізу отриманих даних, цілком мо-

жливим є розроблення нових концепцій, теорій або 

перевірка й уточнення раніше отриманих знань. 

Модель – реально існуюча або уявна система, 

яка, замінюючи оригінал, знаходиться з ним у від-

ношенні подібності [8, с. 43]. 

На думку К. Гнезділової та С. Касярум, у педа-

гогічних дослідженнях створення моделі є найкра-

щим методом, який надає певну інформацію про 

процеси, що відбуваються у «живих системах» [2, 

с. 8]. 

Моделювання створює можливість більш гли-

бокого проникнення у сутність об’єкта дослі-

дження. Специфічними особливостями моделю-

вання як методу є: цілісність вивчення процесу (мо-

жна побачити не тільки елементи, але й зв’язки між 

ними); можливість вивчення процесу до його здій-

снення (можливість виявити негативні наслідки і 

ліквідувати чи послабити їх до реального прояву) 

[3, с. 22]. 

Використання методу педагогічного моделю-

вання є одним із дієвих засобів оптимізації профе-

сійної підготовки фахівців і передбачає побудову 

системи, що з достатньою мірою відповідності ві-

дображає досліджуваний педагогічний процес. 

Теоретичною основою моделювання як методу 

дослідження є теорія подібності, за якою головним 

є поняття аналогії, тобто схожості об’єктів за пев-

ними ознаками. Аналогія між об’єктами може вста-

новлюватись за якісними та кількісними ознаками. 

Серед багатьох відомих видів моделювання основ-

ними є математичне, імітаційне й статистичне, які 

можуть продуктивно й спільно застосовуватись у 

процесі дослідження різних систем, зокрема сис-

теми освіти [11]. 

Модель у педагогічному процесі може бути об-

разом не тільки теперішньої чи минулої педагогіч-

ної реальності, а й майбутньої. У такому розумінні 

модель несе функцію прогнозування, планування, 

цілеутворювання майбутньої діяльності педагога 

(А. Теплицька) [12, с.184]. 

Під час створення моделі формування у майбу-

тніх учителів профорієнтаційної компетентності 

враховувалось, що вона має відповідати таким ви-

могам: 

 адекватно й однозначно відображати 

об’єкти дослідження;  

 бути аналогом, що презентує оригінал на 

відповідному етапі дослідження з метою отримання 

відомостей про нього;  

 відображати найбільш суттєві ознаки ори-

гіналу. 

Крім того, модель повинна враховувати логіку 

освітнього процесу: 

 домінування суб’єкт-суб’єктних стосунків 

між педагогами і здобувачами освіти;  

 діяльність педагогів і здобувачів має здійс-

нюватися за алгоритмом, що відповідає структурі 

педагогічного управління: цілепокладання, аналіз 

ситуації, планування, організація, контроль, коре-

гування, аналіз ефективності;  

 здійснення суб’єктами педагогічного про-

цесу діяльності, спрямованої на оволодіння змістом 

освіти та розвиток професійно важливих якостей 

особистості;  

 комплексне планування освітніх, розвива-

льних і виховних завдань;  

 спрямованість діяльності педагогів на ор-

ганізацію змістовної розвивальної життєдіяльності 

студентів [7]. 

Моделювання є основою для створення освіт-

ньої технології. За твердженням Є. Лодатка, після 

моделювання змісту навчального матеріалу відбу-

вається наступний етап моделювання – розробка те-

хнології навчання, у якій втілюються методичні рі-

шення, що стосуються підходів до викладення ма-

теріалу, застосовуваних методів роботи на різних 

етапах уроку тощо [9]. 

В основу побудови моделі покладено процес 

формування компетентності. Тому зупинимось на 

ньому детальніше.  

Першим етапом педагогічного моделювання є 

визначення мети і завдань функціонування педаго-

гічної системи в ракурсі формування профорієнта-

ційної компетентності. Тому перший блок моделі 

формування профорієнтаційної компетентності - 

цільовий. 

Метою функціонування системи є формування 

достатнього рівня профорієнтаційної компетентно-

сті майбутнього − багаторівневого і багатовектор-

ного утворення особистості, яке забезпечує здат-

ність проведення профорієнтаційної роботи з уч-

нями та формування власної професійної 

траєкторії, професійної мобільності та конкурент-

ноздатності. Профорієнтаційна компетентність ви-

конує в структурі особистості та діяльності педа-

гога профорієнтологічну, методичну і праксеологі-

чну функції. 

Завданнями вказаної системи є формування 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного і рефлексивного компонентів проф-

орієнтаційної компетентності у єдності профорієн-

тологічного, методичного і праксеологічного аспе-

ктів. 

Профорієнтологічний аспект передбачає ово-

лодіння основами профорієнтології (теорії проф-

орієнтаційної роботи – професійної просвіти, діаг-

ностики, консультації, професіографії, професій-

ного виховання, побудови кар’єри тощо). 

Профорієнтологічний аспект описаний у багатьох 

наукових роботах, тому не будемо на ньому зупи-

нятись детально. 

Методичний аспект профорієнтаційної компе-

тентності педагога передбачає формування готов-

ності до організації профорієнтаційної роботи в за-

кладах освіти, адаптації профорієнтаційних заходів 

до предмету чи виду діяльності, забезпечення про-

фільного навчання, адже допрофільну, профільну 

підготовки і професійну орієнтацію неможливо ро-

зглядати окремо. 

Праксеологічний аспект профорієнтаційної 

компетентності передбачає формування у майбут-

ніх педагогів здатності до вивчення своїх індивіду-

альних особливостей, слабких та сильних сторін 
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своєї особистості та діяльності, визначення шляхів 

подолання негативних сторін і опори на сильні сто-

рони, визначенні своєї подальшої особистісної, 

професійної та життєвої траєкторій. 

Цільовий блок також відображає законодавчо-

правову та нормативну базу, яка визначає потребу 

формування профорієнтаційної компетентності 

майбутнього педагога: Конституція України, Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу 

освіту», Положення про професійну орієнтацію мо-

лоді, яка навчається, Положення про організацію 

професійної орієнтації населення, Концепція роз-

витку педагогічної освіти, Концепція нової україн-

ської школи.  

Другий блок моделі – методологічний, у 

якому визначаються методологічні підходи і прин-

ципи дослідження процесу формування профорієн-

таційної компетентності.  

«Методологічний підхід – це сукупність ідей, 

що визначають загальну наукову світоглядну пози-

цію вченого, принципи, що становлять основу стра-

тегії дослідницької діяльності, а також способи, 

прийоми, процедури, що забезпечують реалізацію 

обраної стратегії в практичній діяльності» [5, с. 

113]. У нашому випадку – це сукупність вихідних 

положень, що визначають стратегію щодо дослі-

дження змісту, технології та процесу формування 

профорієнтаційної компетентності майбутнього пе-

дагога. 

Розглядаючи формування профорієнтаційної 

компетентності як складний і багатоаспектний про-

цес, повноцінне вивчення якого не може здійсню-

ватися з однієї точки зору, ми спиралися на поєд-

нання системного, синергетичного, гуманістич-

ного, особистісного, діяльнісного, аксіологічного, 

праксеологічного, компетентнісного, інтердисцип-

лінарного підходів. 

Виходячи з того, що виділяється 4 рівні мето-

дології (філософська, загальнонаукова, конкретної 

науки, конкретного дослідження), коротко зупини-

мось на реалізації цих методологічних підходів у 

дослідженні процесу формування профорієнтацій-

ної компетентності педагогів. 

Системний підхід дозволяє: розглядати про-

цес формування профорієнтаційної компетентності 

майбутніх педагогів як складну педагогічну сис-

тему, що володіє специфічним змістом і основними 

ознаками педагогічної системи; визначити мету фу-

нкціонування даної системи; спроєктувати модель 

процесу формування профорієнтаційної компетен-

тності майбутніх педагогів. Основними принци-

пами системного підходу до дослідження проблеми 

формування профорієнтаційної компетентності 

майбутніх педагогів є: цілісності, системотвірних 

відносин, субординації, динамічності, керованості, 

прогностичності. 

Синергетичний підхід дозволяє розглядати 

педагога як самоорганізовану систему, здатну реа-

лізувати свій профорієнтаційний потенціал через 

самоорганізацію в процесі освітньої та трудової ді-

яльності; визначити сутність і зміст профорієнта-

ційного саморозвитку особистості майбутніх педа-

гогів в умовах ЗВО, як стратегію розкриття їх про-

фесійного потенціалу; обґрунтовує роль самороз-

витку особистості майбутнього педагога в процесі 

формування його профорієнтаційної компетентно-

сті.  

У руслі синергетичного підходу основними є 

принципи: саморозвитку майбутніх педагогів у на-

вчальній та творчій діяльності, самоуправління, ві-

дкритості, самодетермінованості. 

Особистісний підхід виступає в якості психо-

логічного базису дослідження проблеми форму-

вання профорієнтаційної компетентності майбут-

нього педагога. Він передбачає реалізацію принци-

пів: використання і активізації суб'єктного досвіду 

студентів, створення ситуацій успіху, суб`єкт-

суб`єктної взаємодії, навчальної активності, стиму-

лювання самоосвіти. 

Гуманістичний підхід передбачає створення 

умов, спрямованих на розкриття та розвиток здіб-

ностей здобувача, його позитивну самореалізацію, 

в основі чого лежить повага до людини, визначення 

цілей, змісту, організації і засобів життєдіяльності, 

а також характеру взаємодії з середовищем. 

Практико-орієнтованою тактикою дослі-

дження виступає діяльнісний підхід, який дозво-

ляє створити умови для формування профорієнта-

ційної компетентності і саморозвитку майбутніх 

педагогів за допомогою їх включення в різні види 

діяльності (навчальна, творча, ігрова, дослідни-

цька, проєктна та ін.); визначити зміст, форми, ме-

тоди для забезпечення активності майбутніх педа-

гогів у формуванні профорієнтаційної компетент-

ності. Реалізується через принципи: 

рефлективності, самостійності, творчої активності. 

Базисом дослідження на конкретно-науковому 

рівні виступає компетентнісний підхід, який дає 

можливість розглянути профорієнтаційну компете-

нтність майбутніх педагогів, розкрити її зміст і сут-

ність як результат професійної підготовки в умовах 

закладу вищої освіти (ЗВО), визначити критерії та 

показники сформованості. Він реалізується через 

принципи: діагностичності, професійної спрямова-

ності підготовки. 

Компетентнісний підхід є за своєю сутністю 

інтердисциплінарним. Освітньо-професійна про-

грама підготовки вчителя являє собою єдину сис-

тему освітніх дисциплин, котрі взаимопов’язані і 

взаємозалежні. Будь-яка компетентність не може 

бути сформована за рахунок однієї навчальної дис-

ципліни. Кожна навчальна дисципліна сприяє фор-

муванню декількох компетентностей, а кожна ком-

петентність формується засобами декількох навча-

льних дисциплін. При цьому деяка конкретна 

навчальна дисципліна вносить свою частку в фор-

мування профорієнтаційної компетентності. 

Аксіологічний підхід у педагогічній теорії ві-

діграє важливу, визначальну роль. Особистість по-

стійно здійснює оцінку подій, цілей, результатів, 

засобів з різних позицій (моральної, естетичної, 

утилітарної тощо). Цей підхід реалізується через 

низку аксіологічних принципів: рівноправ’я світо-

глядних позицій; рівнозначності традицій і нова-
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торства. У аксіологічному аспекті проблема форму-

вання профорієнтаційної компетентності майбут-

ніх учителів передбачає розгляд профорієнтаційної 

діяльності (як по відношенню де інших так і стосо-

вно власної кар’єри) з позиції антропоцентризму, а 

не соціоцентризму. Рівень профорієнтаційної ком-

петентності розглядається як чинник гармонійного 

розвитку особистості педагога. 

Праксеологічний підхід у дослідженні процесу фо-

рмування профорієнтаційної компетентності майбутнього 

педагога передбачає формування у них педагогів здатності 

до вивчення своїх індивідуальних особливостей, слабких 

та сильних сторін своєї особистості та діяльності, визна-

чення шляхів подолання негативних сторін і опори на си-

льні сторони, визначенні своєї подальшої особистісної, 

професійної та життєвої траєкторій.  

Праксеологічний підхід реалізується через прин-

ципи: самопізнання, діагностичності, мотивації, наступно-

сті етапів навчальної діяльності, звязку навчання з практи-

кою, індивідуалізації, професійної перспективності, анн-

тропоцентризму (студентоцентризму), 

інтердисциплінарності, 

Третій блок моделі формування профорієнтаційної 

компетентності – інформаційно-змістовий. 

Зміст освіти у Енциклопедії освіти визначається як 

педагогічно сформована система знань, умінь і навичок, 

досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного став-

лення до світу, засвоєння якої забезпечує якості особи, її 

професійний, інтелектуальний, етичний, естетичний, емо-

ційний і фізичний розвиток [4, с. 321]. 

Зміст навчального матеріалу, на думку І. Підласого, є 

основним генеральним чинником, що визначає ефектив-

ність освітнього процесу [10, с. 317].  

За концепцією А. Вербицького [1], формування будь-

якої компетентності відбувається функціонально при всіх 

видах навчальної, квазіпрофесійної і професійної діяльно-

сті. 

Зміст навчальних дисциплін різних циклів володіє 

об`єктивно закладеними можливостями для формування 

зазначеної компетентності, але насмперед слід визначити 

цей зміст. 

В основі змісту формування профорієнтаційної ком-

петентності лежать профорієнтаційні функції вчителя та 

структура цієї компетентності (Таблиця 1.).  

Таблиця 1. 

Структура профорієнтаційної компетентності педагога 

Компонент проф-

орієнтаційної ком-

петентності 

Профорієнтологічний ас-

пект 
Методичний аспект Праксеологічний аспект 

Мотиваційно-цін-

нісний 

Розуміння ролі професій-

ної орієнтації в системі 

соціально-економічних 

відношень. Бажання ово-

лодіти профорієнтацій-

ною компетентністю. 

Розуміння значення 

профорієнтаційної ро-

боти в діяльності педа-

гога. Спрямованість на 

оволодіння методикою 

здійснення профорієн-

таційної роботи в за-

кладах освіти. 

Розуміння значення проф-

орієнтації для формування 

власної освітньо-профе-

сійної траєкторії, форму-

вання конкурентноздатно-

сті та професійної мобіль-

ності 

Когнітивний  

 

Володіння знаннями сто-

совно системи профорієн-

тації, її основних компо-

нентів (професіографії, 

професійної діагностики, 

профвиховання, консуль-

тації) 

Наявність знань щодо 

методики проведення 

профорієнтаційної ро-

боти загалом і особли-

востей її для власної 

спеціальності 

Наявність знань щодо по-

будови власної освітньо-

професійної траєкторії. 

Операційно-діяль-

нісний 

Здатність використову-

вати профорієнтологічні 

технології  

Здатність проводити 

профорієнтаційну ро-

боту в закладах освіти з 

урахуванням специ-

фіки своєї спеціально-

сті. 

Здатність будувати власну 

освітньо-професійну трає-

кторію, забезпечувати пе-

рманентний професійний 

розвиток. 

Оцінно-рефлексив-

ний 

Здатність оцінювати рі-

вень власної профорієнто-

логічної підготовки, ба-

чити недоліки та визна-

чати шляхи їх подолання 

Здатність оцінювати рі-

вень власної методич-

ної підготовки, бачити 

недоліки та визначати 

шляхи їх подолання 

Здатність оцінювати рі-

вень досягнення завдань, 

поставлених власною 

освітньо-професійною 

траєкторією, визначати 

недоліки та шляхи їх подо-

лання 

 

Зміст формування профорієнтаційної компетентно-

сті охоплює різні навчальні дисципліни (нормативні, вибі-

ркові) і види діяльності (навчальна, позанавчальна, нау-

ково-дослідна, трудова), що цілеспрямовано або опосеред-

ковано сприяють її формуванню. 

Операційно-технологічний блок моделі визначає 

основні характеристики процесу формування профорієн-

таційної компетентності: педагогічні умови, етапи, форми 

і методи, що при цьому використовуються. 

Формування профорієнтаційної компетентно-

сті педагога – тривалий процес, що забезпечується 

різними засобами, які можна умовно поділити на 
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спеціальні та функціональні (контекстні). Засоби в 

даному контексті ми розуміємо широко, як усе те, 

що забезпечує досягнення мети (мета-засіб-резуль-

тат). Спеціальні засоби спрямовані на виняткове 

формування профорієнтаційної компетентності 

(навчальні курси профорієнтаційного циклу, проф-

орієнтаційні завдання на педагогічну практику, 

профорієнтаційні проєкти, курсові роботи профорі-

єнтаційної спрямованості тощо). 

Функціональні (контекстні) засоби не мають 

основною метою формування профорієнтаційної 

компетентності, а сприяють цьому процесу (аналіз 

змісту навчальних програм, вивчення дисциплін рі-

зних циклів, проведення дослідницької роботи 

тощо). 

Зупинимось на педагогічних умовах, що здатні 

забезпечити формування профорієнтаційної компе-

тентності. 

Педагогічні умови формування у майбутніх 

учителів профорієнтаційної компетентності нами 

визначаються як чинники, що забезпечують успіш-

ність і ефективність формування мотиваційно-цін-

нісного, когнітивного, операційно-діяльнісного, 

оцінно-рефлексивного її компонентів у процесі 

професійної підготовки. 

На основі аналізу літературних джерел, змісту 

навчального матеріалу та методики підготовки 

майбутніх учителів в умовах ЗВО, а також резуль-

татів власних досліджень нами було виділено такі 

основні педагогічні умови формування профорієн-

таційної компетентності згідно зі структурою дія-

льнісного підходу в освіті: 

1) формування мотиваційної основи оволо-

діння профорієнтаційною компетентністю у єдно-

сті профорієнтологічного, методичного і праксео-

логічного аспектів; 

2) забезпечення професійно-педагогічної і 

профорієнтаційної спрямованості підготовки (змі-

сту, учіння, викладання) з використанням можливо-

стей, закладених у змісті освітніх дисциплін різних 

циклів та навчально-дослідної роботи на засадах ін-

тердисциплінарності і контекстності; 

3) систематизація елементів компетентності 

на інтегративному курсі «Профорієнтологія і 

кар`єра» з використанням ІКТ та накопиченням ма-

теріалів у вигляді електронного портфоліо;  

4) включення елементів профорієнтаційних 

завдань до програм педагогічної практики з ураху-

ванням особливостей майбутньої спеціальності. 

Визначивши педагогічні умови, зупинимось на 

процесі формування профорієнтаційної компетент-

ності майбутніх учителів. 

Загальними характеристиками будь-якого про-

цесу є суперечності, що лежать у його основі, 

етапи, рівні розвитку й умови протікання.  

Процес формування у майбутніх педагогів 

профорієнтаційної компетентності, відбувається 

внаслідок розвитку послідовних, закономірних 

змін дій, що включають постановку мети і завдань, 

планування, аналіз, організацію, контроль, корегу-

вання і комунікацію.  

У процесі формування профорієнтаційної ком-

петентності можна виділити такі етапи: а) допрофе-

сійний (період до вступу у ЗВО) – формування про-

педевтичних основ профорієнтаційної компетент-

ності у школі (у процесі навчання і позанавчальної 

роботи); б) освітній (період навчання у ЗВО) – ово-

лодіння основами профорієнтаційної компетентно-

сті під час занять (з психолого-педагогічних, спеці-

альних (фахових) і гуманітарних та соціально-еко-

номічних дисциплін), навчально-дослідної роботи, 

педагогічної практики, самостійної і позааудитор-

ної роботи, участі у громадських організаціях; 

в) професійний (післядипломний період) – удоско-

налення профорієнтаційної компетентності в про-

цесі самостійної роботи, підвищення кваліфікації, 

участі у семінарах тощо. 

Внутрішнім джерелом і рушійною силою будь-

якого процесу є суперечності. Основним протиріч-

чям, що характеризує формування профорієнтацій-

ної компетентності майбутніх педагогів, вважаємо 

невідповідність між досягнутим рівнем компетент-

ності й вимогами, які слід виконати для вирішення 

поставлених нових профорієнтаційних завдань. Ця 

суперечність на всіх етапах розвитку набуває різ-

ного змісту і характеру. 

На етапі вибору педагогічної професії визнача-

льною є суперечність між зовнішньою привабливі-

стю професійної, зокрема, профорієнтаційної дія-

льності вчителя та браком достовірної інформації 

про неї. Ця суперечність є джерелом самостійного 

пошуку і самовдосконалення. 

На початку навчання у ЗВО має місце супере-

чність між буденним досвідом і науковими знан-

нями здобувачів, яких вони набувають під час ви-

вчення психолого-педагогічних, гуманітарних і со-

ціально-економічних дисциплін. Ця суперечність 

розв’язується за умови переоцінки наявних знань, 

умінь і якостей із наукової точки зору. 

При подальшому навчанні, коли здобувачі 

проходять безвідривну педагогічну практику, вини-

кає суперечність між набутими психолого-педаго-

гічними, фаховими і соціально-економічними знан-

нями і здатністю використовувати їх, у освітньому 

процесі. Ця суперечність вирішується за умови ана-

лізу й зіставлення діяльності вчителя у конкретних 

ситуаціях зі своїми можливостями і діями за анало-

гічних обставин. 

У період активної педагогічної практики вини-

кає суперечність між наявним рівнем компетентно-

сті й особливостями її використання у змінних умо-

вах реальної педагогічної діяльності, особливо в 

умовах профілізації навчання. Увесь процес підго-

товки у майбутніх педагогів ЗВО можна охаракте-

ризувати загальною суперечністю, що виникає між 

вирішенням навчальних і практичних завдань і на-

явним рівнем профорієнтаційної компетентності. 

На етапі після закінчення ЗВО формування 

профорієнтаційної компетентності і розвиток майс-

терності вчителя, як організатора профорієнтацій-

ної роботи пов’язані з суперечністю між багатова-

ріантністю вирішення будь-якої профорієнтаційної 

задачі і необхідністю знайти найбільш оптималь-

ний шлях її розв’язання у кожному конкретному 
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випадку з залученням сильних сторін своєї діяльно-

сті й особистості. Розв’язання зазначеної супереч-

ності призводить до вироблення індивідуального 

стилю профорієнтаційної діяльності. 

Основні етапи процесу формування профоріє-

нтаційної компетентності майбутнього педагога 

ґрунтуються на виокремленні головного завдання, 

що на цьому етапі вирішується. 

Враховуючи принцип виділення провідного 

завдання під час формування профорієнтаційної 

компетентності і враховуючи діяльнісну теорію на-

вчання (мотивація – орієнтаційна основа – дія – уто-

чнення орієнтаційної основи – дія – уміння – пере-

несення уміння в нові умови – компетентність), 

нами виділено таку структуру цього процесу: 

1.  Мотивація. З’ясувати роль профорієнта-

ційної компетентності для оволодіння професій-

ною діяльністю педагога. Визначити мету форму-

вання профорієнтаційної компетентності. Сформу-

вати налаштованість на оволодіння 

профорієнтаційною компетентністю як професійно 

важливою. 

2.  Актуалізація наявного рівня знань та дос-

віду і здатності використовувати їх у конкретній си-

туації: а) визначити ступінь сформованості готов-

ності здобувачів до сприйняття матеріалу; б) вста-

новити рівень активності; в) визначити негативні і 

позитивні сторони свого досвіду; г) сформувати на-

лаштованість на наукове переосмислення досвіду. 

3.  Розкриття і характеристика шляхів форму-

вання профорієнтаційної компетентності і перспек-

тив оволодіння нею. 

4.  Формування у студентів наукових знань і 

елементів профорієнтаційних умінь у процесі ви-

вчення дисциплін різних циклів та навчально-дос-

лідної роботи: а) інформаційно-дидактичних; б) ді-

агностичних; в) консультативних; г) виховних; д) 

праксеологічних. 

5.  Закріплення елементів профорієнтаційної 

компетентності у процесі педагогічного тренінгу та 

навчально-дослідної діяльності: а) аналіз профоріє-

нтаційних ситуацій; б) вирішення навчальних педа-

гогічних завдань; в) спостереження і аналіз за робо-

тою педагогів-організаторів профорієнтаційної ро-

боти; г) аналіз власної діяльності; д) ділові 

профорієнтаційні ігри; е) написання рефератів, ку-

рсових робіт.  

6.  Використання набутих знань і умінь під 

час безперервної педагогічної практики. Спостере-

ження й аналіз діяльності з профорієнтації учнів. 

Уточнення орієнтаційної основи профорієнтаційної 

діяльності вчителя. 

7.  Систематизація набутих у період безперер-

вної практики елементів профорієнтаційної компе-

тентності. Визначення критеріїв, що характеризу-

ють діяльність учителя як організатора профорієн-

таційної роботи і суб`єкта професійного 

саморозвитку. 

8.  Використання набутого досвіду профоріє-

нтаційної діяльності під час вивчення дисциплін 

методичного циклу та спеціального інтеграційного 

курсу. Аналіз і систематизація елементів профоріє-

нтаційної компетентності. Педагогічний тренінг: а) 

рольове виконання і перевірка навчального за-

вдання з елементами профорієнтації; б) мікрови-

кладання фрагменту уроку чи профорієнтаційного 

заходу; в) взаємоаналіз і взаємооцінка виконаного 

профорієнтаційного завдання. Підготовка до актив-

ної педагогічної практики. Створення навчального 

портфоліо з дисципліни «Профорієнтологія і 

кар`єра». 

9.  Застосовування і розвиток елементів проф-

орієнтаційної компетентності під час активної пе-

дагогічної практики. Аналіз успіхів і невдач, які ви-

никали при використанні досвіду профорієнтацій-

ної роботи у конкретних ситуаціях. Систематизація 

і корекція результатів педагогічної практики. Вста-

новлення недоліків у власній профорієнтаційній ро-

боті, визначення причин і шляхів їх подолання. 

10.  Визначення особистої цінності профорієн-

таційної компетентності педагога. Визначення 

шляхів подальшого удосконалення профорієнта-

ційної компетентності і формування індивідуаль-

ного стилю діяльності. 

Кожний курс навчання студентів у педагогіч-

ному закладі вищої освіти містить у собі своєрідний 

цикл становлення профорієнтаційної компетентно-

сті майбутнього педагога, складовими якого є: за-

своєння певного обсягу теоретичних і практичних 

знань, що складають основу розвитку компетентно-

сті; набуття певних профорієнтаційних умінь під 

час виконання завдань педагогічного тренінгу, ді-

лових педагогічних ігор; наступне вивчення, конк-

ретизація, апробація і коректування профорієнта-

ційних знань і умінь під час педагогічної практики. 

Результативно-оцінний блок моделі характе-

ризує рівні прояву профорієнтаційної компетентно-

сті за кожним з критеріїв та діагностичні методики, 

які для цього використовуються. 

та рефлексивного компонентів компетентності 

використовувались спеціально розроблені опитува-

льники (30 запитань з варіантами відповідей), мо-

дифікований опитувальник М. Рокича (Ціннісні 

орієнтації), опитувальник «Якір Кар’єри» 

(Е Шейн). 

Для виявлення рівня розвитку когнітивного 

компонента використовувались тести досягнень, 

складені відповідно до аспектів профорієнтаційної 

компетентності (профорієнтологічного, методич-

ного і праксеологічного). Тести містили по 30 за-

вдань. 

Операційний компонент профорієнтаційної 

компетентності вимірювався з допомогою спеціа-

льних практичних завдань (розробка професіог-

рами чи професіографічної картки – профорієнто-

логічний аспект; розробка документації до проф-

орієнтаційного заходу – методичний аспект; 

складання власного резюме і кар`єрограми – прак-

сеологічний аспект). Додатково використовувалась 

методика експертного оцінювання практикантів ке-

рівниками практики і класними керівниками.  

Аналіз інформаційних джерел та проведення 

попередніх пілотажних досліджень дозволив виок-

ремити рівні розвитку профорієнтаційної компете-

нтності: 1. вихідний (допрофесійний); 2. низький 
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(початковий професійний); 3. середній; 4. достат-

ній; 5. високий. Рівні визначались за кожним із ком-

понентів компетентності. Спробу їх сумувати, або 

підрахувати середнє арифметичне ми відкинули че-

рез математичну некоректність такої процедури на-

віть з урахуванням вагових коефіцієнтів, які визна-

чали досвідчені науково-педагогічні працівники. 

Найбільший ваговий коефіцієнт отримала оцінка 

компетентності за операційно-діяльнісним компо-

нентом. 

Описана модель послужила основою для роз-

робки і експериментальної перевірки технології фо-

рмування у майбутніх учителів профорієнтаційної 

компетентності. 

З цією метою був організований і проведений 

педагогічний експеримент, різні етапи якого здійс-

нювались протягом 2011−1019 років у Глухівсь-

кому національному педагогічному університеті 

імені Олександра Довженка, Дрогобицькому дер-

жавному педагогічному університеті, Переяслав-

Хмельницькому державному педагогічному уніве-

рситеті, Рівненському державному гуманітарному 

університеті, Сумському державному педагогіч-

ному університеті ім. А.С. Макаренка. У різних ета-

пах педагогічного експерименту взяли участь 768 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» педагогі-

чних спеціальностей (майбутніх учителів фізики, 

математики, біології, української мови і літератури, 

початкової освіти).  

В основу педагогічного експерименту покла-

дено загальну гіпотезу дослідження, яка полягає в 

тому, що досягти достатнього рівня сформованості 

профорієнтаційної компетентності у переважної бі-

льшості майбутніх учителів можна, якщо профоріє-

нтаційну компетентність розглядати як сукупність 

мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлек-

сивного компонентів з позиції профорієнтологіч-

ного, методичного та праксеологічного аспектів і на 

основі теоретичного і методичного обґрунтування 

впровадити систему підготовки майбутніх учителів 

до профорієнтаційної діяльності з урахуванням мо-

жливостей, об’єктивно закладених у змісті та про-

цесі їх професійної підготовки (контекстно у змісті 

психолого-педагогічних та методичних дисциплін; 

навчально-дослідній роботі; спеціальному курсі за 

вибором «Профорієнтологія і кар’єра»; педагогічній 

практиці).  

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових 

гіпотезах першого рівня:  

1) рівень профорієнтаційної компетентності 

майбутніх учителів підвищиться, якщо в процесі ви-

вчення психолого-педагогічних та методичних дис-

циплін доповнити їх матеріалом, який містить проф-

орієнтаційну складову з використанням активних 

методів навчання і технології «портфоліо». 

2) рівень профорієнтаційної компетентності 

майбутніх учителів підвищиться, якщо: здобувачі 

освіти будуть залучатись до навчально-дослідної ді-

яльності зі спрямуванням на профорієнтаційну ро-

боту; 

3) рівень профорієнтаційної компетентності 

майбутніх учителів підвищиться, якщо: для система-

тизації отриманих знань, умінь та компетентностей 

організувати курс за вибором «Профорієнтологія і 

кар’єра» з використанням активних методів нав-

чання і технології «портфоліо»; 

4) рівень профорієнтаційної компетентності 

майбутніх учителів підвищиться, якщо: в процесі пе-

дагогічної практики здобувачі будуть виконувати 

профорієнтаційні завдання. 

Незалежні змінні охарактеризовані в кожній із 

часткових гіпотез. 

Залежні змінні: рівні профорієнтаційної ком-

петентності за кожним з компонентів. 

Часткові гіпотези 2-го рівня формулювались ві-

дносно дослідження профорієнтаційних можливос-

тей окремих дисциплін і видів діяльності. 

Оцінювання рівня прояву зазначених залежних 

змінних здійснювалось з допомогою діагностичних 

методик, перерахованих у результативно-оцінному 

блоці моделі. 

Для експериментальної перевірки можливос-

тей різних дисциплін у формуванні профорієнта-

ційної компетентності визначено курс «Основи на-

укових досліджень», що має на меті формування го-

товності до проведення наукових досліджень, 

зокрема профорієнтаційних, упровадження їх ре-

зультатів у практику педагогічної роботи. 

Програма розрахована на 90 академічних го-

дини, з них для самостійної та індивідуальної ро-

боти − 46 години. Завершується курс захистом ін-

дивідуального навчально-дослідницького за-

вдання, яке моделює процес наукового 

дослідження з профорієнтаційною спрямованістю, 

що виконується з використанням новітніх інформа-

ційних технологій.  

Студентам пропонувались теми досліджень, 

пов'язані з профорієнтаційною роботою. Напри-

клад: «Професійна кар`єра вчителя і її кореляти», 

«Технологія вивчення і розвитку педагогічної спря-

мованості», «Формування в учнів готовності до ви-

бору профілю навчання» тощо. Кожен здобувач за 

власним бажанням обирав види індивідуальних на-

вчально-дослідницьких завдань: розробка науко-

вого апарату за обраною темою (актуальність, мета, 

завдання тощо); створення ментальної карти дослі-

дження; аналіз інтернет-ресурсів за індивідуальною 

темою дослідження; розробка опитувальника за ін-

дивідуальною темою; розробка Веб-сторінки проф-

орієнтаційного спрянування за результатами прове-

деного дослідження; Статистична обробка резуль-

татів дослідження; Підготовка доповіді на 

конференцію за результатами дослідження; Розро-

бка презентації до доповіді; Розробка кар`єрограми 

наукового працівника тощо. 

Під час виконання завдань викладач виступав 

у якості консультанта. Результати виконання фіксу-

вались на електронному носії (електронне портфо-

ліо з дисципліни). 

З метою виявлення ефективності запропонова-

ної методики було проведено визначення рівня за-

своєння навчального матеріалу з курсу та рівня 

профорієнтаційної компетентності. Для оцінки ви-

користовувався комплексний тест-опитувальник, 

запитання якого стосувались мотивації і бажання 

оволодіти профорієнтаційною компетентністю з 
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позиції трьох її аспектів, розуміння її значення для 

успішної роботи вчителя, тестові запитання щодо 

виявлення рівня рівень знань профорієнтаційної ро-

боти. Операційно-діяльнісний компонент профорі-

єнтаційної компетентності оцінювався на основі 

аналізу виконаного портфоліо. 

Насамперед була сформульована часткова гіпо-

теза 2-го рівня. Рівень профорієнтаційної компетен-

тності майбутніх учителів підвищиться, якщо: в про-

цесі вивчення курсу «Основи наукових досліджень» 

використовувати матеріал, який містить профорієн-

таційну складову з використанням активних методів 

навчання і технології «портфоліо». 

Незалежна змінна: профорієнтологічний ма-

теріал у курсі «Основи наукових досліджень. 

Залежні змінні: рівень прояву компонентів 

профорієнтаційної компетентності;. 

У експериментальній перевірці взяли участь 

студенти денної форми 2-го курсу навчання. Експе-

риментальна група склала 105 осіб, контрольна – 

116. Експеримент проводився протягом 2015−2017 

років. Результати наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Вплив вивчення курсу «Основи наукових досліджень»  

на формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів 

Компоненти компетентності Рівні 

Експ. гр.  

(105 осіб) 

Контр. гр 

(116 осіб) 

До вивчення Після До вивчення Після 

n % n % n % n % 

Мотиваційно-ціннісний 

Вихідний 38 36,2 21 20,0 41 35,3 30 25,9 

Низький 52 49,5 64 61,0 61 52,6 70 60,3 

Середній 15 14,3 20 19,0 14 12,1 16 13,8 

Достатній 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Когнітивний 

Вихідний 46 43,8 27 25,7 55 47,4 45 38,8 

Низький 52 49,5 68 64,8 53 45,7 59 50,9 

Середній 7 6,7 10 9,5 8 6,9 12 10,3 

Достатній 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Операційно-діяльнісний 

Вихідний 72 68,6 55 52,4 79 68,1 70 60,3 

Низький 28 26,7 41 39,0 33 28,4 40 34,5 

Середній 5 4,8 9 8,6 4 3,4 6 5,2 

Достатній 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Оцінно-рефлексивний 

Вихідний 60 57,1 48 45,7 67 57,8 61 52,6 

Низький 37 35,2 48 45,7 42 36,2 45 38,8 

Середній 8 7,6 9 8,6 7 6,0 9 7,8 

Достатній 0 0,0 0  0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджу-

вати, що розроблена технологія позитивно впливає 

на формування профорієнтаційної компетентності 

майбутніх педагогів. У експериментальній сукуп-

ності у порівнянні з контрольною на 5,9 % зменши-

лась кількість студентів з вихідним рівнем мотива-

ційно-ціннісного компоненту, на 13,1% – когнітив-

ного, на 8% - операційно-діяльнісного, на 6,9 – 

оцінно-рефлексивного. Гіпотеза підтверджена. 

Дослідження впливу навчально-дослідної ро-

боти на рівень профорієнтаційної компетентності 

майбутніх учителів. 

Часткова гіпотеза 2-го рівня: рівень профорієн-

таційної компетентності майбутніх учителів підви-

щиться, якщо здобувачі освіти будуть залучатись до 

написання рефератів з педагогіки зі спрямуванням 

на профорієнтаційну роботу. 

Дослідженням було охоплено 69 студентів 2-го 

курсу, які писали реферати з педагогіки. З них пи-

сали роботи з профорієнтаційним змістом 29 здобу-

вачів (експериментальна група), 40 – контрольна 

група.  

Результати оцінювання рівня прояву різних 

компонентів профорієнтаційної компетентності 

студентів контрольної і експериментльної груп пі-

сля написання рефератів наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Розподіл студентів за рівнями профорієнтаційної компетентності  

після написання рефератів з педагогіки (n/%) 

№ 
Компонент профорієнтац. 

компетентності 

Рівень 

Вихідний Початковий Середній 
Достат-

ній 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

1.  Мотиваційно-ціннісний 16/40% 6/20% 20/50% 15/52% 4/10% 8/28% 0 0 

2.  Когнітивний 26/65% 13/45% 11/28% 12/41% 3/7% 4/14% 0 0 

3.  Операційно-діяльнісний 30/75% 20/69% 10/25% 9/31% 0 0 0 0 

4.  Оцінно-рефлексивний 22/55% 14/48% 15/38% 10/35% 3/7% 5/17% 0 0 
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Як свідчать результати, наведені в таблиці, рі-

вні профорієнтаційної компетентності за кожним з 

компонентів у експериментальній групі суттєво пі-

двищились порівняно з контрольною. Результати 

експерименту підтверджують висунуту гіпотезу. 

Вивчення спеціального профорієнтологічного 

курсу «Профорієнтологія і кар`єра» для системати-

зації елементів профорієнтаційної компетентності. 

Гіпотеза: рівень профорієнтаційної компетент-

ності майбутніх учителів підвищиться, якщо: для си-

стематизації отриманих знань, умінь та компетент-

ностей організувати курс за вибором «Профорієнто-

логія і кар’єра» з використанням активних методів 

навчання і технології «портфоліо». 

Незалежна змінна: програмовий матеріал ку-

рсу «Профорієнтологія і кар’єра» з використанням 

активних методів навчання і технології «портфоліо». 

Залежні змінні: рівень прояву мотиваційно-

ціннісного компонента профорієнтаційної компете-

нтності; рівень прояву когнітивного компонента 

профорієнтаційної компетентності; рівень прояву 

операційно-діяльнісного компонента профорієнта-

ційної компетентності; рівень прояву рефлексив-

ного компонента профорієнтаційної компетентно-

сті. 

Курс «Профорієнтація і кар`єра» є важливою 

ланкою у підготовці студентів до профорієнтацій-

ної діяльності. Він інтегрує в собі відомості з пси-

хології, педагогіки, методики викладання і пов’яза-

ний з подальшим проходженням педагогічної прак-

тики. Зміст курсу передбачає лекційні заняття, 

виконання лабораторно-практичних робіт та інди-

відуальних завдань. 

Обсяг часу, відведеного за навчальним планом 

на дисципліну – 90 годин (3 кредити).  

Курс складається з 3-х змістових модулів, що 

відповідають профорієнтологічному, методичному 

і праксеологічному аспектам профорієнтаційної 

компетентності: 1. Теоретичні основи профорієнта-

ції. 2. Організація профорієнтаційної роботи вчи-

теля. 3. Професійна кар`єра. 

Для активізації вивчення програмового матері-

алу, студентам пропонувалось обрати види індиві-

дуальних завдань, об'єднаних назвою педагогіч-

ного проєкту, наприклад «Педагогічні засоби фор-

мування у учнів інтересу до педагогічної професії», 

«Використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в процесі профорієнтаційної роботи з уч-

нями», «Професійна кар`єра вчителя» тощо: Розро-

бка профорієнтаційного кросворду з індивідуальної 

теми; Розробка плану-конспекту профорієнтацій-

ного заходу (чи фрагменту уроку) з використанням 

ІКТ; Розробка комп’ютерної презентації до проф-

орієнтаційного заходу; Розробка тестів для переві-

рки знань студентів з окремої теми курсу; Напи-

сання реферату з курсу; Підготовка презентації до 

реферату; Пошук матеріалу до теми заняття з вико-

ристанням електронних ресурсів; Створення інтер-

нет-сторінки профорієнтаційного характеру; Розро-

бка власної кар`єрограми; Аналіз результатів дослі-

дження індивідуальних професійно-важливих 

якостей (не менше 4-методик); Розробка власного 

резюме. 

Кожному студенту на першому занятті визна-

чалась тема, за якою він має виконати педагогічний 

проєкт.  

Після вивчення курсу студенти подають викла-

дачу носій інформації на якому збережено усі вико-

нані індивідуальні завдання або демонструють збе-

режені завдання у «хмарі». Це робоче портфоліо з 

дисципліни. Напрацювання окремих студентів ста-

ють надбанням всієї групи і можуть в подальшому 

використовуватись у процесі активної педагогічної 

практики, на яку направляються майбутні педагоги. 

Включення елементів профорієнтаційних за-

вдань до програми педагогічної практики з ураху-

ванням особливостей майбутньої спеціальності є 

логічним продовженням процесу формування 

профорієнтаційної компетентності. 

Педагогічна практика в системі засобів форму-

вання профорієнтаційної компетентності відіграє 

інтегруючу і рефлексивно-оцінну роль. Ми розгля-

даємо її, як систематизаційно-інтегрувальну ланку 

формування профорієнтаційної компетентності. 

Трансформуючи загальні завдання педагогіч-

ної практики у аспекті формування профорієнта-

ційної компетентності, можна сформулювати їх та-

ким чином: поглиблення, закріплення та удоскона-

лення теоретичних знань з соціально-економічних, 

психолого-педагогічних та правових основ проф-

орієнтації; знайомство з системою профорієнтацій-

ної роботи в загальноосвітніх закладах; набуття та 

розвиток здатностей планування, організації, про-

ведення та контролю профорієнтаційної роботи; 

формування професійно-педагогічної спрямовано-

сті та готовності до профорієнтаційної діяльності, 

як з учнями, так і у напрямі визначення власної про-

фесійної траєкторії. 

На настановній конференції перед практикан-

тами ставляться додаткові профорієнтаційні за-

вдання: дослідити рівень організації профорієнта-

ційної роботи освітнього закладу, встановити мож-

ливості для її поліпшення; скласти план 

профорієнтаційної роботи на період практики; 

взяти участь у оформленні навчально-методичного 

кабінету (куточка) профорієнтації; організувати та 

провести захід з профорієнтаційною спрямовані-

стю (диспут, бесіда, екскурсія тощо); провести дос-

лідження індивідуальних особливостей учнів, важ-

ливих для професійного самовизначення з допомо-

гою опитувальників, тестів та інших діагностичних 

методик (за погодженням з класним керівником і 

практичним психологом); провести екскурсію до 

навчальних закладів (насамперед педагогічного 

університету); виконати для кабінету методичну 

розробку одного профорієнтаційного заходу; про-

водити методичну роботу з вчителями згідно з пла-

ном роботи кабінету з профорієнтації; системати-

чно проводити орієнтацію на педагогічну профе-

сію; вивчити потреби закладу освіти в педагогічних 

кадрах різних спеціальностей на п'ять наступних 

років з урахуванням виходу педагогів на пенсію та 

перспектив оптимізації загальноосвітніх закладів у 

регіоні; на базі випускних класів загальноосвітніх 

закладів провести вивчення ставлення випускників 
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до педагогічної діяльності; провести діагносту-

вання школярів, які обрали педагогічну професію; 

провести профконсультаційну роботу в різних фор-

мах стосовно орієнтації школярів на вибір педаго-

гічної діяльності; зібрати відомості про випускни-

ків, що бажають вступити до закладів педагогічної 

освіти.  

По закінченню практики студенти-практика-

нти додатково здають таку документацію: аналіз 

стану профорієнтаційної роботи в школі; на основі 

загальношкільного плану виховної роботи; план 

роботи кабінету профорієнтації в школі; розробку 

виховного профорієнтаційного заходу; ввдомості 

про потреби закладу освіти в кадрах на 5 років; ре-

зультати проведення профдіагностичної методики 

по виявленню педагогічної спрямованості уч-

нів;вВідомості про випускників, що бажають всту-

пити до закладів педагогічної освіти; мотивоване 

есе «Педагогічна практика і моя професійна 

кар`єра» обсягом до 3-х сторінок (Що дала прак-

тика для професійного зростання. Значення проф-

орієнтації в роботі вчителя. Яких якостей у мене не 

вистачає для успішної професійної діяльності? Як я 

бачу своє професійне зростання на 10 років). 

Реалізація розробленої системи та вивчення 

курсу за вибором «Профорієнтологія і кар`єра» 

сприяло суттєвому підвищенню рівня профорієнта-

ційної компетентності майбутніх учителів за всіма 

компонентами і аспектами, про що свідчать дані, 

наведені у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Розподіл студентів 4 курсу за рівнями профорієнтаційної компетентності після вивчення курсу «Проф-

орієнтологія і кар`єра» та проходження педагогічної практики (у %). Експериментальна сукупність – 102 

особи. Контроль – 203 особи) 

№ 
Компонент профорієнтац. компетент-

ності 

Рівень 

Вихідний Низький Середній 
Достат-

ній 
Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

5.  Мотиваційно-ціннісний 0 0 17 7 51 30 26 49 6 14 

6.  Когнітивний 12 4 31 10 40 34 14 40 3 12 

7.  Операційно-діяльнісний 4 0 35 12 40 23 16 53 5 12 

8.  Оцінно-рефлексивний 12 4 41 17 29 19 14 50 4 10 

 

Висновки. 

В умовах профільного навчання і необхідності 

формування індивідуальної освітньої траєкторії 

учня важливою складовою професійно-педагогіч-

ної компетентності є профорієнтаційна компетент-

ність. Її формування – тривалий процес, що забез-

печується різними засобами, які можна умовно по-

ділити на спеціальні та функціональні (контекстні).  

Модель формування профорієнтаційної ком-

петентності складається з 5-ти взаємопов`язаних 

блоків: цільового, методологічного, інформаційно-

змістового, операційно- технологічного, результа-

тивно-оцінного.  

Повноцінне вивчення процесу формування 

профорієнтаційної компетентності майбутніх учи-

телів доцільно вивчати з позиції поєднання систем-

ного, синергетичного, гуманістичного, особистіс-

ного, діяльнісного, аксіологічного, праксеологіч-

ного, компетентнісного, інтердисциплінарного 

підходів.  

Процес формування профорієнтаційної компе-

тентності містить етапи: допрофесійний, освітній 

та професійний (післядипломний період), які хара-

ктеризуються специфікою суперечностей, завдань 

та засобів. Ефективне формування профорієнтацій-

ної компетентності забезпечується низкою педаго-

гічних умов: формування мотиваційної основи ово-

лодіння профорієнтаційною компетентністю у єд-

ності профорієнтологічного, методичного і 

праксеологічного аспектів; забезпечення профе-

сійно-педагогічної і профорієнтаційної спрямова-

ності підготовки з використанням можливостей, 

об`єктивно закладених у змісті освітніх дисциплін 

різних циклів на засадах інтердисциплінарності і 

контекстності; систематизація елементів компетен-

тності на інтегративному курсі «Профорієнтологія 

і кар`єра» з використанням ІКТ та накопиченням 

матеріалів у вигляді електронного портфоліо; 

включення елементів профорієнтаційних завдань 

до програми педагогічної практики. 

На основі моделі було створено технологічну 

систему, ефективність якої підтверджено під час 

педагогічного експерименту. 

Матеріал, наведений у статті не вичерпує про-

блеми дослідження. В подальшому передбачаємо 

розглянути питання впливу профорієнтаційної ком-

петентності на професійну перспективу педагогів 

та можливості її розвитку у процесі підвищення 

кваліфікації вчителів. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті уточнено ключові поняття віртуального освітнього середовища. Виокремлено сутнісні хара-

ктеристики та переваги віртуального освітнього середовища. З’ясовано параметри віртуального освітнього 

середовища. Встановлено основні принципи віртуального освітнього середовища, а саме: доступності для 

кожного; безперервності та різноманітності освітнього процесу; інтеграції професійної підготовки та про-

фесійної іншомовної підготовки в практичні вміння та навички; взаємозв’язку вітчизняної системи профе-

сійної іншомовної підготовки з системою професійної іншомовної підготовки інших країн; гнучкості і 

прогностичності навчальних планів, програм та методів роботи в процесі здійснення професійної іншомо-

вної підготовки; рівності умов кожного споживача освітніх послуг для реалізації його здібностей. 

ABSTRACT 

The article defines the key concepts of a virtual educational environment. The essential characteristics and 

advantages of the virtual educational environment are highlighted. Parameters of virtual educational environment 

are clarified. The basic principles of a virtual educational environment are established, namely: accessibility for 

everyone; continuity and diversity of educational process; integration of vocational training and vocational training 

in practical skills; the interconnection of the domestic vocational training system with the vocational training sys-

tem of other countries; flexibility and predictability of curricula, programs and methods of work in the process of 

vocational training; equality of conditions of each consumer of educational services for realization of his abilities. 

Ключові слова: віртуальне освітнє середовище, професійна підготовка, віртуальне навчання, Інтер-

нет освіта, принципи віртуального освітнього середовища, параметри віртуального освітнього середо-
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Постановка проблеми. У процесі інтеграції 

України до європейського та світового освітнього 

простору національна система освіти вимагає знач-

ної модернізації, що передбачає розв’язання бага-

тьох складних завдань, одне з яких – навчання та 

виховання нації в умовах нового освітнього прос-

тору.  

У сучасній українській освітній галузі відбува-

ються пошуки нових форм і методів навчальної ді-

яльності, які сприятимуть найбільш повному розк-

риттю потенціалу учасників освітнього процесу, 

вміння вільно мислити та самоорганізовуватися. 

Тому актуальною стає проблема належного рівня 

навчання і виховання в українських закладах вищої 

освіти, що є запорукою якісної освіти в системі про-

фесійної іншомовної підготовки, спрямованої на 

навчання та виховання політичної, культурної та 

наукової еліти країни.  

Вітчизняна педагогічна наука завжди приді-

ляла увагу вивченню зарубіжних систем освіти, ме-

тодів та форм навчання і виховання. Внесок зарубі-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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жних країн у світову педагогічну спадщину, розши-

рення міжкультурних і наукових зв’язків виклика-

ють великий інтерес наукової спільноти України до 

сучасних прогресивних методів та форм навчання. 

Саме тому досить актуальним стає питання віртуа-

льної освіти загалом та віртуального освітнього се-

редовища в системі професійної іншомовної підго-

товки, зокрема. 

У зв’язку з новими національно-політичними 

реаліями та освітніми потребами освітнє середо-

вище зазнає стрімких та значущих змін. Один з най-

більш актуальних напрямків інноваційної освітньої 

діяльності – це організація освітнього процесу засо-

бами віртуального освітнього середовища. Віртуа-

льне освітнє середовище дозволяє поєднати сис-

тему очного та дистанційного навчання, що є не-

від’ємною основою розвитку моделі професійної 

іншомовної підготовки. Побудова просторової мо-

делі віртуальної освіти в процесі іншомовної підго-

товки допомагає розширити кругозір та інтелект 

споживача освітніх послуг, а також його культурне 

та соціальне коло інтересів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць 

стосовно віртуального освітнього середовища у си-

стемі професійної іншомовної підготовки показує, 

що перші спроби застосування віртуальної реаль-

ності з’являються ще в 1970-х рр. [6], найбільше ж 

поширення даного феномена в освітньому середо-

вищі прослідковується з середини 1990-х рр. Багато 

досліджень (К. Деде, 1993; С. Кобб, Х. Ніл, 

Дж. Крос’єр, Дж. Р. Вілсон, 2002; М. Хамада, 2008; 

С. Хельсель, 1992; М. Руссо, 2004) освітніх програм 

віртуальної реальності показали, що дане явище на-

дає значні можливості у викладанні, які найчастіше 

недоступні при використанні інших освітніх техно-

логій [7; 8; 9; 10; 11]. М. Хамада (2008) узагальнив 

деякі з цих можливостей, зосередивши увагу на пе-

ревагах використання віртуальної реальності (ВР) у 

викладанні і навчанні [15, с. 3]; М. Вайндорф-Сисо-

єва проаналізувала основні аспекти віртуального 

освітнього середовища як невід’ємного компоне-

нту сучасної системи освіти [1]. Серед сучасних ві-

тчизняних науковців значну увагу у своїх працях на 

віртуальне освітнє середовище звертають О. 

Гриб’юк [3], Н. Тверезовська, А. Касаткін [4], Р. Гу-

ревич, Г. Гордійчук, Л. Коношевський, О. Коно-

шевський, О. Шестопал [4] та ін.  

Мета дослідження – з’ясувати сутнісні харак-

теристики віртуального освітнього середовища, ви-

значити його основні принципи та параметри. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми, котрим присвячується озна-

чена стаття. Не зважаючи на достатньо велику кі-

лькість праць з проблематики віртуального освіт-

нього середовища, залишається не до кінця 

дослідженою сутність застосування технологій вір-

туальної реальності в умовах професійної іншомо-

вної підготовки студентів. Саме тому стаття прис-

вячується конкретизації сутності поняття «віртуа-

льне освітнє середовище» та виявленню його 

сутнісних характеристик в системі професійної ін-

шомовної підготовки, розкриттю переваг віртуаль-

ного освітнього середовища під час здійснення про-

фесійної іншомовної підготовки, основних функцій 

та принципів віртуального освітнього середовища в 

системі професійної іншомовної підготовки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Використання віртуального освітнього середовища 

в системі іншомовної підготовки – безперервний 

процес, що бере за основу функціональну ефектив-

ність технологій інформації та комунікації, формує 

культуру і утворюється на основі особливої куль-

тури навчання, включає як суб’єкта і об’єкта освіт-

нього процесу. Засобами віртуального освітнього 

середовища є інформаційні та комунікаційні техно-

логії, які можуть варіюватися залежно від техноло-

гічного прогресу, ступеня доступності, моделі орга-

нізації навчального процесу [1, с. 91]. 

В системі професійної іншомовної підготовки 

інформаційні технології віртуального освітнього 

середовища дають змогу спілкуватися та здійсню-

вати освітній процес групами та індивідуально на 

будь-якій відстані. А сучасне програмне забезпе-

чення полегшує та спрощує процес отримання 

знань.  

Здійснивши аналіз Інтернет-джерел, наукових 

та педагогічних публікацій, дійшли до визначення 

наступного поняттєво-термінологічного апарату 

нашого дослідження та розмежування таких по-

нять, як-от: професійна підготовка, професійна ін-

шомовна підготовка, освітнє середовище, інформа-

ційне освітнє середовище, віртуальне освітнє сере-

довище, віртуальне навчання, Інтернет-освіта. 

Професійна підготовка – це цілеспрямований 

процес навчання професійним знанням та вмінням 

з метою набуття навичок та вмінь, необхідних для 

виконання професійних завдань. 

Професійна іншомовна підготовка – це цілесп-

рямований, поєднаний з фаховими предметами 

процес навчання іноземної мови професійного 

спрямування, який є основою для формування ін-

шомовної професійної компетентності споживачів 

освітніх послуг. 

Освітнє середовище – система зовнішніх умов 

та факторів необхідних для успішного функціону-

вання освітнього процесу, що охоплює інтелектуа-

льні, методичні, організаційні та технічні ресурси і 

забезпечує формування активної, високоморальної 

та освіченої особистості. 

Інформаційне освітнє середовище – це сукуп-

ність інформаційних, навчально-методичних, тех-

нічних і організаційних умов, шо реалізуються за-

собами інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), спрямованих на здійснення навчального про-

цесу і взаємозв’язок з його учасниками.  

Віртуальне освітнє середовище – це частина 

цілісного інформаційного середовища, яке розвива-

ється та здійснюється в телекомунікаційному прос-

торі. 

Віртуальне навчання — процес і результат ко-

мунікативної взаємодії викладачів та споживачів 

освітніх послуг у віртуальному освітньому середо-

вищі, за допомогою визначеної специфіки та змісту 

взаємодії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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Інтернет освіта (англ. Online tutoring) — освіта, 

що здійснюється з використанням ресурсів та тех-

нологій глобальної мережі Інтернет. У відношенні 

до поняття дистанційна освіта є видовою відмінні-

стю, більш строго регламентує техніко-технологі-

чну специфіку навчання — використання ме-

режі Інтернет (дистанційно можна навчатися не 

тільки через Інтернет, але і за допомогою локаль-

них мереж, відеозв'язку тощо) [11]. 

Віртуальне освітнє середовище в системі про-

фесійної іншомовної підготовки – це соціокультур-

ний феномен реальної дійсності, що забезпечує за-

доволення освітніх потреб, повну реалізацію знань, 

умінь та навичок споживача освітніх послуг, а та-

кож саморозвиток активної особистості, якій при-

таманна висока самооцінка, самоорганізація та 

вміння критично мислити. Відповідно до цього, 

слід виокремити такі сутнісні характеристики вір-

туального освітнього середовища: 

- інформаційний зміст і комунікативні можли-

вості локальних, корпоративних і глобальних ком-

п'ютерних мереж формуються і використовуються 

для освітніх цілей усіма учасниками освітнього 

процесу; 

- створене і розвивається для ефективної кому-

нікації всіх учасників освітнього процесу; 

- відрізняється від традиційного освітнього се-

редовища отриманням (наданням) освіти, характе-

ром освітньої комунікації, здійснюваної як опосе-

редковано – на відстані, так і традиційно – «очі-в-

очі» [3]. 

Віртуальне освітнє середовище є основою роз-

витку професійної іншомовної компетенції спожи-

вачів освітніх послуг, в зв’язку з чим підпорядкову-

ється основним параметрам, що забезпечують його 

імплементацію в освітній процес, як-от:  

- наявність зворотного зв'язку (рівень інтерак-

тивності); 

- численність можливостей для відповідних 

відгуків різного характеру; 

- мовне різноманіття (засоби вираження); 

- особиста спрямованість [3]. 

Віртуальне освітнє середовище – складний 

процес, що в системі іншомовної підготовки є не-

від’ємним складником та виконує низку функцій, 

що забезпечують якість освітнього процесу: 

- навчальна (навчальна інформація надається в 

різних формах з використанням передових методів 

і технологій навчання); 

- інформаційна (інформація надається в пов-

ному обсязі без обмежень в просторі та часі); 

- комунікативна (навчання проходить у формі 

діалогу між учасниками навчального процесу та ви-

кладачем); 

- контрольна (проводяться комплексні заходи 

щодо перевірки та контролю рівня знань, умінь і на-

вичок споживачів освітніх послуг). 

Усі функції віртуального освітнього середо-

вища в системі іншомовної підготовки перебува-

ють у складних взаємозв'язках, саме тому їх необхі-

дно розглядати з урахуванням характеру їх єдності 

та взаємозалежності. 

Основні функції реалізуються на практиці сис-

темою занять, змістом діяльності викладача і студе-

нта, різноманітністю методів, форм і засобів нав-

чання, процесом контролю і самоконтролю нав-

чання і аналізом отриманих результатів. 

Освітній процес здійснюється на основі обґру-

нтованих і перевірених практикою дидактичних 

принципів, зумовлених закономірностями і завдан-

нями освіти. 

Принципи навчання – основи або положення, 

що визначають зміст, організаційні форми і методи 

навчальної роботи. 

Відображаючи істотний аспект процесу нав-

чання, принцип навчання стає підґрунтям для фор-

мулювання правил навчання. Правила навчання за-

лежать від принципу навчання, конкретизують 

його, підпорядковуються йому і сприяють його ре-

алізації. Вони функціонують як практичні вказівки, 

якими користуються в конкретних навчальних си-

туаціях. 

Для успішної реалізації феномену віртуаль-

ного освітнього середовища в системі професійної 

іншомовної підготовки обов’язково необхідно до-

тримуватися таких принципів:  

- доступності для кожного; 

- безперервності та різноманітності освіт-

нього процесу; 

- інтеграції професійної підготовки та про-

фесійної іншомовної підготовки в практичні вміння 

та навички; 

- взаємозв’язку вітчизняної системи профе-

сійної іншомовної підготовки з системою профе-

сійної іншомовної підготовки інших країн; 

- гнучкості і прогностичності навчальних 

планів, програм та методів роботи в процесі здійс-

нення професійної іншомовної підготовки; 

- рівності умов кожного споживача освітніх 

послуг для реалізації його здібностей.  

Усі принципи віртуального освітнього середо-

вища в системі професійної іншомовної підготовки 

взаємопов’язані та взаємозалежні і зумовлюють 

один одного, що робить неможливим використання 

одного, не беручи до уваги інших. Саме тому для 

забезпечення успішності та об’єктивності освіт-

нього процесу викладач повинен дотримуватися 

комплексного та системного підходів при викорис-

танні вищезазначених принципів віртуального осві-

тнього середовища. 

Віртуальне освітнє середовище в системі іншо-

мовної підготовки має переваги, що роблять такий 

освітній феномен актуальним та унікальним в умо-

вах розвитку та удосконалення системи освіти на 

сучасному етапі. Переваги віртуального освітнього 

середовища в системі іншомовної підготовки такі:  

- займатися в зручний час та в будь-якому 

місці, завдяки програмному забезпеченню та новим 

Інтернет технологіям; 

- самостійно обирати темп заняття; 

-  концентруватися на навчальному матері-

алі, який потребує більшої уваги; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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- займатися з викладачем індивідуально, за-

вдяки сучасному програмному і технічному забез-

печенню, звертаючи увагу на конкретну інформа-

цію, що потребує додаткового пояснення; 

-  можливість обирати навчальну тему від-

повідно до сфери професійної іншомовної підгото-

вки та на основі вже отриманих знань, умінь та на-

вичок самостійно визначати рівень складності за-

вдань; 

- економічна вигідність, економія витрат 

при здійсненні освітнього процесу іншомовної під-

готовки, як зі сторони об’єкта, так і зі сторони 

суб’єкта віртуального освітнього процесу;  

- можливість онлайн відслідковування рівня 

засвоєння навчального матеріалу викладачем та 

споживачем освітніх послуг; 

- можливість викладачем здійснювати он-

лайн перевірку виконання завдань та контроль за 

виконанням самостійних робіт; 

- участь в онлайн квестах, чатах, вебінарах, 

конференціях, дискусіях спрямованих на підви-

щення рівня професійної іншомовної підготовки 

споживачів освітніх послуг; 

- безперервна онлайн підтримка споживачів 

освітніх послуг викладачами з метою надання шви-

дкої консультації та необхідної роз’яснювальної 

роботи з різних питань, що виникають під час осві-

тнього процесу. 

Залежно від конкретних навчальних цілей ви-

щезазначені переваги віртуального освітнього сере-

довища в системі іншомовної підготовки можуть 

покращити освітній процес, зробити його зручним 

та ефективним як в індивідуальній, так і в груповій 

формах роботи, як в проектній діяльності, так і на 

звичайних заняттях. 

До того ж, вищезазначені переваги віртуаль-

ного освітнього середовища в системі іншомовної 

підготовки відіграють ключову роль при відборі 

змісту освіти, форм і методів навчання і викла-

дання, що дає змогу значно урізноманітнити, систе-

матизувати, конкретизувати та індивідуалізувати 

освітній процес. А також залучити до нього все бі-

льшу кількість зацікавлених споживачів освітніх 

послуг, які прагнуть поглибити та удосконалити 

свої знання іноземних мов в професійній сфері. 

Висновки і перспективи подальших розві-

док у даному напрямку. Проведений аналіз вітчи-

зняних і зарубіжних праць показав, що віртуальне 

освітнє середовище в системі професійної іншомо-

вної підготовки повинно базуватися на принципах: 

доступності для кожного; безперервності та різно-

манітності освітнього процесу; інтеграції професій-

ної підготовки та професійної іншомовної підгото-

вки в практичні вміння та навички; взаємозв’язку 

вітчизняної системи професійної іншомовної підго-

товки з системою професійної іншомовної підгото-

вки інших країн; гнучкості і прогностичності нав-

чальних планів, програм та методів роботи в про-

цесі здійснення професійної іншомовної 

підготовки; рівності умов кожного споживача осві-

тніх послуг для реалізації його здібностей. 

Уточнено ключові поняття: професійна підго-

товка, професійна іншомовна підготовка, освітнє 

середовище, інформаційне освітнє середовище, ві-

ртуальне освітнє середовище, віртуальне навчання, 

Інтернет-освіта. Виокремлено сутнісні характерис-

тики та переваги віртуального освітнього середо-

вища. З’ясовано параметри віртуального освітнього 

середовища: наявність зворотного зв'язку, числен-

ність можливостей для відповідних відгуків різного 

характеру, мовне різноманіття, особиста спрямова-

ність.  

Подальші дослідження з теми варто спряму-

вати на розкриття змісту вказаних ключових по-

нять, організаційних засад професійної іншомовної 

підготовки споживачів освітніх послуг в системі ві-

ртуального освітнього середовища у вищих навча-

льних закладах України та змістового компоненту 

цієї підготовки. Перспективи подальших наукових 

розвідок полягають в удосконаленні іншомовної 

підготовки споживачів освітніх послуг в системі ві-

ртуального освітнього середовища, а також ви-

вченню готовності майбутніх фахівців спілкува-

тися іноземною мовою під час виконання професій-

них завдань. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано наукову спадщину І.П. Львова з точки зору розкриття питань розвитку вітчи-

зняної культури та науки. Педагог показав, що розбудова української держави не може бути без якісної 

освіти громадян. Він схилявся до думки, що освіта та культура – це основа для розвитку молодого поко-

ління. І.П. Львов описав, як у житті звичайного робітника гармонійно взаємодіють культура і праця. У 

статті показано роль освіти і культури у повсякденному житті робітників, котрі працювали на користь 

держави й не відставали від інтелігентних людей знаннями про мистецтво, культуру та ін. 

ABSTRACT 

The article analyzed the scientific heritage of I.P. Lvov from the point of view of disclosing the issues of 

development of national culture and science. The lecturer showed that the development of the Ukrainian state can 

not be without quality education of citizens. He was inclined to believe that education and culture were the basis 

for the development of the younger generation. I.P Lvov described the life of an ordinary worker the culture and 

labor interact. The article shows the role of education and culture in the daily lives of workers who worked for the 

benefit of the state and did not keep up with intelligent people with knowledge of art, culture, etc. 
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Постановка проблеми. Важливими завдан-

нями, які стоять перед сучасними дослідниками, є 

аналіз невідомих фактів біографії вітчизняних пе-

дагогів, методів виховання та прищеплення любові 

та розуміння художнього мистецтва, відвідування 

музеїв, виставок, також вивчення етики та естетики 

студентами та громадянами, які прагнуть бути інте-

лектуальною та культурною особистістю. Для фор-

мування всебічно розвинених особистостей - учнів 

та студентів педагог шукає різноманітні шляхи до-

несення інформації. Щоб підвищувати педагогічну 

кваліфікацію, важливо не забувати про методичну 

підготовку та самопідготовку педагогів. Для цього 

необхідно створити належні умови для розвитку 

методичної та матеріальної бази для розширення 

кругозору у студентів, покращення запам’ятову-

вання та візуального відтворення вивченого матері-

алу.  

Мета статті. Проаналізувати доробок І. П. 

Львова про розвиток вітчизняної культури і освіти 

в період відбудови держави після Другої світової 

війни та завдання, які були поставлені державою 

перед закладами освіти і науковими установами, а 

також результати їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. І. П. Львов на-

родився та виріс у Російській імперії, освіту здобув 

також у Російській імперії. Після отримання атес-

тата про вищу освіту він був направлений працю-

вати в Чернігівську духовну семінарію. Пізніше І. 

П. Львов працював у новоствореному Чернігівсь-

кому педагогічному інституті, котрий декілька ра-

зів змінював свою назву та структуру. І. П. Львов 

написав чимало доповідей та лекцій на педагогічну 

тематику, адже він викладав дидактику, психоло-

гію та логіку студентам в Чернігівському педагогі-

чному інституті. Одним із актуальних сьогодні тво-

рів педагога була доповідь про культуру та вихо-

вання, яка зберігається в Державному архіві 

Чернігівської області. І. П. Львов вказав на розви-

ток та велике значення сільського господарства в 

Чернігівській області. На той час аграрній освіті 

приділялося більше уваги, ніж іншим наукам, адже 

країна була у стані кардинальних змін та взяла курс 

соціалістичного розвитку. І. П. Львов акцентував 

увагу на посиленні уваги держави на розвиток села 

в повоєнні роки. Зокрема він вказав на матеріальну 

підтримку державою сільських господарств, виді-

ливши колгоспам майже 404 тисячі тракторів, 83 

тисячі зернових комбайнів, 228 тисячі вантажних 

автомобілів. Завдяки молоді, котра потужно працю-

вала на теренах нашої держави, піднімаючи ідеї мо-

лодого духу в розвитку країни, розширювали землі, 
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придатні для посіву сільськогосподарських куль-

тур, та поширювали культуру серед сільського на-

селення. У результаті збільшився асортимент про-

дуктів у продовольчих магазинах, а мешканці сіль-

ських територій почали більше відвідувати 

культурні заходи, що відбувалися в будинках куль-

тури [1]. 

Зростання матеріального добробуту трудящих 

мас того періоду супроводжувалося сильним підви-

щенням їх культурних потреб. 

Характерною рисою розвитку соціалістичної 

культури в радянській Україні було усунення всіх 

класових, станових, національних і расових обме-

жень в оволодінні культурою і знанням широкими 

народними масами. У жодній країні світу культур-

ний рух не мав такого масового характеру, як в Ук-

раїні.  

Держава реально забезпечувала право грома-

дянина на освіту, і ним користувалися абітурієнти, 

які бажали отримати спеціальність. Держава виді-

ляла величезні кошти на розвиток шкільної освіти. 

У жодній іншій країні не витрачали на освіту сті-

льки коштів, скільки витрачали колишні соціаліс-

тичні держави. Навчання було безкоштовним і здій-

снювалося рідною мовою. У вказаній доповіді за-

значено, що запроваджено загальну обов'язкову 

початкову освіту та організовано безкоштовне ви-

робничо-технічне навчання робітників. Запрова-

джено систему державних стипендій, що охоплює 

90% студентів вузів і 83% учнів спеціальних серед-

ніх шкіл [2]. Розвиток промисловості та сільського 

господарства залежав насамперед від культурного 

розвитку країни – зазначив І. П. Львов у своїй до-

повіді[1]. 

Також І. П. Львов показав, що на той час (1955 

р.) у школах та в училищах, технікумах України на-

вчалося майже 35 мільйонів учнів. У зв’язку із роз-

витком середньої освіти число старшокласників, 

включаючи школи робітничої та сільської молоді, 

збільшилась порівняно з 1954 роком на 157 тисяч 

учнів, у тому числі сільських учнів – на 90 тисяч 

учнів. До речі, у технікумах та і інших закладах 

освіти такого типу на той час учнів навчалося 

майже 1 млн 959 тисяч. 

І. П. Львов проаналізував, що у 10 класах сере-

дніх шкіл збільшилося кількість випускників на 

23%. У закладах вищої освіти на той час навчалося 

майже 1 мільйон студентів, це майже на 135 тисяч 

більше, ніж 1954 році та на 620 тисяч більше студе-

нтів, ніж в 1950 році. 

Масове отримання технічної освіти свідчить 

про зростання нової соціалістичної культури в гро-

мадян. Відбулася боротьба за нову культуру праці, 

а саме, підвищення матеріально-культурного рівня 

мас у період будівництва соціалістичного суспільс-

тва. Також вживалися всі заходи, щоб підняти ку-

льтуру простих робітників до рівня інженерно-тех-

нічних працівників. Такий культурно-технічний пі-

дйом робітничого класу зробив розрив між 

фізичною та розумовою працею в країні [2]. 

І. П. Львов звернув увагу на збільшення кіль-

кості аспірантів у закладах вищої освіти та науко-

вих установах. На його думку, це стало причиною 

зростання кількості спеціалістів із вищою освітою 

у сільському господарстві, на 11% більше, порів-

няно із 1954 роком. 

Він також зауважив, що збільшення кількості 

бібліотек та клубів призвело до збільшення загаль-

ної кількості книг у цих закладах і становило приб-

лизно 1 мільярд 350 мільйонів.  

І. П. Львов вказав, що з 1956 року майже 5 мі-

льйонів 800 тисяч дітей та підлітків відпочивали в 

дитячих таборах, санаторіях, екскурсійно-туристи-

чних базах або виїжджали у літній період на дачі, 

де були споруджені дитячі сади, дитячі будинки та 

дитячі ясла. За словами І. П. Львова, вище сказане 

свідчить про культурний розвиток повоєнної кра-

їни. 

І. П. Львов зробив акцент на певні слова, які 

вказав у звітній доповіді котру попередньо згадував 

педагог про роботу державних службовців того 

часу, що у школах далеко не достатньо розвинута 

була фізична підготовка учнів, не достатньо приді-

ляють увагу вивченню художнього мистецтва, при-

щеплення мистецького смаку. 

У доповіді вказано, що з підвищенням культу-

рного розвитку будуть збільшуватися навчальні за-

клади, будуть будуватися та відкриватися нові 

школи, технікуми та інші навчальні заклади.  

Одним із досягнень того періоду було скасу-

вання плати за навчання у старших класах середніх 

шкіл, середніх спеціальних та закладів вищої освіти 

з 1956−1957 н.р. 

І. П. Львов схвально відгукувався про плану-

вання будівництва шкіл у мальовничих місцях, де 

були б створені належні умови - матеріально-техні-

чне забезпечення, чисті та світлі класи, обладнані 

навчальні центри з матеріалами для позаурочних 

занять. 

І. П. Львов звертав увагу на необхідність буді-

вництва освітніх навчальних закладів інтернатного 

типу, оскільки батьки були не в змозі приділяти ба-

гато уваги дітям, у зв’язку із зайнятістю на вироб-

ництві. Для зарахування у такі заклади дітей бать-

кам необхідно було заповнити відповідні докуме-

нти. Батьки мали змогу відвідувати своїх дітей у 

зручний для них час, без обмежень та певних пра-

вил. У школах-інтернатах, згідно вищесказаного 

звіту,повинні були працювати висококваліфіковані 

викладачі та вихователі, за прикладом Суворовсь-

кого та Нахімовського училищ [14]. 

Адміністрація шкіл-інтернатів повинна була 

контролювати організацію внутрішнього режиму, 

навчальний процес у школах-інтернатах, планува-

лося забезпечення всіх дітей молодшого шкільного 

віку місцями у державних дитячих садках. Будівни-

цтвом дитячих садків у сільській місцевості по-

винні опікуватися не тільки державні органи, а та-

кож і фермерські організації, адже турбота про май-

бутнє нації – це справа всієї держави [1]. 

І. П. Львов зауважив, що для доповіді викори-

стані матеріали про проблеми у школах, а саме про 

недостатню підготовку до реального життя випуск-

ників шкіл. Також підкреслив, що усі країни, котрі 
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входили до Радянського Союзу, мали б зробити ве-

ликий поступ у технічних галузях. Для цього на під-

приємствах слід забезпечити кращі умови праці [2].  

І. П. Львов звернув увагу на необхідність роз-

витку політехнічної освіти в загальноосвітніх шко-

лах забезпечення учнів сучасною науковою літера-

турою на промислову та сільськогосподарську те-

матику [1, 3]. 

Висновки. Культура та освіта займають пер-

шочергову роль у житті кожної людини. Держава 

допомагає людині отримати престижну роботу, по-

бачити світ, розширити свої професійні можливо-

сті. Культура збагачує людську душу духовними 

скарбами нації. У різні століття культура і наука ро-

звивалася по різному. 

Педагог І. П. Львов у своїй доповіді про резо-

люцію XX з’їзду КПРС зазначив, що розвиток по-

літехнічної освіти необхідний для того, щоб укра-

їнська нація була сильна не тільки фізично, але й 

розумово; наголошував на необхідності піклування 

держави про своїх громадян, котрі ще навчаються у 

різних закладах освіти, забезпечуючи їх усім необ-

хідним освітньо-культурним матеріалом (підруч-

ники, екскурсії, лекції з питань патріотичного вихо-

вання). 
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АНОТАЦІЯ 

У статті з’ясовано суть поняття «мотивація», визначено різницю між внутрішніми та зовнішніми мо-

тивами. Визначено такі шляхи підвищення мотивації курсантів в процесі вивчення іноземної мови: визна-

чення мотивів вивчення іноземної мови; організація мовних секцій та гуртків; організація зустрічей з осо-

бами, які досягли успіхів у військовій професійній сфері, та які можуть довести, що знання мови допомо-

гло досягти їм кар’єрних висот; проведення зустрічей з іноземними гостями (лекції, диспути, бесіди); 

власний позитивний приклад викладача. Встановлено сучасні комунікативні методики, які будуть сприяти 

ефективному оволодінню іноземною мовою та підвищать рівень мотивації. 

ABSTRACT 

The article defines the concept of “motivation”, identifies the difference between internal and external mo-

tives. The following ways of increasing motivation of military students’ in the process of learning a foreign lan-

guage are clarified: determining the motives for learning a foreign language; organization of language sections 

and project groups; arranging meetings with people, who have succeeded in the military professional field and 

who can prove that their language skills have helped them to reach career success; arranging meetings with foreign 

guests (lectures, debates, discussions); own positive example of a lecturer. Modern communication techniques 
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have been established that will promote effective mastering of a foreign language and increase the level of moti-

vation. 

Ключові слова: мотивація, мотив, іноземна мова, професійна підготовка, мовна підготовка. 

Keywords: motivation, motive, foreign language, professional training, language training. 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасних 

глобалізаційних процесів мотивація курсантів до 

вивчення іноземної мови посідає важливе місце в 

системі професійної підготовки. В зв’язку з розши-

ренням основних професійних завдань покладених 

на військовослужбовців – зростає потреба в якіс-

ному оволодінні іноземною мовою, що зумовлює 

потребу підвищення рівня мотивації останніх в 

освітньому процесі. Мотивація до вивчення інозем-

них мов – складне педагогічне завдання, що є осно-

вним компонентом в процесі підготовки спожива-

чів освітніх послуг. Саме тому потреба виникає по-

треба в удосконаленні мотиваційних механізмів, 

форм, методів та прийомів освітньої діяльності. 

Питання формування мотивації курсантів до 

вивчення іноземної мови є важливим елементом 

майбутнього професійного розвитку. Актуальність 

теми зумовлена високим рівнем зацікавленості на-

уковців до проблеми рівня мотивації курсантів до 

вивчення іноземної мови, а також пошуку шляхів і 

методів її зростання, оскільки курсанти поступово 

втрачають стимул до вивчення іноземної мови. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під 

час опрацювання праць зарубіжних та вітчизняних 
науковців було з’ясовано, що однозначного під-
ходу до розв’язання вищезазначеної педагогічної 
проблеми немає. Вивченням мотивації людини 
займалися Д.Макклелланд, Д.Аткінсон, Г.Хекхау-
зен, Г.Келлі, Ю.Роттер, К.Роджерс, Р.Мей, А.Н.Ле-
онтьєв. Варто зауважити, що питання професійної 
мотивації розглядали такі вчені як Л. Попова, 
С.Л.Рубінштейн, Л.І.Божович, О.Г.Ковальов, 
Г.С.Костюк, В.С.Мерлін, В.О.Сухомлинський, 
М.І.Алексеева, І.О.Синиця та інші. Навчально-пі-
знавальну діяльність студентів характеризують як 
полівмотивовану діяльність, що поєднує різні мо-
тиви [2, 4]. Навчальна мотивація курсантів визнача-
ється такими чинниками: освітньою системою, за-
кладом вищої освіти, орґанізацією навчально-вихо-
вного процесу, суб’єктними особливостями 
споживачів освітніх послуг, а також викладачами 
та специфікою навчальних предметів. 

Мета дослідження – з’ясувати суть поняття 
«мотивація» та його особливості, визначити різ-
ницю між внутрішніми та зовнішніми мотивами, 
дослідити шляхи підвищення мотивації курсантів в 
процесі вивчення іноземної мови. 

Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. У сучасній педагогічній науці є ве-
лика кількість праць присвячених дослідженню мо-
тиваційного складника освітнього процесу, проте 
особливості та шляхи підвищення мотивації курса-
нтів до вивчення іноземної мови залишається все 
ще недослідженою. Мотиваційна складова навчаль-
ної діяльності курсантів включає навчальні та пі-
знавальні потреби, мотиви та сенс навчання. Най-
більш адекватними навчальній діяльності деякі до-
слідники вважають пізнавальні мотиви (широкі 

пізнавальні, навчально-пізнавальні, мотиви самоос-
віти) [6]. В зв’язку з цим, статтю присвячено визна-
ченню понять «мотивація», «мотив», а також шляхи 
підвищення мотивації курсантів в процесі вивчення 
іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Мотивація – це теоретична концепція, що викорис-
товується для пояснення ініціації, напрямку, інтен-
сивності, наполегливості, цілеспрямованої поведі-
нки [3]. Саме тому з мотивацією тісно пов’язані мо-
тиви. Мотив – спонукальна причина дій, вчинків 
людини; це поняття, яке пояснює, чому людина ро-
бить те, що вона робить. Мотиви відрізняються від 
цілей, тому що цілі – це прямі прагнення певних на-
слідків поведінки. Мотивувати – розвивати, викли-
кати імпульси, які зумовлюють мотивацію. В рам-
ках практичного заняття з іноземної мови, поняття 
«мотивація курсанта» варто вживати для пояснення 
рівня інтенсивності уваги та зусиль курсанта, 
пов’язаних з виконанням завдань на практичному 
занятті. За таких умов мотивацією для курсанта є 
бажання вчитися для підвищення рівня не лише 
професійної компетенції, а й іншомовної комуніка-
тивної. Рівень навчальної активності курсанта зале-
жить від рівня його внутрішніх мотиваційних про-
цесів до навчальної діяльності. Іншими словами мо-
тиви навчання виступають рушійною силою в 
процесі професійного зростання.  

В результаті спостереження за навчальною ді-
яльністю курсантів, з’ясовано, що основою мотива-
ції є система внутрішніх та зовнішніх мотивів. П. 
Якобсон класифікує внутрішні мотиви за двома 
ґрупами: пізнавальні, які ґрунтуються на зацікав-
ленні студента змістом матеріалу, що вивчається, і 
мотиви досягнення, в основі яких, за Д. Аткінсом, 
лежить прагнення до успіху та уникнення невдач 
[7]. Сукупність, кількість, співвідношення мотивів 
визначає рівень навчально-пізнавальної діяльності 
курсантів. 

Внутрішні мотиви відображають пізнавальну 
потребу суб’єкта навчальної діяльності, тобто отри-
мання задоволення від навчання, процесу отри-
мання знань та заключного етапу – результату нав-
чальної діяльності, пізнавання нового. Доміну-
вання внутрішньої мотивації характеризується 
появою власної активності курсантів у процесі нав-
чальної діяльності. Зовнішні мотиви - не мають на 
меті отримання знань, вони спрямовані на досяг-
нення інших цілей, на приклад: отримання позити-
вної оцінки, стипендії, диплому; відповідність ви-
могам викладачів та закладу вищої освіти; або ж ви-
правдання сподівань батьків. Якщо в процесі 
підготовки курсантів переважають зовнішні мо-
тиви, то в такому випадку особистість не розвива-
ється повноцінно. Встановлено, що якщо в процесі 
оволодіння іноземною мовою домінують перева-
жно внутрішні мотиви, то відбувається станов-
лення особистості з високим рівнем іншомовної 
професійної підготовки.  

Як відомо, дисципліна «Іноземна мова» в не-
мовних закладах вищої освіти (далі ЗВО) потребує 
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створення штучної мотивації. У такому випадку ви-
кладачу слід зацікавити курсантів, створити пози-
тивну мотиваційну атмосферу для оволодіння іно-
земною мовою. З метою імплементації цієї мети ви-
кладач використовує дієві шляхи для підвищення 
мотивації, які, на його думку, будуть мати вплив на 
популяризацію іноземної мови та сприятимуть під-
вищенню рівня професійної іншомовної підгото-
вки. На основі аналізу сучасних наукових тенден-
цій та практик вищої школи, виділимо такі шляхи 
підвищення мотивації курсантів в процесі вивчення 
іноземної мови: 

1. Визначення мотивів вивчення іноземної 
мови. 

2. Організація мовних секцій та гуртків. 
3. Організація зустрічей з особами, які дося-

гли успіхів у військовій професійній сфері, та які 
можуть довести, що знання мови допомогло дося-
гти їм кар’єрних висот. 

4. Проведення зустрічей з іноземними гос-
тями (лекції, диспути, бесіди). 

5. Власний позитивний приклад викладача. 
До того ж, варто визначити сучасні комуніка-

тивні методики, які будуть сприяти ефективному 
оволодінню іноземною мовою та підвищать рівень 
мотивації: 

1) розв’язання проблемних завдань, застосу-
вання рольових ігор відповідно до професійної дія-
льності; 

2) застосування віртуального освітнього сере-
довища на заняттях іноземної мови; 

3) використання інтерактивних форм, методів 
та прийомів навчання; 

4) імплементація сучасних технологій в сфері 
діджиталізації освіти. 

З метою створення позитивного мікроклімату 
на занятті, спрямованого на підвищення не лише пі-
знавального, а й мотиваційного аспекту, викладач 
повинен: 

- створити власні продуктивні методики ви-
кладання та системи вправ, спрямованих на конкре-
тну аудиторію курсантів; 

- використовувати сучасні аудіо та відео ма-
теріали; 

- створити умови для «здорової» конкурен-
ції; 

- проявити зацікавленість в успішності кож-
ного курсанта. 

Однак, залучення студентів до спільної на-
вчально-пізнавальної діяльності передбачає виник-
нення низки суперечностей, що потребують 
розв’язання: 

 між потребою вивчення іноземної мови ку-
рсантом та відсутністю дієвих методик, що сприя-
тимуть позитивній навчальній динаміці; 

 між зростаючим об’ємом інформації, мож-
ливістю використовувати зарубіжні джерела в про-
цесі вивчення іноземної мови; 

 між бажанням курсанта вивчати іноземну 
мову та недостатнім науково-методичним та інфор-
маційно-технічним забезпеченням закладу вищої 
освіти.  

Висновки і перспективи подальших розві-
док у даному напрямку.  

Таким чином, на підставі психолоґо-педаґоґіч-
них досліджень можна виокремити низку зовніш-
ніх і внутрішніх мотивів, які забезпечують успішну 
навчальну діяльність студентів. Під зовнішніми мо-
тивами розуміють спонукання, що тематично не 
пов`язані з процесом і безпосередніми результа-
тами навчальної діяльності курсантів, але відігра-
ють важливу стимулюючу роль: професійний мо-
тив, мотив досягнення, мотив обов’язку, комуніка-
тивний мотив, мотив самоствердження, 
прагматичний мотив. Так, до зовнішніх мотивів 
відносять прагнення отримати певний розвиток у 
навчанні, набуття нових знань, навичок, умінь, зді-
бностей. Зовнішні мотиви можуть бути не лише по-
зитивними, але й нейтральними і навіть неґатив-
ними (прагнення бути лідером, бажання отримати 
тільки заохочення). 

Під внутрішніми мотивами навчальної діяль-
ності розуміють спонукання, в основі яких лежить 
задоволення від процесу й безпосередніх результа-
тів навчально-пізнавальної діяльності. До цього 
типу мотивації належать: пізнавальний мотив, мо-
тив самовдосконалення.  

Перспективу подальших розвідок з даної тема-
тики вбачаємо в з’ясуванні особливостей професій-
ної підготовки курсантів, а також у встановленні 
особливостей іншомовної підготовки курсантів у 
закладах вищої освіти. 
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АНОТАЦІЯ 
Метою дослідження є: проаналізувати класифікацію, принципи та особливості формування і розви-

тку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища в аспекті концепції мобільності науки.  

Завдання дослідження: вивчити основну інформацію, що стосується хмарних технологій; визначити 

перспективи використання даних технологій для розвитку освітньої і наукової діяльності, розглянути мо-

жливості застосування хмарних продуктів від Microsoft для освітніх установ. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку і формування хмаро орієнтованого освітньо-наукового се-

редовища.  

Предметом дослідження є принципи розвитку і формування хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища.  

Методи дослідження: аналіз офіційних міжнародних документів, публікацій з проблеми дослі-

дження, спостереження, порівняння, аналіз досвіду освітнього і наукового застосування хмарних техноло-

гій. 

Результати дослідження: теоретично обґрунтовано принципи створення і розвитку освітньо-науко-

вого середовища закладу вищої освіти на базі хмарних технологій. Охарактеризовано поняття хмаро оріє-

нтованого середовища, характерні властивості його функціонування.  

Висновки і рекомендації: актуальність застосування нових інформаційних технологій в освіті поля-

гає в тому, що вони не тільки виконують функції інструментарію, що використовуються для вирішення 

окремих педагогічних завдань, а й надають якісно нові можливості навчання, формування навичок само-

стійної навчальної діяльності, стимулюють розвиток дидактики і методики, сприяють створенню нових 

форм навчання. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the classification, principles and features of the formation and devel-

opment of a cloud-oriented educational and scientific environment in the aspect of the concept of mobility of 

science. 

Objectives: to study basic information regarding cloud technologies; identify prospects of using these tech-

nologies for educational and scientific development, and consider using cloud-based products from Microsoft for 

educational institutions. 

The object of research is the process of development and formation of cloud-oriented educational and scien-

tific environment. 

The subject of study is the principles of development and formation of cloud-oriented educational and sci-

entific environment. 

Research methods: analysis of official international documents, publications on the problem of research, 

observation, comparison, analysis of experience of educational and scientific application of cloud technologies. 

Results of the research: theoretically substantiated principles of creation and development of educational 

and scientific environment of higher education based on cloud technologies. The concept of cloud-oriented envi-

ronmentand and characteristic of its functioning are characterized. 

Conclusions and recommendations: the relevance of the use of new information technologies in education 

is that they not only perform the functions of the tools used to solve individual pedagogical tasks, but also provide 

qualitatively new learning opportunities, the formation of independent learning activities, stimulate the develop-

ment of didactics and methodology, promote new forms of learning. 

Ключові слова: мобільність, хмарні технології, освітньо-наукове середовище, відкриті дані. 

Keywords: mobility, cloud technologies, educational and scientific environment, open data. 

 

Інформатизація та вдосконалення технологій 

навчання займає одне з головних місце серед чис-

ленних нових напрямків розвитку освіти. Актуаль-

ність застосування нових інформаційних техноло-

гій в освіті полягає в тому, що вони не тільки вико-

нують функції інструментарію, що використову-

ється для вирішення окремих педагогічних завдань, 
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а й надають якісно нові можливості навчання, фор-

мування навичок самостійної навчальної діяльно-

сті, стимулюють розвиток дидактики і методики, 

сприяють створенню нових форм навчання і освіти. 

З розвитком комп'ютерних засобів і впроваджен-

ням їх в освітній процес у його учасників виника-

ють нові можливості, реалізуються нові підходи. 

Формування і розвиток освітньо-наукового се-

редовища закладів вищої освіти на основі техноло-

гії хмарних обчислень є актуальним напрямом мо-

дернізації педагогічних систем сучасної вищої 

освіти. Він пов’язаний із поширенням більш зруч-

них, гнучких, масштабованих систем організації 

доступу до електронних ресурсів і сервісів, умож-

ливленням колективної роботи з програмними до-

датками, зняттям географічних і часових обмежень, 

мобільністю усіх суб’єктів навчання при викорис-

танні засобів хмарних технологій та іншими чинни-

ками [3]. 

Хмарні технології являють собою новий спосіб 

організації навчального процесу і пропонують аль-

тернативу традиційним методам організації навча-

льного процесу, створюють можливості для персо-

нального навчання, колективного викладання та ін-

терактивних занять.  

Під технологією хмарних обчислень (cloud 

computing) розуміється інноваційна технологія, яка 

дозволяє об'єднувати ІТ-ресурси різних апаратних 

платформ в єдине ціле і надавати користувачеві до-

ступ до них через локальну мережу або глобальну 

мережу Інтернет. Хмарні сервіси від різних провай-

дерів пропонують користувачам через мережу Інте-

рнет доступ до своїх ресурсів за допомогою безко-

штовних або умовно безкоштовних хмарних додат-

ків, апаратні і програмні вимоги яких не 

припускають наявності у користувача високопро-

дуктивних і ресурсоспоживчих комп'ютерів [1]. 

Якщо розглянути хмарні технології від компа-

нії Microsoft для освітніх установ то це Microsoft 

Office 365, який об'єднує в собі набір веб-сервісів, 

який поширюється на основі передплати за схемою 

«ПО + послуги». Набір надає доступ до різних про-

грам і послуг на основі платформи Microsoft Office, 

електронною поштою, функціоналу для спілку-

вання та управління документами. Microsoft Office 

365 для освітніх установ дозволяє користуватися 

всіма можливостями «хмарних» служб, підвищує 

працездатність учнів і співробітників, а також еко-

номити час і гроші. Базовий функціонал Microsoft 

Office 365, включають в себе хмарні версії Lync 

Online з можливістю організації відеоконференцій, 

SharePoint Online, Office Web Apps і Exchange 

Online, буде надаватися безкоштовно. Office 365 

для освітніх установ поєднує можливості знайомих 

додатків Office для настільних систем з інтернет-

версіями нового покоління служб Microsoft для 

зв'язку і спільної роботи. Office 365 дуже простий у 

використанні і адмініструванні, має стійкою систе-

мою безпеки і рівнем надійності. 

На даний момент є три базові моделі для побу-

дови хмари: програмне забезпечення (ПО) як сервіс 

(SaaS), платформу як сервіс (PaaS), інфраструктуру 

як сервіс (IaaS). Проаналізуємо ці моделі хмар для 

виявлення можливості застосування їх в освітньому 

процесі. 

Software as a Service (SaaS) - «ПО як послуга», 

модель надання хмарних сервісів, завдяки якій ко-

ристувач використовує додатки постачальника за 

допомогою web-інтерфейсу або інтерфейсу про-

грами. 

Platform as a Service (PaaS) - «платформа як по-

слуга», модель надання хмарних сервісів, завдяки 

якій користувач отримує доступ до використання 

програмної платформи: операційних систем (ОС), 

СУБД, прикладного ПО, засобів розробки і тесту-

вання програмного забезпечення. Фактично корис-

тувач отримує в оренду комп'ютерну платформу з 

встановленою ОС і спеціалізованими засобами для 

розробки, розміщення і управління веб-додатками. 

Infrastructure as a Service (IaaS) - «інфраструк-

тура як послуга», модель надання хмарних сервісів, 

завдяки якій користувач отримує можливість 

управляти коштами обробки і зберігання, а також 

іншими фундаментальними обчислювальними ре-

сурсами (віртуальними серверами і мережевою ін-

фраструктурою), на яких він самостійно може вста-

новлювати ОС і прикладні програми. 

На разі в практиці використовується чотири 

моделі розгортання хмарних систем: 

Приватна хмара (англ. Private cloud) - інфра-

структура, призначена для використання однією 

організацією, що включає кілька підрозділів. При-

ватна хмара може перебувати у власності, управ-

лінні та експлуатації як самої організації, так і тре-

тьої сторони. 

Публічна хмара (англ. Public cloud) - інфра-

структура, призначена для вільного використання 

широкою публікою. Публічна хмара може перебу-

вати у власності, управлінні та експлуатації комер-

ційних, наукових і урядових організацій (або будь-

якої їх комбінації). 

Гібридна хмара (англ. Hybrid cloud) - це комбі-

нація з двох або більше різних хмарних інфрастру-

ктур (приватних, публічних), що залишаються уні-

кальними об'єктами, але пов'язані між собою стан-

дартизованими або приватними технологіями 

передачі даних і додатків (наприклад, короткочасне 

використання ресурсів публічних хмар для балан-

сування навантаження між хмарами). 

Громадська хмара (англ. Community cloud) - 

вид інфраструктури, призначений для викорис-

тання конкретною спільнотою споживачів з органі-

зацій, що мають спільні завдання, може перебувати 

в кооперативній власності, управлінні та експлуата-

ції однієї або більше організацій, спільноти або тре-

тьої сторони (або будь-якої їх комбінації). 

До використання хмарними технологіями пе-

рейшли багато закордонних освітніх установ. У 

США активне застосування хмарних технологій 

спостерігається у ВНЗ. Так в університеті Хофстра 

(Hofstra University) використовують хмарні сервіси, 

що надаються Google Apps. Не відстають і Євро-

пейські університети, так в Литві Каунаський Тех-

нологічний Університет протягом семи останніх 

років використовує хмарні сервіси, що надаються 

Microsoft Live @ edu. Сьогодні хмарні технологій 
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тільки починають впроваджуватися в освітню 

сферу країн СНД, однак вже зараз є установи, які 

активно використовують ці технології. Наприклад, 

за даними Microsoft Office 365 першими серед ук-

раїнських вузів впровадили хмарний офісний пакет 

Microsoft Office 365 для організації спільної роботи 

викладачів і студентів, а також розширення можли-

востей дистанційної освіти Сумський державний і 

Донецький національний університети, ПВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК». 

Проаналізувавши всі моделі хмар і досвід за-

стосування їх в зарубіжних країнах і країнами СНД, 

можна зробити висновок, що найчастіше освітні ус-

танови використовують модель хмари «ПО як сер-

віс» (SaaS).  

На основі розглянутих сервісів сформулюємо 

дидактичні можливості хмарних технологій, що 

підтверджують доцільність їх застосування в освіт-

ньому процесі: 

• організація спільної роботи для великого ко-

лективу викладачів і студентів; 

• можливість як для студентів, так і для викла-

дачів спільно використовувати і редагувати доку-

менти різних видів; 

• швидке включення створюваних продуктів в 

освітній процес через відсутність територіальної 

прив'язки користувача сервісу до місця його на-

дання; 

• організація інтерактивних занять і колектив-

ного викладання; 

• виконання студентами самостійних робіт, ко-

лективних проектів в умовах відсутності обмежень 

на «розмір аудиторії» і «час проведення занять»; 

Переваги використання хмарних технологій: 

• взаємодія і проведення спільної роботи з од-

нолітками незалежно від їх місцезнаходження; 

• створення веб-орієнтованих лабораторій в 

конкретних предметних областях (механізми дода-

вання нових ресурсів, інтерактивний доступ до ін-

струментів моделювання, інформаційні ресурси; 

підтримка користувачів і ін.); 

• організація різних форм контролю; 

• переміщення в хмару використовуваних сис-

тем управління навчанням (LMS); 

• нові можливості для дослідників з організації 

доступу, розробці і поширенню прикладних моде-

лей. 

Таким чином, головною дидактичною перева-

гою використання хмарних технологій в освіт-

ньому процесі є організація спільної роботи студе-

нтів і викладача. 

Можна виділити деякі недоліки хмарних тех-

нологій, які носять в основному технічний і техно-

логічний характер і не впливають на їх дидактичні 

можливості та переваги. До таких недоліків можна 

віднести відсутність вітчизняних провайдерів хма-

рних сервісів (Amazon, Goggle, Saleforce і ін.), від-

сутність вітчизняних і міжнародних стандартів, а 

також відсутність законодавчої бази застосування 

хмарних технологій. 

Серед усієї сукупності психолого-педагогіч-

них принципів, згідно з якими здійснюється форму-

вання хмаро орієнтованого середовища, виокрем-

лено принципи відкритої освіти, що реалізуються 

більш повно завдяки засобам цього середовища; і 

специфічні – характерні саме для хмаро орієнтова-

ного середовища [3]. 

Із розвитком систем відкритої освіти удоскона-

лювалися засоби і технології формування ОНС. B 

[1] виокремлено етапи еволюції засобів інформа-

ційно-комунікаційних мереж (ІКМ) відкритого 

ОНС, серед яких: засоби сервісних; контентних; 

адаптивних інформаційно-комунікаційних мереж 

[1, с.11]. 

Завдяки запровадженню технології хмарних 

обчислень (з чим пов’язано виникнення адаптивних 

ІКМ) в ОНС формуються нові моделі діяльності, 

що впливають на зміст, методи й організаційні фо-

рми відкритої освіти. Засоби і сервіси хмарних об-

числень утворюють інформаційно-технологічну 

платформу сучасного освітньо-наукового середо-

вища, постаючи мережними інструментами форму-

вання цього середовища [3]. Завдання викорис-

тання найсучасніших засобів ІКТ, зокрема сервісів 

і технологій хмарних обчислень, належать до пер-

шочергових у сфері інформатизації освіти, розви-

тку відкритого науково-освітнього простору. Про 

це свідчить ряд урядових ініціатив різних країн та 

прийняття міжнародних документів, таких як Євро-

пейська стратегія хмарних обчислень “Вивільнення 

потенціалу хмарних обчислень в Європі” 

("Unleashing the potential of cloud computing in 

Europe" (2012), Європейський цифровий порядок 

денний “Digital agenda for Europe” (2010), відпо-

відно до яких хмарні обчислення визнано пріорите-

тним напрямом технологічного розвитку [5]. 

Можливості співпраці в галузі досліджень рі-

зко змінилися завдяки удосконаленню мережних 

засобів зв'язку, соціальних мереж, що відкривають 

принципово нові перспективи для організації нау-

кового співробітництва. Взаємодія у віртуальному 

просторі між дослідниками і дослідницькими орга-

нізаціями є сьогодні невід’ємною частиною всіх на-

укових заходів, спрямованою на об’єднання зусиль 

окремих вчених і їхніх колективів стосовно вирі-

шення нагальних проблем сьогодення [2, 3]. 

Під впливом розвитку ІКТ змінилися шляхи 

здійснення наукового пошуку. Сервіси, що забезпе-

чують е-інфраструктури, можна використовувати 

для опрацювання значних масивів даних із залучен-

ням необхідних обчислювальних потужностей, 

здійснювати віртуальні експерименти, реалізову-

вати спільний доступ до віддаленого обладнання, 

що не було можливим раніше [2]. 

Яка мета створення і поширення технологій 

Відкритої науки? Як зазначено на сайті Європейсь-

кої комісії (https://ec.europa.eu/digital-single- 

market/en/open-science), це є трансформація науки 

завдяки застосуванню інструментів ІКТ, мереж і за-

собів масового інформування, щоб зробити науко-

вий процес більш відкритим, глобальним, орієнто-

ваним на розвиток співробітництва, творчим і бли-

жчим до суспільства. Тобто із використанням ІКТ 

змінюються способи організації досліджень, вони 

стають більш ефективними, прозорими, завдяки 
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тому, що з’являються більш потужні засоби підтри-

мування процесів збирання даних, їх опрацювання 

і подання, організації спільного доступу до даних і 

нарешті – забезпечення можливості відкритого до-

ступу до результатів досліджень, їх оприлюднення, 

поширення і впровадження. [5]. 

На сайті проекту FOSTER (Fostering the 

practical implementation of Open Science in Horizon 

2020 and beyond), розпочатого у 2017 р. у межах 

програми HORISON 2020, було сформульовано ви-

значення відкритої освіти через її основні прин-

ципи 

(https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-

science-introduction). Там зазначається: «відкрита 

наука є новим підходом до організації наукового 

процесу, що ґрунтується на спільній роботі і вияв-

ленні нових шляхів поширення знань, що стає мож-

ливим завдяки використанню цифрових технологій 

і нових засобів підтримування співробітництва». 

Як наголошують автори проекту, відкрита наука – 

це більше, ніж просто поширити принципи відкри-

тості на весь цикл здійснення дослідження, це ско-

ріше означає – сприяти наданню спільного доступу 

і реалізації співробітництва, забезпечення можли-

вості спільних дій з ресурсами на якомога більш 

ранніх стадіях дослідження [8]. 

Відкрита наука – це досить широкий термін, 

що охоплює різноманітні течії, що мають на меті 

послаблення бар’єрів будь-якого характеру для на-

дання доступу до результатів досліджень, ресурсів, 

методів або засобів, на будь-якій стадії дослідниць-

кого процесу. Це може бути – відкритий доступ до 

публікацій, відкриті дослідницькі дані, програмне 

забезпечення з відкритим кодом, відкрите співробі-

тництво, відкритий процес рецензування, відкриті 

нотатки, відкриті освітні ресурси, відкриті моног-

рафії, громадянська наука, або «краудфандінг» 

(crowdfunding), все це потрапляє у межі терміну 

«відкрита наука». Автори проекту виокремлюють 

два основних, на їхню думку, принципи: відкритий 

доступ до даних досліджень; відкритий доступ до 

публікацій [8]. 

Таким чином, враховуючи тенденції розвитку 

ІКТ підтримування наукових досліджень, зокрема, 

на базі хмарних технологій, треба зазначити, що до 

принципів функціонування хмаро орієнтованого 

освітньо-наукового середовища треба додати ще й 

принципи відкритої науки: відкритість методики 

дослідження, методів збирання і подання даних; ві-

дкритий доступ до результатів дослідження з мож-

ливістю повторного використання; відкритість про-

цесів наукової комунікації; якнайширше викорис-

тання засобів ІКТ, зокрема, хмаро орієнтованих, 

для підтримування наукового співробітництва і ор-

ганізації спільного доступу до даних у процесі ро-

боти. 

Для реалізації Стратегії відкритої науки Євро-

пейською комісією було оприлюлднено документ: 

«Європейська хмарна ініціатива – розбудова конку-

рентоспроможної економіки даних і знань у Єв-

ропі» [6]. 

Ця ініціатива покликана забезпечувати Євро-

пейську науку, промисловість, державне управ-

ління інфраструктурами світового рівня для збері-

гання і опрацювання даних; високошвидкісними 

каналами передавання даних, надпотужними висо-

копродуктивними комп'ютерами для опрацювання 

даних. У межах Хмарної ініціативи створюється 

можливість для науковців та державних служб яко-

мога повно скористатися перевагами інструментів 

опрацювання великих даних, зберігати, спільно ви-

користовувати і опрацьовувати їх у межах глобаль-

ного ринку даних, в якому стираються кордони між 

країнами, науковими дисциплінами і інституціями. 

Все це сприятиме тому, щоб дані, отримані в дослі-

дженнях, були максимально відкритими, доступ-

ними для тих, хто може використати їх для дослі-

джень, розробок, інновацій тощо 

(https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/european-cloud- initiative). 

Одним із компонентів даної ініціативи є розбу-

дова Європейської хмари відкритої науки (European 

Open Science Cloud, EOSC), що утворюватиме вір-

туальне середовище для того, щоб зберігати, спі-

льно опрацьовувати великі обсяги інформації, що 

мають вигляд великих даних [9]. Хмара відкритої 

науки як платформа для реалізації Європейської 

хмарної ініціативи об’єднуватиме в собі потужно-

сті основних пан-Європейських дослідницьких ін-

фраструктур, таких, як EGI, EUDAT CDI та інших. 

26 жовтня 2017 р. у Брюсселі була оприлюд-

нена Декларація хмари відкритої науки, у якій були 

сформульовані основні принципи формування 

Хмари [7]. В основі цих принципів лежить концеп-

ція «чесних, прозорих даних» (FAIR Data), тобто – 

даних, що є такими, що можна віднайти, що є дос-

тупними, сумісними і придатними для повторного 

використання (Findable, Accessible, Interoperable 

and Re- usable). 

14.3.2018 Європейська Комісія уклала доку-

мент під назвою «Дорожня карта імплементації для 

Європейської хмари відкритої науки» [9]. Метою 

цього документа є – означити головні напрями дос-

ліджень щодо управління даними, отриманими в 

результаті досліджень, щоб можна було в повній 

мірі будувати «науку, що спрямовується даними» 

(data-driven science) [9]. 

Наразі відбувається визначення принципів уп-

равління формуванням Хмари відкритої науки; 

створення бізнес-моделей його забезпечення; вирі-

шуються питання забезпечення сумісності та дос-

тупності даних, придатності їх до повторного вико-

ристання; також – гостро постає питання виявлення 

базових сервісів, що необхідні для того, щоб зіб-

рати і організувати опрацювання «прозорих» даних 

та пов’язаних з ними дослідницьких продуктів, що 

мають бути доступними через сервісні платформи 

[9, с.7] 

Існує переконання, що Хмара відкритої науки 

має бути одночасно масштабованою, володіти вла-

стивістю адаптивності до виникаючих потреб нау-

кового співтовариства, а також – бути спроможною 

підтримувати повністю життєвий цикл наукових 

даних [9, с.8]. Формування Хмари має відбуватися 
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поетапно, щоб можна було повною мірою операти-

вно реагувати на зміну потреб наукового співтова-

риства відносно використання даних, а також – на 

стратегії ЄС і національні стратегії, що стосуються 

опрацювання і використання наукових даних. 

У Хмарі мають бути забезпечені наступні сер-

віси [9, с.14]: 

1. Унікальна служба ідентифікації та аутенти-

фікації, а також точки доступу та системи маршру-

тизації щодо ресурсів EOSC. 

2. Захищений та персоналізований робочий 

простір / середовище (наприклад, журнал, налашту-

вання, протокол сумісності, невирішені питання). 

3. Доступ до відповідної службової інформації 

(статус EOSC, список об'єднаних інфраструктур да-

них, інформація щодо політик, опис умов сумісно-

сті) та до конкретних інструкцій (як зробити дані 

«прозорими», сертифікувати сховище або службу, 

як розробляти спільні сервіси). 

4. Сервіси пошуку, доступу, повторного вико-

ристання та аналізу даних досліджень, отриманих 

іншими користувачами через відповідні каталоги 

наборів даних та сервіси (наприклад, аналітика, 

злиття, видобування, опрацювання). 

5. Послуги для створення власних «прозорих» 

даних, їх подання та забезпечення довгострокового 

збереження. 

Сервіси даного типу нині можуть бути забез-

печені завдяки вже існуючим Європейським про-

вайдерам, таким, як EGI, EUDAT, GEANT та ін-

шими, також – завдяки наявним репозитаріям да-

них. Тим часом, сервіси цих провайдерів доступні 

окремим спільнотам науковців, їх постачання обме-

жено контекстом використання або дисциплінами, 

національними кордонами. EOSC зробить їх досту-

пними незалежно від предметної галузі і країни [9]. 

Висновки. Застосування технологій відкритої 

науки, що охоплюють європейські дослідницькі ін-

фраструктури; науково-освітні мережі; хмарні сер-

віси збирання, подання і опрацювання даних, а та-

кож сервіси Європейської хмари відкритої науки є 

актуальним і перспективним напрямом розвитку і 

модернізації хмаро орієнтованого освітньо-науко-

вого середовища закладів вищої освіти. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті проаналізовано та обґрунтовано основні аспекти змісту підготовки здобувачів вищої педаго-

гічної освіти, майбутніх учителів щодо проектування електронних освітніх ресурсів в умовах інклюзив-

ного середовища початкової школи.  

Розглянуто комплекс педагогічних засобів, які забезпечує формування умінь здобувачів проектувати 

електронних освітніх ресурсів в умовах майбутньої діяльності вчителя початкової школи з урахування 

завдань інклюзивного навчання та особливостей розвитку молодших школярів. 

Мета дослідження передбачає аналіз та наукове обґрунтування педагогічних умов підготовки здобу-

вачів вищої педагогічної освіти – майбутніх учителів до проектування електронних освітніх ресурсів в 

умовах інклюзивного середовища початкової школи. 

Доведено, що для сучасного вчителя початкової школи важливим стає завданням «навчити вчитися», 

допомогти учням самостійно засвоювати знання та створювати власні освітні траєкторії, а також форму-

вати якості особистості та ціннісні ставлення до навколишньої дійсності. Відтак інформаційно-освітнє ін-

клюзивне середовище визначає нову роль вчителя початкової школи, готового до професійного викорис-

тання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного середовища.  

ABSTRACT 

The article deals with the main aspects of the teacher training content in higher pedagogical institutions, in 

the context of designing electronic educational resources under conditions of inclusive primary school environ-

ment. 

The complex of pedagogical tools providing skills formation to design electronic educational resources under 

conditions of future practice in primary school is analyzed. It is taken into account the tasks of inclusive teaching 

as well as the peculiarities of junior pupils’ development are considered. 

The purpose of the research is to analyze and substantiate pedagogical conditions of training students – 

future teachers to design electronic educational resources in the inclusive primary school environment. 

It is proved that it has become vital for modern primary school teacher “to teach pupils to acquire new 

knowledge”, to help pupils to acquire knowledge in their own way, to create their own educational trajectories, as 

well as to form personality qualities and value attitudes to the reality. Therefore, the inclusive educational envi-

ronment defines a new role for primary school teachers. It is to be ready for the professional use of information 

communicative technologies in the inclusive environment of school. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інклюзивне середовище, електронні освітні 

ресурси, здобувачі вищої педагогічної освіти, освітні траєкторії, молодші школярі.  

Keywords: information and communication technologies, inclusive environment, electronic educational re-

sources, students of higher pedagogical institutions, educational trajectories, junior pupils. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-

тку освіти характеризується впровадженням в про-

фесійну педагогічну діяльність інформаційних тех-

нологій, які здатні забезпечити якісно новий рівень 

системи освіти з урахуванням можливостей та ефе-

ктивного використання електронних освітніх ресу-

рсів (ЕОР). Водночас розвиток інформаційного су-

спільства передбачає безперервне вдосконалення 

інформаційної компетентності кожного педагога. 

Слід зауважити, що формування здатності до 

самоосвіти закладаються саме впродовж навчання 

у школі, відтак вирішення проблеми формування 

освітніх компетентностей школярів залежить від 

уміння кожного вчителя проектувати й застосову-

вати сучасні ЕОР в практиці навчання. Отож інфо-

рматизація освіти зумовлює завдання підготовки 

вчителя щодо використання сучасних інформацій-

них засобів як одну з найбільш важливих, а інфор-

маційно-комунікаційну компетентність – невід’єм-

ною складовою його педагогічної кваліфікації. 

В освіті інформаційна компетентність педа-

гога розглядається як одна з найважливіших скла-

дових його професійної діяльності, що забезпечує 

якісні характеристики засвоєння знань учнів.  

Вимоги до підготовки вчителів початкової 

школи з урахуванням професійного стандарту 

https://pnu.edu.ua/en/
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«Вчитель початкових класів закладу загальної сере-

дньої освіти» включають характеристики професій-

ної майстерності у сфері інформаційно-комунікцій-

ної компетентності, в тому числі готовність до ви-

користання електронних освітніх ресурсів в 

освітньому процесі.  

З урахуванням сучасних умов розвитку інфор-

маційних технологій, вчитель повинен бути гото-

вим до роботи з комп’ютером як засобом управ-

ління інформацією, вміти працювати з інформацією 

в глобальних комп’ютерних мережах, володіти 

ІКТ-компетентностями, вміти проектувати й засто-

совувати ресурси ІКТ, основу яких складають еле-

ктронні освітні ресурси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

наукових дослідженнях поняття «педагогічні 

умови» визначено як результат цілеспрямованого 

добору та застосування елементів змісту, методів, 

прийомів, організаційних форм навчання для дося-

гнення поставленої мети [2]. Водночас педагогічні 

умови охарактеризовано як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, форм, методів, педагогічних 

прийомів та матеріально-просторового середо-

вища, які спрямовано на вирішення поставлених за-

вдань [2]. 

Наукові праці Е. Данілавічютє, Т. Дегтяренко, 

В. Засенко, А. Колупаєва, З. Ленів, С. Литовченко, 

О. Мартинчук, С. Миронова, Н. Назарова, Л. Сав-

чук, Т. Сак, М. Супрун, О. Таранченко, О. Федоре-

нко, Н. Шматко заклали теоретико-методичне підґ-

рунтя професійної підготовки вчителів початкової 

школи для педагогічної взаємодії з дітьми з пору-

шеннями психофізичного розвитку в загальноосві-

тніх закладах і аргументують нагальну необхід-

ність системної професійно-педагогічної підгото-

вки майбутніх освітян для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в умовах інклю-

зивного освітнього середовища. 

Обгрунтовуючи поняття педагогічні умови 

підготовки вчителя до проектування ЕОР в умовах 

інклюзивного освітнього середовища, важливого 

значення набуває визначення таких категорій, як го-

товність до педагогічної діяльності в умовах інклю-

зивного освітнього середовища, підготовленість до 

професійної діяльності з дітьми з особливими освіт-

німи потребами, психолого-педагогічна підготовка, 

професійно-педагогічна підготовка, компетентність.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень за-

свідчує багатогранність у використанні підходів 

щодо готовності суб’єкта до професійної діяльності 

(рис.1) [3]. 

Трактування готовності до професійної діяль-

ності розглядається з урахуванням особистісно-дія-

льнісного підходу, який конкретизує межі аналізу і 

охоплює всі аспекти психолого-педагогічних явищ, 

пов’язаних з означеним поняттям.  

 
Рисунок 1. Підходи до обгрунтування готовності суб’єкта до професійної діяльності 

суб’єктно-діяльнісний

• під готовністю до діяльності розуміють результат підготовки до певної
професійної діяльності, яка розглядається як інтегральне особистісне
утворення, що складається з мотиваційного, вольового, когнітивного,
емоційного й операційного компонентів, а також особистісні якості
відповідно до вимог професійної діяльності

функціональний 

• передбачає дослідження готовності до діяльності як певного рівня підготовки,
що забезпечує фахівцям високий рівень досягнень і залежить від обсягу та
повноти інформації, резерву можливостей для виправлення ситуації, системи
прямих і зворотних зв’язків

змістовний

• передбачає вивчення особливостей означеного процесу залежно від
конкретних умов

соціально-функціональний

• спрямовано на дослідження функцій, які визначають готовність в
житєдіяльності суб’екта

логіко-гносеологічний

• обгрунтовує зміст підготовки, його критерії і взаємозв’язки з іншими
соціально-психологічними показниками
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У започаткованому дослідженні готовність до 

професійної діяльності будемо розглядати як стійку 

характеристику особистості, цілісний комплекс, 

який включає мотиваційно-ціннісний, професійно-

методичний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

оціночно-рефлексивний компоненти. 

Проблеми підготовки вчителя початкової 

школи до проектування ЕОР науковці обгрунтову-

ють як процес підготовки, вказують його ознаки, ці-

лісність, диференційованість та поетапну організа-

цію (О. Гриб’юк, В. Дем’яненко, М. Жалдак, Ю. За-

порожченко, Т. Коваль, Г. Кравцов, Г. Лаврентьєва, 

В. Лапінський, С. Литвинова, М. Пірко, М. Попель, 

К. Скрипка, О. Співаковський, А. Сухіх, В. Та-

тауров, М. Шишкіна та ін.).  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Враховуючи важливість дослі-

джень, результати яких дозволили визначити теоре-

тичні та організаційно-методичні основи засвоєння 

інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 

підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти 

(ВПО) – майбутніх вчителів, слід зауважити недо-

статню кількість системних розробок педагогіч-

ного забезпечення інформатизації інклюзивного 

освітнього процесу початкової школи. Потребує 

грунтовного вивчення зміст та організація підгото-

вки здобувачів ВПО до проектування та викорис-

тання електронних освітніх ресурсів в інклюзив-

ному освітньому середовищі початкової школи, до-

слідження психолого-педагогічних аспектів 

процесу формування позитивної мотивації до ово-

лодіння необхідними компетентностями проекту-

вання. 

Мета дослідження передбачає аналіз та нау-

кове обґрунтування педагогічних умов підготовки 

здобувачів вищої педагогічної освіти – майбутніх 

учителів до проектування електронних освітніх ре-

сурсів в умовах інклюзивного середовища початко-

вої школи. 

Реалізація мети визначає завдання дослі-

дження: 

- обгрунтувати зміст підготовки здобувачів 

ВПО, майбутніх учителів щодо проектування елек-

тронних освітніх ресурсів; 

- проаналізувати комплекс педагогічних засо-

бів, які забезпечує формування умінь здобувачів 

проектувати ЕОР в межах майбутньої діяльності 

вчителя в умовах інклюзивного освітнього середо-

вища початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. У пропонова-

ному дослідженні підготовку майбутного вчителя 

до проектування ЕОР задля реалізації завдань ін-

клюзивної освіти будемо розглядати як здатність до 

формування нових професійних компетентностей, 

а саме до створення електронних освітніх ресурсів 

для отримання нових освітніх результатів. 

Водночас особливого значення в педагогічних 

дослідженнях набувають питання щодо нової ролі 

вчителя в умовах розвитку інформаційно-освіт-

нього інклюзивного середовища школи. Означене 

середовище зумовлює зміну ролі вчителя в освіт-

ньому процесі. Освітня діяльності сучасної школи 

передбачає, що у професійній діяльності сучасного 

вчителя значущими стають вміння проектувати 

освітній процес в інклюзивному середовищі вико-

ристовуючи електронні освітні ресурси. Означені 

вміння стають ключовими в забезпеченні готовно-

сті вчителя до роботи в інформаційно-освітньому 

інклюзивному середовищі початкової школи. 

Розвиток інформаційного середовища школи 

ініціює зміни в освіті, відтак пріоритетним напрям-

ком діяльності в підготовці сучасного педагога стає 

організація навчання, в якому формування профе-

сійних компетентності фахівців відбувається в умо-

вах наближених до майбутньої професійної діяль-

ності. З урахуванням того, що формування вміння 

проектувати ЕОР стає важливою умовою готовно-

сті сучасного вчителя до діяльності, то очевидно, 

що процес підготовки здобувача, майбутнього вчи-

теля початкової школи слід будувати з включенням 

ЕОР в систему вищої педагогічної освіти. Отож, 

можемо стверджувати, що в педагогічній науці під 

терміном «професійна компетентність майбутнього 

вчителя в проектуванні ЕОР» з урахуванням систе-

много підходу можемо розуміти інтегративну як-

ість особистості, що враховує сукупність компете-

нтностей в психолого-педагогічних та предметно-

технологічних областях знань, які забезпечують го-

товність до професійної діяльності з проектування 

ЕОР в умовах інклюзивного середовища початкової 

школи. 
Вміння проектування освітнього процесу 

пов’язано з аналізом мети і завдань освіти, побудо-
вою основних змістових ліній вивчення кожного 
предмета, добором методів, організаційних форм та 
комплексу засобів навчання, вдосконаленням чи 
створенням навчальних програм і методик. Техно-
логія педагогічного проектування – це спосіб засво-
єння й перетворення освітнього середовища, в умо-
вах дійсності, яка динамічно розвивається та необ-
хідності вибору альтернативних способів 
діяльності, системного розгляду об’єктів і процесів, 
перманентних проблемних ситуацій, рольової пове-
дінки, колективної творчої діяльності [5]. 

Важливим для сучасного вчителя початкової 
школи стає завданням «навчити вчитися», допомо-
гти учням самостійно засвоювати знання та ство-
рювати власні освітні траєкторії, а також форму-
вати якості особистості та ціннісні ставлення до на-
вколишньої дійсності [1]. Отож інформаційно-
освітнє інклюзивне середовище визначає нову роль 
вчителя початкової школи, готового до професій-
ного використання засобів інформаційно-комуніка-
ційних технологій в умовах інклюзивного середо-
вища. Відтак підготовка вчителя до проектування 
електронних освітніх ресурсів стає необхідною 
умовою роботи вчителя в сучасній школі [6]. Прое-
ктування освітньої діяльності з використанням еле-
ктронних освітніх ресурсів зумовлено зміною ролі 
педагога в означеному процесі. Освітній процес зо-
крема, в умовах інклюзивного навчання дітей з 
ООП, стимулює вчителя до усвідомляння ролі, де 
педагог стає координатор, наставник чи організатор 
процесу засвоєння знань. Відтак ефективним спо-
собом побудови й реалізації завдань інклюзивного 
навчання з використанням електронних освітніх ре-
сурсів є проектування процесу навчання (рис. 2) [4]. 
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Рисунок 2. 

Завдання проектування процесу інклюзивного навчання з використанням електронних освітніх ресурсів 

 

Враховуючи вищеозначене, можемо стверджувати, що особливістю діяльності вчителя початкової 

школи в умовах інклюзивного середовища стає використання електронних освітніх ресурсів, які змінюють 

роль вчителя в процесі організації навчання (рис. 3). 

 
Рисунок 3. 

Роль вчителя в процесі організації інклюзивного навчання з використання електронних освітніх ресурсів 

 

Водночас можемо визначити низку тез, які відображають роль учня в інклюзивному навчальному про-

цесі в умовах використанням електронних освітніх ресурсів (рис. 4). 

школяр як суб’єкт діяльності поряд з педагогом, а його особистісний розвиток 
стає першочерговим завданням освіти

навчальна інформація – «інструмент» чи засіб організації самостійної 
пізнавальної діяльності, а не лише мета навчання

педагог – менеджера і режисера навчання, готовий запропонувати школярам 
необхідний комплект засобів навчання, а не лише передати навчальну 

інформацію

організацію активних та інтерактивних видів освітньої діяльності учнів і 
розвиток відкритої пізнавальної позиції

УЧИТЕЛЬ - в інформаціно-освітньому інклюзивному середовищі школи 

• не єдине джерело освітньої інформації

• організатор пошуку необхідної інформації, допомагає в процесі її підбору, 
впливає на її усвдомлення відповідно до освітніх завдань і є посередником між 
учнями та джерелами інформації

• індивідуалізує освітній процес, визначаючи оптимальний для кожного учня 
обсяг необхідного засвоєння навчальної інформації з урахуванням результатів 
діагностики

• визначає форму контролю засвоєння навчального матеріалу учнів з 
урахуванням індивідуальних особливостей

• стає ініціатор нових форм взаємодії з учнями на уроці і в позаурочний час

• проявляє себе як модератор дискусій, обговорень проблемних та дискусійних 
питань на уроці і в позаурочний час
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Рисунок 4. 

Роль учня в інклюзивному навчальному процесі в умовах використанням електронних освітніх ресурсів 

 

Відтак учень стає активним учасником проектування власної індивідуальної траєкторії засвоєння ма-

теріалу навчального предмета і, як наслідок, свого індивідуального освітнього маршруту. 

Вищеозначена професійна компетентність майбутнього вчителя як структурна складова освіта перед-

бачає наявність трьох основних компонентів (рис. 5) [1]. 

 
Рисунок 5. Основні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах інклюзив-

ного середовища з проектування ЕОР 

 

Отож формування професійної компетентно-

сті здобувача в процесі професійної підготовки до 

проектування ЕОР є досить складний та поетапний 

процес формування означених професійних компе-

тентностей впродовж усього періоду навчання у 

ЗВО. 

Розробка технологій з використанням ЕОР в 

навчанні змінює традиційну структуру освітнього 

процесу, сприяє появі відкритих методик побудови 

не тільки окремих навчальних занять, а й процесу 

навчання загалом. Означені методичні підходи є на-

слідком задумів ЕОР і можливістю візуалізації реа-

льних об’єктів та їх максимальною наближеністю 

до моделювання реальних процесів, які відобража-

ють зміст освіти. 

Важливою педагогічною умовою підготовки, 

якому будемо розглядати стає наповнення змісту 

загально-професійних дисциплін професійно-нав-

чальними завданнями з використанням ЕОР. 

УЧЕНЬ в інформаційно-освітньому інклюзивному середовищі школи

• активний учасник навчального процесу, як суб’єкт навчання

• на достатньому рівні розуміє освітні завдання і самостійно визначає мету своєї 
діяльності та шляхи її досягнення

• активний учасник різних форм освіти, проектної діяльності, дослідження

• може самостійно вибирати спосіб взаємодії з електронним освітнім ресурсом, 
визначити послідовність вивчення, темп та виконання завдань

• підбирає необхідний для досягнення мети матеріал, з урахуванням завдань 
навчання

• самостійно здійснює пошук необхідної інформації в ЕОР, з урахуванням 
рекомендацій вчителя (асистента вчителя)

• демонструє результати, обґрунтовуючи їх обраними матеріалами в ЕОР

соціально-
психологічні, 

здатність і готовність 
до взаємодії в умовах 

інклюзивного 
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використовуючи ЕОР
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психологічні 

мобільності, здатність 
до застосування 

психолого-
педагогічних методів 

роботи з учнями в 
означених умовах 

використовуючи ЕОР

дидактичний, 
здатність до синтезу 
предметних знань, 

умінь, навичок 
здобувача, які 

відображаються як 
способи діяльності

особистісний, 
здатність до 

особистісного і 
професійного 

зростання здобувача 
(мотивація)
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Матеріальним вираженням процесу підгото-

вки здобувачів до проектування ЕОР в умовах ін-

клюзивного середовища початкової школи є склад, 

зміст та послідовність виконання майбутніми вчи-

телями професійно-навчальних завдань, спрямова-

них на отримання досвіду проектування ЕОР. Озна-

чені завдання в комплексі охоплюють основні дії, 

які входять в професійну діяльність (типові профе-

сійні завдання) [4]. 

Сучасний освітній процес ЗВО спрямовано на 

те, щоб майбутній учитель умів вирішувати профе-

сійно-навчальні завдання, з урахуванням мети про-

понованого дослідження, вмів виконати певну сис-

тему дій з проектування ЕОР. Процес виконання 

означеного завдання передбачає низку етапів: ана-

літичний, планування, виконавський, оцінний [3]. 

Аналітичний етап передбачає дослідження ви-

хідних даних професійного завдання, при цьому не-

обхідно встановити: що відомо, а що потрібно отри-

мати. Проаналізувати дані завдання на достатність 

умови для вирішення завдання. Під час аналізу 

умови завдання доцільно зробити примірку, відпо-

вівши на запитання: «Чи можливо виконати умову? 

Чи достатньо даних для виконання якісного проду-

кту діяльності? Чи недостатньо? Чи є надлишкові 

дані? Чи присутні суперечності?». Надалі провести 

процес перетворення формулювання професійної 

ситуації в формальне професійне завдання через 

виділення ключових слів-маркерів, які містять змі-

стове навантаження для виконання завдання. Проя-

снити значення незнайомих слів в професійному те-

заурусе, якщо пропонована ситуація передбачає 

взаємодію з іншими суб’єктами освіти, то сформу-

лювати уточнюючі запитання. На означеному етапі, 

окрім вміння формалізувати вихідні дані, співста-

вити професійну ситуацію з певним видом діяльно-

сті майбутнього вчителя, проявляється готовність 

здобувача до самоосвіти в сфері інформаційних те-

хнологій [4]. 

На наступному етапі планування виконання 

розробляються та укладаються кроки виконання 

формального професійного завдання. Визнача-

ються умови реалізації виконання завдання, відпо-

відно до результату добираються інструментальні 

засоби, упорядковуються послідовності операцій-

них складових. Після закінчення етапу здобувач де-

монструє алгоритм виконання професійно-навчаль-

ного завдання з урахуванням зв’язку між відомими 

і невідомими даними. 

Третій етап – виконавський, передбачає вико-

нання завдання за розробленим алгоритмом опера-

ційних дій. Процес передбачає самоконтроль з боку 

виконавця, перевіряється кожен крок реалізації 

плану. Результатом безпомилковості виконання є 

контроль на прикінцевому кроці виконання алгори-

тму через відповідність результату умові завдання. 

Якщо означену відповідність не досягнуто, то від-

бувається перевірка усіх попередніх кроків. Такий 

цикл може повторюватися декілька разів, допоки 

виконавець не впевнениться у тому, що завдання 

виконано правильно. Після закінчення етапу здобу-

вач звітує про виконану роботу. 

Прикінцевий етап – оцінний – оцінка резуль-

тату діяльності здобувача тобто виконання профе-

сійно-навчального завдання: оцінювання продукту 

діяльності й самооцінка власної діяльності як май-

бутнього вчителя. Критерії оцінювання продукту 

визначаються якістю продукту, вимогами замов-

ника.  

Розробка та впровадження в освітній процес 

професійно-навчальних завдань – процес моделю-

вання підготовки вчителя наближений до реальної 

педагогічної діяльності, в якій вагомого значення 

набуває завдання проектування та використання 

ЕОР, як засобів, що забезпечують нову якість 

освіти. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи до проектування ЕОР в умовах інклюзив-

ного середовища враховує інтегративну характери-

стику особистості – систему спеціальних знань і 

умінь, сформовану мотивацію до діяльності в умо-

вах інформаційно-освітнього інклюзивного середо-

вища. У процесі означеної підготовки можемо ви-

ділити чотири компоненти, які визначають змісто-

вну та якісну сторону діяльності, а саме: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, технологіч-

ний та оціночно-рефлексивний [3].  

Отож зміст вищеозначених компонентів відо-

бражає сутність діяльності майбутнього вчителя з 

проектування ЕОР в освітній роботі з молодшими 

школярами в умовах інклюзивного середовища по-

чаткової школи. Відтак виділивши провідні компо-

ненти, які характеризують особливості підготовки 

вчителя до проектування ЕОР, можемо враховувати 

їх для визначення критеріїв сформованості готов-

ності до діяльності. 

Вимірювачем мотиваційно-ціннісного компо-

нента підготовки стає усвідомлення необхідності 

забезпечення інформаційного інклюзивного освіт-

нього середовища ЕОР, ціннісне ставлення до ролі 

вчителя в освітньому процесі, розуміння необхід-

ності оволодіння компетентностями проектування 

ЕОР.  

Результатами сформованості когнітивної гото-

вості до проектування ЕОР стає ІКТ-грамотність 

здобувача, знання можливостей проектованих ЕОР 

в різних формах навчання, обізнаність в питаннях 

використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в інклюзивному навчальному процесі. 

Технологічний критерій враховує сукупність 

показників: вміння самостійно проектувати ЕОР 

відповідно до навчальних завдань, створювати пе-

дагогічні ситуації, які передбачають використання 

ЕОР, вміти оцінювати ефективність використання 

ЕОР в інклюзивному освітньому середовищі поча-

ткової школи. 

Засобом виміру оціночно-рефлексивного кри-

терію стають показники сформованості умінь само-

оцінки власних знань щодо проектування ЕОР, 

умінь оцінки особистісних досягнень щодо оволо-

дінні методами проектування ЕОР, навичок поста-

новки завдань і аналізу власної діяльності. 
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Відтак загальний показник готовності буде му-

льтплікатівним, тобто це сукупність показників ок-

ремих компонентів готовності, яка не володіє влас-

тивістю адитивності. 

Врахування показників кожного компонента 

готовності до проектування ЕОР в умовах інклюзи-

вного освітнього середовища початкової школи іні-

ціювало визначення трьох рівні готовності здобува-

чів до означеної діяльності (низький, середній, ви-

сокий). 

Висновки і пропозиції. З урахуванням вищео-

значеного, професійну педагогічну підготовку май-

бутнього вчителя початкової школи можна розгля-

дати як процес формування цілісної особистості в 

системі практико-орієнтованого навчання, що мо-

делює професійну діяльність майбутніх педагогів з 

включенням активних форм та методів професійної 

підготовки, які відображають зміст і структуру май-

бутньої педагогічної діяльності. 

З урахуванням того, що діяльність учителів в 

закладах початкової освіти передбачає сформова-

ність вмінь щодо ефективно проектувати ЕОР, 

отож для формування готовності здобувачів до про-

ектування й використання ЕОР важливим є досяг-

нення низки завдань підготовки: 

1. Формування у майбутнього вчителя пози-

тивної мотивації до створення та використання ін-

терактивних засобів навчання.  

2. Включення здобувача ВПО в освітню дія-

льність з інтерактивними засобами навчання як 

учня задля розуміння труднощів, які виникають в 

процесі роботи з означеними засобами і як вчителя. 

3. Навчання знаходити в мережі Інтернет 

електронні освітні ресурси, оцінювати їх потенціал 

та можливості використання задля організації пі-

знавальної діяльності всіх учнів інклюзивного 

класу. 

4. Навчання створювати власні електронні 

освітні ресурси. 

5. Формування навичок використання тех-

нічних електронних засобів навчання з використан-

ням наявних і самостійно для них створених ЕОР, а 

також з використанням можливостей Інтернету. 

6. Організація діяльності майбутніх педагогів 

як практикантів для відпрацювання основних нави-

чок, отримання досвіду й оцінки діяльності з боку 

вчителя-практика; надалі самостійна діяльність як 

вчителя для формування власного стилю створення 

й використання інтерактивних засобів навчання. 

7. Оцінювання результатів (самооцінка, 

оцінка діяльності з боку викладач та оцінка вчи-

теля-практика). 

9. Рефлексія.  

Означені завдання передбачено стандартом 

вищої освіти, які зорієнтовано на формування у здо-

бувачів – майбутніх вчителів початкової школи 

професійної компетентності.  
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АННОТАЦИЯ  

Чтение и речь - это два фундаментальных навыка, которые мы используем для общения, и они тесно 

связаны. Исследование взаимосвязи между видеофильмами, речью и чтением показывает, как они влияют 

друг на друга и то, как они тесно взаимосвязаны. 

ABSTRACT 

Reading and speaking are two fundamental skills that we use to communicate, and they are closely related. 

A study of the relationship between movies, speech, and reading shows how they affect and how closely they are 

related to each other. 
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Как известно наиболее активным пользовате-

лям любого иностранного языка, говорение и 

письмо находятся в общих отношениях. Несо-

мненно, грамматические структуры, слова и их пра-

вильное использование, а также определенная сте-

пень точности должны быть соблюдены. Они реа-

лизуются в обоих типах активных навыков.  

Экспрессивные навыки - также называемые 

продуктивными или активными навыками - озна-

чают распространение информации, которую дает 

пользователь. Когда ученик начинает изучать ино-

странный язык, он уверенно и подсознательно под-

вергается воздействию обеих категорий языковых 

навыков.  

Продуктивные/экспрессивные навыки имеют 

решающее значение, поскольку они дают возмож-

ность практиковать реальные действия в классе. Он 

используется в качестве «барометра» для проверки 

знаний студентов. Обучение разговорной речи 

имеет жизненно важное значение, поскольку сту-

денты должны общаться на английском языке.  

Английский язык используется для получения 

высшего образования. Все студенты, которые выез-

жают за границу для получения высшего образова-

ния, будь то медицинские, бизнес-школы или 

курсы повышения квалификации, обучаются на ан-

глийском языке. Все университеты и колледжи Ав-

стралии, США, Канады, Великобритании, Новой 

Зеландии и Сингапура, которые являются основной 

достопримечательностью для получения высшего 

образования для иностранных студентов, препо-

дают только на английском языке. Все журналы, 

периодические издания и доклады, вдохновляющие 

современных ученых, инженеров, технологов и 

технократов, публикуются на английском языке. 

Чтение, письмо, аудирование и говорение - все 

это взаимосвязано в языковой среде обучения. Гра-

мотность, однако, необходима для успеха образова-

ния. Продуктивные навыки не существуют совер-

шенно независимо от рецептивных навыков. Пас-

сивные навыки представляют собой существенную 

часть языковых навыков и основы некоторых кате-

горий продуктивных навыков.  

Оба типа активных навыков, то есть говорение 

и письмо, разделяют некоторые виды деятельности, 

а некоторые относятся только к одному из них. В 

наше время, в эпоху Интернета, есть более иннова-

ционные и живые способы практиковать активные 

навыки [6; с. 266-273].  

Сегодня во всем мире преподавание иностран-

ных языков, особенно английского, стало неотъем-

лемой частью образования во всех его отраслях. 

Мы даже можем найти два основных типа методики 

преподавания английского языка, как обучение ан-

глийскому языку с использованием традиционной 

и современной методологии.  

Но в новейший период во всем мире педагоги 

стремятся использовать современную методику все 

время. Это становится ясно, когда мы смотрим на 

результаты, достигнутые с помощью этих двух ме-

тодов. Как показывают результаты, современная 

методика позволяет обучающимся общаться на ре-

альном языке не традиционным методом. 

Очевидно, что одной из целей любой методики 

в обучении иностранному языку является повыше-

ние уровня владения иностранным языком учаще-

гося. Однако традиционная методология базиру-

ется в значительной степени на сведении интегри-

рованного процесса использования иностранного 
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языка к подмножествам дискретных умений и об-

ластей знаний в отрыве друг от друга. Исходя из 

этого, традиционные методы тесно связаны с пре-

подаванием языка, которое используется в опреде-

ленной области, связанной с жизнью учащихся.  

Учащиеся должны активно овладевать зна-

нием языка посредством его использования, по-

скольку опыт постоянно преобразуется.  

Контроль языка включает в себя способность 

понимать сообщения и реализовывать их в контек-

сте. Развитие языкового контроля невозможно без 

творчества, когда учащиеся испытывают использо-

вание нового языка как важного социального 

навыка. Различные виды деятельности связаны с 

литературным, историческим, философским, со-

циологическим или иным содержанием изучаемого 

языка.  

Новая среда предоставляет дополнительные 

возможности для учащихся видеть и слышать себя, 

когда они пытаются использовать язык аутентич-

ными способами. Что касается тестирования, то оно 

не должно быть карательным, это должен быть 

учебный опыт, который является частью текущего 

курса, вовлекая студентов в разработку интересных 

проблем, являясь мотивационным и средством ро-

ста для студентов.  

Интерактивные методы позволяют войти в 

другую культуру, развивая толерантность к разли-

чиям без смешения собственного чувства идентич-

ности. Использование интерактивных методов 

также подразумевает вынос языка и его изучение за 

пределы класса, поскольку мир открывается для 

многочисленных путешествий, технологий и об-

щих интересов.  

Изучение языка - это процесс развития.  

Учащиеся используют имеющиеся знания, 

чтобы сделать поступающую информацию всеобъ-

емлющей, и они должны активно использовать но-

вую информацию, в то время как введение, интер-

активные методы учитель должен учитывать пред-

почтительный стиль обучения студентов и во 

многом стиль преподавания для достижения опти-

мального обучения в классе. Поэтому многие спе-

циалисты называют эту методологию коммуника-

тивно-языковым подходом. Другая группа авторов, 

предлагает иную идею. Они отмечают, что ино-

странные языки преподаются не просто для того, 

чтобы ученик мог написать иностранному другу по 

переписке, но чтобы расширить свой кругозор пу-

тем введения определенных способов мышления о 

времени, пространстве и количестве, а также отно-

шения к проблемам, с которыми мы сталкиваемся в 

повседневной жизни 

Английский язык стал средством выражения в 

цифровых медиа. Однако некоторые из них прини-

маются только пользователями иностранных язы-

ков, а не их преподавателями. Умение писать раз-

вивается только через регулярный опыт всех видов 

письма. Если учащимся предоставляется возмож-

ность делать выбор и принимать решения о том, что 

они делают, они будут более мотивированы к уча-

стию в учебной деятельности [3; с. 192]. 

Говорение и письмо - это коммуникативные 

задачи и подразумевают аудиторию. Поэтому сооб-

щение должно быть организовано таким образом, 

чтобы оно передавалось эффективно. Уровень вла-

дения языком студента может варьироваться от 

класса к классу в зависимости от типа задания и 

контекста обучения. Очень важно обеспечить не-

предвзятое отношение к экспрессивным навыкам, 

поскольку они могут стать объектом насмешек со 

стороны сокурсников. 

Изучение английского языка, несомненно, яв-

ляется преимуществом и дополнительной ценно-

стью по многим причинам, но очень немногие об-

ладают временем и способностью идти формаль-

ным путем в учебные центры изучение английского 

языка необходимо по многим причинам, в том 

числе: прогресс или продвижение в работе, англий-

ский язык является доминирующим языком в мире 

и является официальным языком большинства 

стран, потребность в языке также во время поездок 

за границу, где в каждой стране будут говорить по-

английски, открытость к другим культурам и т.д.  

Общение очень важно для всех существ. Жи-

вотные и люди одинаково используют свои соб-

ственные отдельные языки для общения друг с дру-

гом, потому что никто не может выжить без обще-

ния. Коммуникативные навыки являются частью 

устной и письменной речи. Это дополнительные 

факторы, которые завершают процесс коммуника-

ции. 

Коммуникация - это обмен мыслями и идеями 

с целью передачи информации. Цель коммуника-

ции состоит в том, чтобы донести свои убеждения, 

идеи, мысли или потребности с ясностью, чтобы 

достичь консенсуса или взаимоприемлемого реше-

ния. 

Учитель, умеющий хорошо общаться с учени-

ками, может вдохновить их учиться и участвовать в 

занятиях. 

Это исследование проводится, чтобы изучить 

использование и значение использования фильмов 

для приобретения и развития языковых навыков, 

особенно навыков аудирования, письма, чтения и 

говорения. 

Наиболее распространенные проблемы со-

стоят в меньшем количестве вводимых выразитель-

ных навыков, поскольку материалы и большая 

часть урока проводятся на английском языке, в ос-

новном учащиеся используют рецептивные 

навыки. Все материалы от объяснений на доске до 

презентаций и заметок преподавателя написаны на 

английском языке.  

Ученики должны много читать. Поскольку за-

нятия в основном ведутся на английском языке, 

можно сделать вывод, что они также используют 

аудирование и конспектирование.  

Говорение можно было бы назвать самым за-

бытым навыком в классах, поскольку наблюдатели 

едва замечают студентов, говорящих по-английски. 

Они отвечают на английском языке в основном 

только в том случае, если на них можно ответить 

одним или двумя словами более того, большинство 

учеников не уверены в разговоре на английском 
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языке, поскольку даже если они пытаются задать 

или ответить на вопрос по-английски, формируя 

полное предложение, они быстро отказываются от 

испытания и возвращаются в безопасную зону сво-

его родного языка. Хотя у учеников явно есть про-

блемы с английским языком, учителя, похоже, не 

заставляют или не поощряют студентов пытаться 

говорить по-английски.  

Английский язык является общим языком 

среди всех стран в мире, так что мы должны вы-

учить его. Есть много способов овладеть языком и 

улучшить языковые навыки для студентов. Самые 

простые и популярные способы - это просмотр 

фильмов, потому что этот способ - отличная идея, 

удачное и хорошее начало, а альтернативный спо-

соб для людей, у которых нет времени и возможно-

сти ходить в учебные центры и для тех, кто не хочет 

изучать язык традиционным академическим спосо-

бом. 

Мы все любим смотреть фильмы, тогда почему 

не было способа выучить английский?  

Образование - это не только для просмотры 

фильмов, однако если учащийся получает удоволь-

ствие от изучения языка через фильмы, то это от-

личный метод, чтобы использовать фильмы в каче-

стве инструмента изучения английского языка для 

учащихся, чтобы улучшить языковые навыки, осо-

бенно говорить, слушать, писать и читать. Кроме 

того, это отличный способ изучить английский 

сленг, грамматические правила и приобрести новые 

фразовые обороты, а также узнать способы их ис-

пользования. По этой причине многие учителя ан-

глийского языка сейчас используют фильмы на 

уроках [2; с. 31-35]. 

Если вы хотите начать использовать фильмы в 

качестве инструмента изучения английского языка 

на уроке, то нужно соблюдать несколько важных 

аспектов. Сначала возьмите несколько детских 

фильмов или выберите фильмы, которые вы уже 

видели. Посмотрите этот фильм с субтитрами и 

напишите новые слова и фразы для вас в блокноте, 

чтобы найти их значение позже.  

Использование фильмов в классе это новый и 

очень приятный опыт для учащихся.  

Различные опросы показывают, что учащимся 

нравились назначенные занятия в классе. Учащиеся 

были более мотивированы видеть и слышать реаль-

ную жизненную ситуацию, чем следить за действи-

ями в оценочной книге.  

Общее впечатление преподавателей состоит в 

том, что фильмы оказывают положительное влия-

ние на процесс изучения языка. Они считают, что 

использование фильмов в сочетании с чтением по-

могло учащимся стать активными участниками 

аудиторных занятий. 

Учителя утверждают, что фильмы могут повы-

сить коммуникативную компетентность, они улуч-

шают взаимодействие учащихся в классе и предо-

ставляют учащимся больше возможностей для ис-

пользования английского языка. 

Многие известные ученые-лингвисты придер-

живаются мнения, что с помощью кино учащиеся 

изучают сленг, которым обмениваются между со-

бой люди.  

Учащиеся могут прийти на урок со многими 

проблемами в языке, такими как непонимание, 

ограниченный словарный запас и другие проблемы. 

И фильм мог бы помочь им преодолеть эти про-

блемы. 

Использование фильма в обучении языку - это 

отличная учебная деятельность и отличный инстру-

мент обучения. Учащиеся получат и изучат язык в 

живом интерактивном, реалистичном аспекте [1; с. 

3-7]. 

Когда учащийся смотрит фильм, он сливает 

свой ум с персонажами, которых он видит в реаль-

ности, которую он контролирует, этот метод явля-

ется «родителем» для изучения любого нового 

языка. Он узнает слова в контексте, в диалоге и дис-

куссии в аналоге, это некое использование слова, 

прежде чем сохранить его значение. 

Еще одно преимущество заключается в том, 

что через просмотр фильмов можно узнать и понять 

культуру другого: одна из основ, которые делают 

нас способными понимать любой язык, - это знать 

и понимать культуру языка. Кроме того, происхо-

дит изучение различных диалектов и различных 

произношений слов. Другие преимущества заклю-

чаются в том, что можно изучать значения слова без 

использования словаря [4; с. 7-10]. 

Самый важный момент - это увеличение запаса 

словарного запаса, укрепление и сохранение слов в 

вашем сознании. Еще одним преимуществом ис-

пользования фильмов является изучение фраз и по-

словиц на разговорном языке. Кроме того, улучша-

ется способность слушать, уровень чтения и 

письма.  

Фильмы предоставляют примеры английского 

языка, используемого в «реальных» ситуациях за 

пределами класса. Это очень полезно, особенно ко-

гда просмотр фильма происходит без перевода, по-

тому что это создает лучший акцент. Развивается 

понимание разговорного английского языка.  

Существуют однако некоторые недостатки 

изучения языка посредством фильмов: 

во-первых, фильм представляет собой нефор-

мальную беседу, поэтому иногда в сериалах и 

фильмах показывается много бранных слов или 

других неприемлемых в нашем обществе и нашей 

культуре; 

во-вторых, они не следуют многим правилам, 

значит язык ближе к сленгу и по этой причине бу-

дет изначально неправильным. Разговор идет быст-

рее, и тогда не носителю языка становится трудно 

понять акцент. Кроме того, придется сделать паузу 

и воспроизвести сцену много раз, чтобы понять, что 

именно было сказано. 

Подводя итог, необходимо, чтобы преподава-

тели английского языка обеспечили студентам 

навыки устной компетенции. Кроме того, методики 

преподавания преподавателей в колледжах, обуча-

ющих коммуникации, должны быть обогащены, 

поскольку большое число студентов хотят больше 

интерактивных сессий для улучшения своих языко-

вых навыков.  
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Абсолютно необходимо создать условия, обес-

печивающие развитие у ученика продуктивных 

навыков выразительного самовыражения. Можно 

сделать вывод, что сегодня ученик должен бороться 

с миром. Честные сотрудники должны приобрести 

новаторские навыки для выражения-точный и пра-

вильный язык и эффективное выражение мыслей. 

Чтобы преуспеть в этом жизнеспособном мире, 

ученик должен быть многогранной личностью. Те-

перь для него стало непреклонным развивать пре-

восходные выразительные навыки, чтобы справ-

ляться с постоянно меняющимся миром. 
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ABSTRACT 

In the article the peculiarities of implementing the mechanisms of intellectual governance in the domestic 

sphere of education are investigated. The study analyzed the government’s steps in society and education in in-

formatization of all processes and stages of activity. The essence of the concept of “intellectualization of educa-

tion” and the main directions of reforming modern education in Ukraine are established. The influence of foreign 

experience in the sphere of education reform on the implementation of intellectual governance mechanisms on the 

educational system of Ukraine is determined. Two directions of intellectualization of governance in education are 

covered, which include the implementation of technological achievements in the educational process and in the 

administrative activity of the educational establishment. Introduction of e-education, distance learning, workflow 

automation, use of software to create schedules, curricula and other types of governance at the educational estab-

lishment are the main areas of intellectualization of education in Ukraine. The purpose of using technical devices 

in training is described. The positive results of the implementation of intellectual governance in educational insti-

tutions have been systematized and the disadvantages and risks are outlined. The author summarizes the types of 

software used by the administration of schools and universities to manage interactions with teachers and cooperate 

with other educational institutions to share experiences. Features of e-learning and distance learning, smart edu-

cation and others are revealed. The article describes the reasons for the slow implementation of intellectual gov-

ernance mechanisms, due to the complexity of predicting its final results and future prospects. The unpreparedness 

of Ukrainian educational institutions is characterized by the lack of technical equipment in all educational estab-

lishments in the country. The functions of implementing intelligent governance systems in education including 

communication, assessment and content and their importance for improving teacher’s interaction with students, 

administration with teachers, and preservation of documentation and evaluation of learning outcomes are general-

ized. 

Keywords: intellectualization of education, technological achievements, administrative activity, school, 

higher education institution, interaction, Ukraine. 

 

1. Introduction 

The rapid pace of technological advancement in 

the 21st century has encompassed all spheres of modern 

life and is being introduced into the management of 

state and commercial structures, industrial enterprises 

by medical institutions, and more recently by the man-

agement of educational institutions. During the period 

of active development of computer technologies, the 

paradigm of the educational process was changed [2]. 

The use of smart technology, the Internet, computers 

and other hardware has made it possible to create e-

learning and distance education that are gaining in pop-

ularity today.  

A positive consequence of the introduction of 

electronic and distance education on the basis of elec-

tronic technologies was the personalization of educa-

tion, since the results of each student are evaluated in 

accordance with the materials sent to him through their 

own e-cabinet [12, p. 42]. In addition to managing the 

educational process, the implementation of intellectual 

technologies is being implemented in the management 

of the general educational institution. Automation of 

workplaces at school or university will increase the ef-

fectiveness of interaction between the head, the secre-

tary, teachers, the librarian, and also the educational in-

stitution with parents. 

Intellectualization of school management is a ne-

cessity of the present day, because according to the 

Laws of Ukraine “On General Secondary Education” 

and “On Education”, management, which envisages in-

troduction of information technologies into the man-

agement of the educational institution and training, 

which covers computerization of educational work 

main directions of reforming modern education in 

Ukraine [4; 5]. 

2. Analysis of recent publications on issues un-

solved and definition of the problem. 

Perspectives and difficulties of the introduction of 

intellectual technologies in the educational system are 

devoted to the work of a number of scientists: M.G. 

Vatkovskaya [1], A.V. Vozniuk [2], A. Ginkul [3], A.E. 

Kulik [6], V. E. Lunyachek [7], M.V. Mikhailichenko 

[8], O. Ya. Osadcha [10], T.O. Pushkaryova [11], O.V. 

Semenikhin [12], K.S. Sidorenko [13 ], Yu. Babanska 

[16], M.V. Fedorchuk [15] and others. Researchers 
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have found that the creation of intellectual learning sys-

tems has long been a task of scholars in the field of ed-

ucation, but has become possible with the active devel-

opment of information and communication technolo-

gies. At the end of the 20 century, traditional education 

began to combine with e-learning and smart education. 

3. Highlighting previously unresolved parts of 

a common problem.  

Despite numerous studies on the implementation 

of intellectual management in the field of education, 

most of them relate to foreign experience. Japan, Sin-

gapore, Estonia and others have experience in experi-

menting with the use of robotics in education. In 2014, 

“Softbank Mobile”, in collaboration with “Aldebaran 

Robotics”, created a humanoid “Pepper” robot capable 

of responding to human emotions, and later “NAO” and 

“Saya” robots that taught elementary school children 

and students. 

In particular, the Pepper robot humanoid was used 

to teach students in Tokyo who studied programming. 

The NAO robot became an example of dance creation 

training, environmental analysis. He assisted in teach-

ing reading and writing, keeping the attention of chil-

dren for whom the robot teacher was a means of great 

motivation. The NAO robot was used in Singaporean 

schools for six experimental months. The results of 

these experiments indicate that humanoid works have 

proven to be well adaptable to any educational setting 

due to their multi-interactivity [16].  

The leaders in implementing intellectualization of 

education are the USA, South Korea, Finland, Singa-

pore, Australia, New Zealand [11, p. 16]. The experi-

ence of these countries shows that the implementation 

of e-learning, distance learning and automation of man-

aging an educational institution is not inferior to tradi-

tional management methods. The technological devel-

opment of Ukraine is inferior to the world leaders in the 

field of mechanisms of intellectual management of ed-

ucation, so their implementation in Ukraine mainly fo-

cuses on electronic and distance learning, the use of 

various technical devices in the classroom and for the 

remote interaction of teachers and students. Educa-

tional institutions cannot be dissociated from techno-

logical evolution. Information and communication 

technologies and automated management systems are 

important not only for the academic work of the insti-

tution, but also for its cooperation with other institu-

tions, both inside and outside the country. 

The purpose of the article. The purpose of the ar-

ticle is to study the perspectives and difficulties of im-

plementing the mechanisms of intellectual manage-

ment in the educational system of Ukraine.  

4. Intellectualization of education in Ukraine 

Interest in the introduction of intellectual govern-

ance mechanisms in the education of Ukraine is the ex-

perience of Germany regarding the ability to enter into 

agreements with higher education institutions online. 

This will create opportunities for distance education for 

people with disabilities. The experience of France in the 

organizational structure of the government page as well 

as the mobility of teachers may be interesting for 

Ukraine in this aspect. The state should draw on the ex-

perience of France in updating Ukrainian teachers with 

regard to the use of different mobile devices, so that 

they do not stay away from the problems of interactive 

interaction between teachers and pupils, as well as 

teachers and parents. 

In Ukraine, intellectualization of education is pri-

marily realized through the introduction of electronic 

gadgets, such as tablets, interactive whiteboards, 

smartphones and other means that provide access to the 

Internet, into the training. The purpose of the use of 

technical devices in training is to move education to an 

electronic environment, which would provide access to 

all those wishing to study materials. Scientists (A.V. 

Voznyuk [2], T.O. Pushkaryova [11], O.V. Semenikhin 

[12], etc.) emphasize that intellectualization of educa-

tion implies access to various sources of information 

that would meet the needs pupils / students, where they 

would be able to receive the necessary data in a short 

period of time, to exchange views with other students / 

pupils, etc. The main complexity of the implementation 

of intellectual management technologies in Ukraine is 

due to the fact that experts cannot definitively predict 

what the prospects are and what will be the results of 

the introduction of intellectual mechanisms in the edu-

cational process, as well as the unpreparedness of edu-

cational institutions for technologicalization. So far in 

Ukraine, some schools, especially in rural areas, are not 

provided with Internet access and related software. To 

solve these problems, the issue should be considered at 

the government level. The Ukrainian government must 

adopt a strategy aimed at cooperation between educa-

tional institutions and leading manufacturers of tech-

nical equipment [3, p. 20]. 

Some researchers have called the introduction of 

e-education the driving force behind the intellectualiza-

tion of education in Ukraine. According to M.V. Mi-

khailichenko, e-education has proven to be effective in 

distance learning, managing the process of teacher-stu-

dent interaction [8]. E-learning and distance education 

have proven to be an effective tool for automating 

workflow in an institution. The advantage of e-learning 

and distance education is the reduction of time spent 

and increased motivation for learning. E-learning re-

sults in Ukraine show that students remember 15-20% 

more material than full-time students. 

This is due to the fact that distance learning stu-

dents are able to apply to view the course material an 

unlimited number of times, unlike students who record 

lectures for a teacher and may miss key details of his / 

her presentation. However, e-learning and distance ed-

ucation require quality content. One of the achieve-

ments in the implementation of the intellectualization 

of education is the adoption by the Cabinet of Ministers 

of Ukraine of a strategy for the development of the in-

formation society, where it was first mentioned the 

need to introduce e-education as an alternative to the 

traditional one [15, p. 62]. 

There are higher education institutions in Ukraine 

that actively introduce e-education. An example is the 

experience of Kharkiv National University of the Inte-

rior, which offers such innovations as “Moodle” - based 

distance learning - a course management system where 

students can apply to study materials and acquire new 

knowledge at a convenient time, or refine their skills. 
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For comparison, systems like “Blackboard”, “WebCT” 

and others are similar in function to control systems in 

the world. Distance learning education services were 

implemented by V.N. Karazin Kharkiv National Uni-

versity, but they are open only to part-time students. 

An important step in the implementation of intel-

lectual management in this institution was the creation 

of an electronic library, containing a large volume of 

publications by professors, teachers, students and oth-

ers. Since 2009, the National Technical University 

“Kharkiv Polytechnic Institute” has approved the con-

cept of e-learning. According to this strategy, teachers 

and students have the opportunity to use information 

and communication technologies, including access to 

computers and the Internet [15, p. 64]. 

A positive development in the field of intellectual 

management in Ukrainian education, as noted by O. 

Ya. Osadcha, is the automation of workflow and organ-

ization of interaction between participants of the ad-

ministrative process, for example, between the head-

master and teachers, between teachers and parents of 

students, between teachers and students [10 with. 437]. 

These factors have identified trends in the creation of 

electronic didactic resources that would meet current 

teaching methods not only in school but also in profes-

sional education. 

Intellectual management systems in Ukrainian ed-

ucation cover a range of services, including: (1) com-

munication - e-mail among staff, voting, instant mes-

saging, webinars, audio and video conferences; (2) as-

sessment - online questioning and testing; keeping 

electronic journals of students' educational achieve-

ments; (3) content - electronic dictionaries; online 

news; individual and group documentation bases. 

Educational intellectualization is a means of en-

hancing the competitiveness of the educational institu-

tion, as external communication through global infor-

mation channels to educational institutions around the 

world enhances interaction between educational repre-

sentatives and the exchange of experience. In order to 

manage the general educational institution, researchers 

have created a number of diagnostic and design systems 

such as “Universal”, “AUTORSchool”, “School” and 

others. The basis of the “Universal” is a technological 

tool intended for use by the administrative staff of the 

educational institution. With the introduction of the 

“Universal” system, the administration has the oppor-

tunity to analyze the effectiveness of the activity of the 

entire institution and to design further actions, creating 

different plans and automatically evaluating their effec-

tiveness to determine the most optimal of options [14]. 

Another system created to improve the management of 

the deputy Director of the educational institution is 

“AUTHORSchool”, which aims to automate the crea-

tion of classes. To manage databases of employees and 

students of the educational institution, the software 

“School” was developed [13, p. 432].  

The problem with the implementation of these sys-

tems in the intellectual management of the school is the 

lack of preparedness of directors and administrative 

staff to use the latest technologies. However, efforts are 

being made to create custom programs such as “Intel - 

Learning for the Future” that are designed to teach 

school principals and other employees of the admin-

istration to work with the latest programs. 

Intellectual governance in the field of national ed-

ucation covers a wide range of services. In particular, 

the “Ministry of Education and Science of Ukraine” has 

a website, visiting which citizens of Ukraine and for-

eigners are able to find the information they need re-

garding the various links of education in Ukraine, the 

legal basis of the activity of the “Ministry”; for educa-

tional institutions that offer distance learning, enable 

primary, secondary and tertiary education, etc. Using 

online access to contact the “Ministry” allows users to 

request the appropriate department and track the status 

of their documents. According to M. Vatkovskaya, the 

current state of intellectualization of education in 

Ukraine can be called a “transition to interactive coop-

eration” [1]. As a result of such interaction, two-way 

communication is realized between the organization 

and Internet users who are participants in the educa-

tional process or are interested in relevant information 

about the education of Ukraine. 

Communication with representatives of the Minis-

try of Education and Science of Ukraine is conducted 

via e-mail, online chat support. In addition, users can 

download the necessary documents used on the Minis-

try's website, which are organized in the state electronic 

registry (EDEBO). The main purpose of the EDEBO is, 

first and foremost, to provide educational institutions of 

Ukraine, local self-government bodies, individuals and 

legal entities with information on external evaluation, 

admission to higher education institutions, documents 

and requirements for obtaining a degree, data on pupil 

or student tickets of the state sample.  

The state of Ukraine is the owner of this body of 

data and its manager is the “Ministry of Education and 

Science of Ukraine”. Second, a single database in-

cludes a number of required registers - the register of 

educational documents; registers of subjects of educa-

tional activity; the register of pupil and student tickets 

of the state sample. The downside of using this base is 

the over-reliance on technical support. In particular, the 

specified resource may inaccurately display data or 

“hang” [1]. 

New opportunities in the management of educa-

tional institutions are provided by “cloud” technolo-

gies. Hardware and software are constantly updated, 

but no educational institution can change computers 

and software on a daily basis. “Cloud” technologies en-

able Internet users to access computers through online 

server software. Accordingly, the “cloud” user has ac-

cess to the data but does not have access to the operat-

ing system. The advantages of using “cloud” technol-

ogy in an educational environment, as noted by S. 

Odaynyk, are (1) the lack of need to change computers 

to more powerful ones; (2) cost-effectiveness; (3) no 

requirement for continuous software updates; (4) stor-

ing information in the “cloud”; (5) access to various 

mobile devices; (6) a large amount of “cloud” data; (7) 

geographical freedom; (8) reducing the risk of data 

loss; (9) technical support of the service provider [9, p. 

105]. “Cloud” technologies allow educational institu-

tions to carry out three main activities, namely the ex-
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change of information between participants in the edu-

cational process and educational institutions; collabo-

ration, especially in the field of intellectual achieve-

ment; cooperation between the administration of the 

educational institution, teachers and students. 

The slowness of implementing smart governance 

mechanisms in educational institutions has several 

drawbacks. V. Lunyachek, conducting research on 

computerization of schools and information and com-

munication technologies in Kharkiv and Kharkiv re-

gion, found that Ukrainian educational institutions are 

significantly behind the changes in the educational and 

administrative process. The heads of educational estab-

lishments themselves do not have adequate information 

and technological training, and therefore actively im-

plement changes [7]. 

Among the reasons for the backwardness of the 

Ukrainian educational environment in the implementa-

tion of management intellectualization, A.E. Kulik 

notes the unresolved organizational and technical rea-

sons [6]. Not all schools have computer facilities and 

free internet access yet, especially for schools in vil-

lages or small towns, particularly in the regions. Those 

institutions that have the necessary computer equip-

ment are having difficulty repairing it in a timely man-

ner. The limited number of computers makes it impos-

sible for every student to provide these equipment with 

lessons. Among the reasons for the slowdown in the in-

tellectualization of management in education are also 

psychological and pedagogical problems [6]. As with 

any innovation, its supporters and critics are always 

there. 

Critics point out that the intellectualization of the 

educational process can have negative consequences 

for the student's psyche, his cognitive processes, and so 

on. For an institution, the risk of using student data-

bases is compromised by hacking attacks and tamper-

ing with student achievement through intervention. 

Summarizing the above, the advantages and dis-

advantages of intellectualization of management in the 

sphere of education of Ukraine can be summarized in 

Table 1: 

Table 1 

Advantages and disadvantages of intellectualization of management in the sphere of education of Ukraine. 

The benefits of intellectualization Disadvantages of intellectualization 

Multi-interactivity Dependency on technical support 

Interest of pupils / students Equipment failure 

Save time “Freezing” of the Internet resource 

Access to study material at any time and for an un-

limited number of times 

Low internet connection speed or lack of Internet cov-

erage in some regions 

Document automation Hacker attacks 

Individualizing and grouping content databases 
Negative impact on the psyche and cognitive processes 

of students 

* created by authors based on data [3; 8; 16]. 

 

5. Survey methodology 

To achieve this goal, a scientific methodology was 

used, including both general scientific and special re-

search methods. The met а hod ological basis of the re-

search is a theoretical analysis of the introduction of in-

novative technologies in the field of education in 

Ukraine in the context of transformation with the use of 

a systematic approach, which allowed to study the im-

pact of foreign experience in the field of transformation 

of education in the introduction of innovative technol-

ogies in the Ukrainian education system. 

In the course of the research the whole complex of 

interrelated scientific methods was used, namely: struc-

tural and functional (to reveal the main characteristics 

of the system of providing innovative technologies in 

the field of education of Ukraine); generalization and 

semantic analysis (for the study of theoretical founda-

tions and refinement of the conceptual and terminolog-

ical apparatus), institutional (in clarifying the features 

of the introduction of electronic education, distance 

learning, document automation, use of software for the 

educational process), content analysis (in the process of 

learning) international and national literature on 

providing innovative technologies in the field of educa-

tion in the conditions of transformation), comparative 

analysis (when identifying the best world pr the act of 

modernizing the system and arguing the possibility of 

their application in domestic practice), prognostic and 

advisory analysis (when developing proposals). 

6. Conclusions 

Summarizing the above, we can conclude that the 

results of the study indicate that today education should 

be flexible and adaptable to socio-technological trans-

formations. The implementation of intellectual man-

agement mechanisms in educational institutions con-

centrates around two areas.  

The first direction is to improve the interactive 

management of the process of interaction between the 

participants of the educational process, to expand the 

use of quality Internet content, mobile devices and 

other electronic means to improve the level of learning 

material, the creation of curricula, the level of assess-

ment of students' educational achievements and more. 

The second direction is the organization of the 

process of administration management by the admin-

istration, cooperation and exchange of experience be-

tween different educational institutions. The introduc-

tion of intellectual management technologies is a 

means of creating an educational space through infor-

mation and communication tools. Ukrainian education 

has already made the first attempts to introduce man-

agement intellectualization, in particular, many higher 

education institutions have introduced a distance form 

of education through access to e-learning materials, 

personal accounts on the educational institution page, 

and so on. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теоретико-методологическому анализу проблемы этнической идентичности и гла-

вных её механизмов. В статье показаны основные факторы развития этнической идентичности. Продемо-
нстрированны особености этнической социализации личности. Показаны психологические закономерно-
сти проявления этнической идентичности как главного этапа социализации и важного фактора дальней-
шего становления личности, ее продуктивного функционирования в обществе. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of ethnic identity and its main mechanisms. 

There determined factors of ethnic identity formation. Possibilities of ethnic socialization of personality are con-
sidered. The peculiarities of manifestation of ethnic identity as an important component of socialization and a 
leading factor in the further development of personality, its productive functioning in society are presented.  

The article is a theoretical analysis of the problem of ethnic identity and its basic mechanisms. The factors of 
formation of ethnic identity are explained. The possibilities of ethnic socialization of a personality are reviewed. 
The features of ethnic identity expression as an important component of socialization and as a leading factor of 
further development of the personality, its productive functioning in society are provided. The features of the 
course of ethnic identity are analyzed, its role in the process of personality socialization is revealed. 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, этнос, этническая социализация. 
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Ethnic identity plays an important role in the life 

of the individual and society as a whole. It is a prereq-
uisite for being, a complex socio-cultural phenomenon 
that combines personal social and cultural aspects. In 
today's context of dynamic socio-social change, there is 
increasing interest in ethnic revival and optimization of 
ethnic identity. The question arises about the search for 
new ethno-cultural strategies for socialization of soci-
ety. 

Awareness of belonging to a particular ethnic 
community is one of the manifestations of human soci-
ality. One of the most important factors in becoming a 
person is their ethnic identification, which helps them 
navigate the individual in society. Formed ethnic iden-
tity is the key to successful socialization of the individ-
ual and his productive life. 

In the scientific literature, identification is consid-
ered as one of the mechanisms of socialization of the 
individual, through which the norms, ideals, values, 
roles, moral properties of the representatives of those 
social groups to which the individual belongs are as-
similated [2]. 

Ethnic identity is an integral part of the social 
identity of the individual, a psychological category that 
refers to the awareness of one's ethnicity. Ethnic iden-
tity is the result of the cognitive-emotional process of 
recognizing oneself as a representative of an ethnic 
group, a certain degree of identification of oneself with 
it, and of separation from other ethnic groups [2]. 

The process of ethnic identity occurs through the 
internalization of norms, customs, traditions, experi-
ences, values of the socio-cultural environment. 

Socialization and ethnic identity are interdepend-
ent phenomena. The criterion of socialized personality 
is the formation of ethnic identity, those ideas, posi-
tions, values, outlook, norms of behavior that are inher-
ent in its society. At the same time, for the successful 
formation of ethnic identity, the individual must ac-
quire basic life realities. 

Ethnic identity is formed from the interaction of 
the individual and society and becomes the driving, 
starting mechanism for further orientation in space, in-
teraction and interpersonal understanding. 

Ethnic socialization is a dynamic and continuous 
process that passes through structural levels. At first, it 
is based on primitive, general, external features: lan-
guage, clothing, symbolism. At higher stages of devel-
opment, a person is already capable of perceiving more 
profound group traits: religion, historical experience, 
characteristic personality traits of the nation. 

The institute of ethnic socialization is the entire 
socio-cultural environment that surrounds the individ-
ual. Personality is formed through contemplation of ar-
tistic images, literary and artistic heritage, customs, rit-
uals, traditions. Its way of thinking and behavior is un-
der the influence of such agents of socialization, as a 
nation, social group, family. Thus, by comprehending 
all the previous experience, socializing, the individual 
builds ethnic identity. 
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Language is one of the most important ethno-so-
cializing traits and it is a defining dimension of ethnic 
identity. It plays the role of an ethnic symbol, an ethno-
cultural norm, gives a sense of affinity and creates in-
tra-ethnic unity. The language effects cultural ideas, 
way of thinking, worldview. 

The child has no national characteristics before 
mastering the language - it is “international”; with the 
acquisition of language, it gradually learns national en-
vironmental features; as her or his mental development 
begins to manifest in her thinking traits of national 
mental composition [6]. 

Religion is also an important ethno-socializing 
factor. It expresses the identity of the ethnic group and 
regulates the way of life. The more an ethnic group rec-
ognizes the language and religion of their group, the 
more it strengthens the ethno-cultural basis and ex-
presses its ethnic identity. Religion feelings have the 
ability to construct a “self-concept,” they form a life-
meaning potential, inner orientation and attitude. These 
feelings are formed throughout life, develops, deepens 
and are reflected in the deep system of values that gov-
ern people's lives [7]. 

Ethnic identity is manifested in the connection of 
the individual with society, a certain social group, a 
common system of values, ideals, norms and require-
ments. It is an internal system of relation of personality 
to the world. 

One of the main features of ethnic identity is its 
function of psychological safety, stability and ordering 
of behavior. 

According to V. Achkasov, the importance of eth-
nic identification is determined by three basic psycho-
logical needs of the individual: the need for security, 
the need for belonging to a group or community, and 
the need for identity, uniqueness of their "I" [1]. 

Personality is not only indifferent to ethnicity, but 
it is also largely determined by it. Ethnicity is "given" 
together with birth, the ability to speak one's mother 
tongue, the cultural environment in which it falls and 
which, in turn, "sets" generally accepted standards of 
behavior and self-realization of the individual. The per-
son is included in the ethnic group much earlier than it 
is included in other structures of the society (class, so-
cial production, etc.). Ethnicity is a primordial niche for 
a human, from which it is repelled in later life [2]. 

Transmitted signs and symbols, settings are grad-
ually transformed into personal-semantic formations. 

Ethnic identity is one of the main characteristics 
of a person, as a representative of his group which re-
flects the overall picture of the world, a system of val-
ues, beliefs, attitudes. Thus, without imagination and 
awareness of who is a person, representatives of his 
group and who is another human being, as a representa-
tive of another group, constructive interaction and any 
changes are impossible. 

G.U. Soldatova believes that the ethnic phenome-
non of personality is formed on the basis of three inter-
related processes: 1) ethnic identification - identifica-
tion and self-determination of the person owing to the 
ethnic group; 2) interethnic differentiation - the divi-
sion of ethnic groups into their own and others, aware-
ness of interethnic differences; 3) awareness of belong-
ing to one's own as well as to other ethnic groups. Eth-
nic identity content is constituted by both conscious and 
unconscious components [10]. 

A person lives in a multi-ethnic environment and 
a significant place in his or her consciousness belongs 
to ethnic identification. It complements and expands 
the self-concept, enables you to reflect and predict your 
own actions. It is a certain mental representation that 
coordinates the personality and directs its behavior. It 
is the result of self-consciousness and self-determina-
tion, the acceptance into the inner world of the values 
of its community. 

Ethnic identity is formed as a result of the integra-
tion of conscious and unconscious psychic content, the 
juxtaposition of "we - they" and the division into "our 
own and others'", which becomes the basis of the pecu-
liar ethnic interpretations reflected in the ethnic mental-
ity. Provision of a basis for distinguishing between 
"one's" and "other's" by symbols, signs is a function of 
ethnic identity [9]. 

In ethnic identity there is an element of the uncon-
scious, the collective unconscious that functions 
throughout life. Even changing the socio-cultural envi-
ronment, people continue to be guided by it. Ethnicity 
never disappears. It is manifested in the basic properties 
of the mentality, which is a condition of ethnic expres-
sion. 

The structure of ethnic identity consists of three 
components - cognitive (self-identification, content of 
auto- and hetero-stereotypes, the idea of "distance" be-
tween his and other ethnic groups), affective (sense of 
belonging to ethnic community, expressiveness of in-
tra-group favouritism, orientation of ethnic stereotypes) 
and behavioral (real mechanism of not only awareness 
but also manifestation of a member of a certain group) 
[2]. 

Also in the structure of ethnic identity there are 
components of awareness of belonging to one's own 
people, awareness of the interests of one's own people, 
of the culture, language, territory existing in it. 

Most often, ethnic identity is viewed as the result 
of the cognitive-emotional process of self-awareness of 
a person as a representative of a particular ethnic group 
and a certain degree of identification with that ethnicity 
and separation from other ethnic groups [8]. 

The most important factors in the formation of eth-
nic identity are: family, school and the heterogeneity or 
homogeneity of the environment. 

Children's awareness of their ethnicity may vary 
depending on whether they live in a multi-ethnic or 
mono-ethnic society. The interethnic environment 
gives the individual more opportunities to acquire 
knowledge about the peculiarities of his and other eth-
nic groups, promotes the development of interethnic 
understanding and the formation of communication 
skills. Earlier a Ukrainian child living in multinational 
Kyiv was aware of his ethnicity rather than a resident 
of a remote village in the Kherson region [2]. 

Psychologists have identified a link between eth-
nic family socialization and identity expression. Chil-
dren who underwent ethnic socialization in the family 
were familiar with the customs, traditions, rituals, con-
sciously treated themselves in the ethnic community, 
had a pronounced ethnic identity. 

Ethnic identity is a product of the interaction of the 
inner and outer, objective and subjective worlds. Holds 
a leading position in society. The weakening of identity 
leads to the devastation of the personality, its pseudo-
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existence. The loss of identity gives rise to anxiety, neu-
roses, feelings of uncertainty and psychosomatic syn-
dromes. Human behavior ceases to meet the regulatory 
requirements of the social environment. 

Ethnic identity is correlated with ethnic compe-
tence. Ethno-competent personality is clearly aware of 
the rules, customs, norms and values of both his group 
and has knowledge of the characteristics of representa-
tives of other ethnic groups. 

Only by being aware of who we are and what is 
inherent in us we can understand that we are not pecu-
liar and how we are different from others. With this ar-
senal of knowledge we will be able to grasp the full 
range of features of ethnic and interethnic interaction. 

An ethno-competent personality is easily aware of 
and distinguishes his codes, signs, symbols and borders 
from strangers, demonstrating his ethnic identity at a 
deep, conscious level. 

Socio-historical conditions in which the process of 
socialization of personality takes place influences the 
formation of ethnic identity. 

The most socialized and adapted people are those 
in whom ethnic identity is formed, their behavior takes 
on a socio-typical form, it is expressed by group norms, 
and interaction with each another is maintained at a 
constructive level, based on the public interest. Such 
people are most motivated to preserve the social and 
social order. 

Ya.O. Mikhalchuk conceptualizes the concept of 
"ethnic self-determination". In her view ethnic self-de-
termination involves the formation of a positive ethnic 
identity. The basis of ethnic self-determination is a cer-
tain level of physical, mental, intellectual and spiritual 
development of the subject while the achievement of a 
high level of ethnic self-determination is the result of 
the internal psychological mechanism of formation of a 
stable ethnic position - the willingness of the repre-
sentative of the ethnic community to protect the funda-
mental interests of their ethnicity , environment) [5]. 

However, the social, economic and political insta-
bility of modern times causes conflict, opposes the for-
mation of positive ethnic identity and leads to a crisis 
of ethnic identity. 

Social change and the turmoil of the present have 
led the individual to a state characterized by a crisis of 
ethnic identity. N. M. Lebedeva identifies the following 
signs of crisis: 1) loss of positive perception of one's 
ethnicity; 2) experiencing negative feelings related to 
ethnicity; 3) dissatisfaction with citizenship; 4) nega-
tive or overly positive (protective) ethnic identity; 5) 
intolerance towards other ethnic groups; 6) loss of feel-
ings of patriotism; 7) loss of meaning in life [4]. 

This, in turn, has a negative impact on intergroup 
and intra-group relationships, and personal develop-
ment in general. In the event of a lack of identity or eth-
nic identity crisis, individuals are separated from social 
norms and value systems. 

That is why it is necessary to influence the agents 
of socialization on the development of ethnic identity, 
promote its positive expression, in order to optimize in-
terpersonal interaction and all state development. 

Therefore, ethnic identification is a social and psy-
chological process that is included in the overall pro-
cess of socialization. It is an important factor affecting 
the sustainability and well-being of the ethnic group as 

a social group and the productive life of each of its rep-
resentatives. Deformation of identity leads to a mis-
match of behavior to the regulatory requirements of the 
social environment, the collapse of the value system. It 
is necessary to promote as much as possible the ethnic 
identification people, to direct their ethnic socialization 
towards increasing ethnic consciousness, to form a 
sense of national dignity. Ethnic socialization is a factor 
in the harmonization of ethnic relations. 
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Джон Стюарт Милль (автор цитаты) – англий-

ский философ, выступающий за реформистский со-

циализм, в (данном отрывке) выступает сторонни-

ком идеи того, что благо целого стоит выше част-

ного интереса, что национализация любой частной 

собственности возможна, при условии полной ком-

пенсации. Позиции мыслителя были отражены в за-

конодательстве Положение ч.2 ст. 14 Основного за-

кона ФРГ 1949 г., которая воспроизводила текст 

Веймаркской конституции 1919 г.: «собственность 

обязывает», «пользование собственностью должно 

одновременно служить общему благу». Согласно 3 

часть этой же ст. Основного закона ФРГ делает чет-

кий юридический вывод из декларации о необходи-

мости соответствия собственности общему благу: 

«Отчуждение собственности допускается только в 

целях общего блага. Оно может производиться 

только по закону или на основании закона, регули-

рующего характер и размеры отчуждения». Со-

гласно15 статье Основного закона ФРГ: «Земля и 

недра, естественные ресурсы и средства производ-

ства могут быть в целях обобществления переве-

дены в общественную собственность или в другие 

формы общественного хозяйства согласно закону, 

регулирующему виды и размеры возмещения» 

Я согласна с позицией Дж.Ст.Милля. Мы жи-

вем в «системоцентристском» обществе; более 

того, данный вид соответствовал обществу на всех 

этапах развития. Общество, ставящее во главе всего 

потребности одного индивида, – не более, чем уто-

пия; такой порядок в социуме привел бы к его рас-

паду. Невозможно представить себе государство, 

которое оказывало бы индивидуальным интересам 

большее предпочтение, поскольку потребности 

каждого человека различаются; они зависят от его 

целей, мировоззрения и т.д. Относить к персоно-

центристстким обществам современные западные 

демократии – заблуждение. В основе всего лежит 

общественное благо.  

Однако, я также считаю, «общественные дела» 

должны быть направление на улучшение жизни об-

щества – то есть, государству необходимо обеспе-

чить необходимую защиту и выполнять определен-

ные функции в стране. Взаимоотношения между 

частной собственностью и государством должны 

регулироваться нормами права; государство, при-

знавая право собственности на землю, дает юриди-

ческие гарантии этого права, значит оно же может 

и лишить этих гарантий. Национализация – переход 

собственности из частной в государственную. 

Право государства лишить то или иное лицо для об-

щественного благополучия, в соответствии с зако-

ном признано в Европейской конвенции по правам 

человека. Данный процесс неоднократно приме-

нялся на практике. Например, в 20 веке во Франции 

были проведены 3 широкомасштабные национали-

зации; эта схема была также использована в других 

странах с развитой экономикой, таких как: Велико-

британия, Италии и т.д. 

Коллизия частных и публичных интересов – 

обыденное явление в жизни любого общества. С 

древних времен считалось, что общий интерес пре-

обладает над частным. Например, в древнеиндий-

ском сборнике басен «Панчатантра» (1-3 век до 

н.э.) выделялись два подхода к соотношению лич-

ных и общественных интересов. Рассматривая про-

блему от первого лица (то есть непосредственно от 

самого индивида), можно утверждать, что весь мир 

может быть принесен в жертву ради себя самого. 

Однако общественные цели утверждают обратное - 

что часть должна приноситься в жертву целому. 
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Данная закономерность наблюдается не только в 

восточных деспотиях, но и в таких государствах, 

как Древняя Греция. Аристотель – великий древне-

греческий философ считал, целое всегда предше-

ствует части. Целое - это полис, а часть – это кон-

кретный человек или объединение, входящее в по-

лис. 

С наступлением нового времени возникают 

войны с абсолютизмом, частные и государственные 

интересы расширяются, но понимание сравнитель-

ной ценности частного и общего остается неизмен-

ным. Голландский юрист, философ Г. Гроций гово-

рил о «правоспособностях двоякого рода», «о низ-

ших, то есть предоставленных в частное 

пользование, или высших, которые имеют преиму-

щество перед частным правом, будучи предостав-

лены всему обществу в отношении его членов и их 

имущества ради общего блага». Эти взгляды разде-

лял и Джон Локк - английский философ, один из ос-

новоположников либерализма. По мнению мысли-

теля, на первом месте также должны стоять общие 

блага, а интересы человека – на втором. 

В 18-20 веках при возникновении столкнове-

ний интересов, выбор совершался все также в 

пользу общего блага. Данной позиции придержива-

лись не только представители сословного консерва-

тизма и радикалы, но и люди, придерживавшиеся 

разных направлений либерализма, такие как 

Дж.Локк, Дж.Ст.Милль и др. Вспомним также кон-

цепцию общественных ценностей французского со-

циолога и философа Эмиля Дюркгейма: «необходи-

мость в признании превосходства общественного 

над индивидуальным». Это значит, что источник 

социальных фактов заключается в обществе, а не в 

сознании отдельных личностей; общество -это ав-

тономная система, не сводимая к действиям отдель-

ных индивидов. Таким образом, можно сказать, что 

существует преобладание общественного блага над 

частным, которое в современном мире подкрепля-

ется законом. 

Согласно 1 главе статье 2 Конституции Рос-

сийской Федерации (высшему НПА РФ), «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценно-

стью».; согласно1 пункту 1 главы 1 статьи « Рос-

сийская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления» [1]. Это значит, что вся де-

ятельность РФ подчинена закону и направлена на 

защиту естественных, социально-экономических, 

политико-правовых и культурных прав человека и 

гражданина. Земля и иные природные ресурсы мо-

гут находиться как в частной, муниципальной, гос-

ударственной и иной форме собственности. Про-

цесс восстановления частной собственности в Рос-

сии начался в период быстрых приватизаций 

государственной собственности в России в 1991 г. 

Сейчас частная собственность в Российской Феде-

рации является основой функционирования эконо-

мики нашей страны. Она увеличивает темп разви-

тия, являясь мотиватором деятельности человека. 

Именно этот источник информации был дезавуиро-

ван в условия социалистического общества, что и 

стало причиной экономического отставания СССР 

от других наиболее развитых стран. Но учтя свои 

прежние ошибки, страна смогла выйти на новый 

уровень. Однако из-за экспоненциального развития 

экономики, науки приходится стране иметь дело с 

новыми проблемами. Одной из таких проблем, свя-

занной между государством РФ и частной соб-

ственностью является отток капитала. Поскольку 

система страхования рисков не сильно развита в 

России, Инвесторы предпочитают делать вложения 

в другие страны 

Тем не менее в России развита система феде-

ральных служб, которая обеспечивает людям пол-

ную безопасность, гарантирует все права и сво-

боды, предусмотренные нормативными правовыми 

актами; однако гражданам, иностранным гражда-

нам, апатридам и бипатридам необходимо соблю-

дать законы РФ. 
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