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DEMOCRATIC VALUES IN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 
EDUCATION: EXPERIENCE AND PROSPECTS 

Хижняк І. А. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Donbas State Pedagogical University is copartner in project 

“Enhancing Democracy Education in Norway, Ukraine and Palestine” 
and today we can conclude the result of its implementing in Sloviansk 
within our 4-year collaboration. Firstly, I want to give you some 
information about the educational establishment I present and the 
conditions, which the project was started in.  

State Higher Educational Institution “Donbas State Pedagogical 
University” began its history as a Sloviansk Teacher`s Institute in 
1939, so it has a long tradition of pedagogical training and has been in 
the market of educational services over 80 years. Donbas State 
Pedagogical University is an educational, scientific and cultural leader 
of Eastern Ukraine. Especially in the nowadays situation, when the 
region lacks pedagogical higher educational establishments. It 
implements the state innovation policy in the educational field and 
creates conditions for the forming of highly educated, competitive 
professionals with active citizenship! 

Today the basic university has 7 faculties, about 3000 students 
of bachelor`s, master’s, educational-scientific and scientific levels in 
27 specialties from 8 branches of knowledge. Donbass State 
Pedagogical University is included in the ranking of Ukrainian 
educational institutions, as well as the ranking of European 
universities, compiled by the ranking system of world universities 
Ranking Web of Universities. The teaching staff of the university: 
about 40 doctors of sciences, professors, more than 250 candidates 
of sciences (PhD), associate professors. University scientists have 
state awards of Ukraine and awards of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. The university has doctoral studies in 2 
specialties, postgraduate studies in 10 specialties, 2 specialized 
scientific councils for getting degrees of Doctor of Sciences and 
Candidate of Sciences (PhD) in 5 specialties. 

On the other hand, DSPU is located in a small town and has 
some typical for provincial establishments weaknesses: lack of proper 
material and technical base, its inconsistency in comparison with the 
level of leading world universities, insufficient provision of resources, 
information and communication technologies, reduction of applicant`s 
number, etc. In addition, the military actions of 2014 had a significant 
impact on DSPU activity. In particular, up to this day part of the 
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educational buildings remain decommissioned due to the direct 
bombarding. Lack of security confidence as a result of the military conflict 
in Eastern Ukraine has led to the fact that young people from other 
regions fear to go to our university and other reasons. 

In these circumstances, the participation of DSPU in the 
international project has become extremely important for the support and 
development of the university, teachers and students. It was one of the 
first long-term international projects university took part, and the first for 
our faculty of primary, technological and vocational education. We are 
really glad that our Norwegian colleagues have paid attention to Donbas 
university. During four years of cooperation we have been developing and 
the results are difficult to be expressed only through facts and figures. 
However, the work within the project cannot be called easy for us, initially 
we experienced significant difficulties. 

The main thing to complicate our work is that Ukrainian traditional 
educational system is based on the knowledge paradigm. From the 
beginning of the XXI century it gradually changes to competence 
approach. Although, both of them don`t focus on the democratic values in 
our country. On my mind, the first understanding of real democratic values 
and their importance took place in the practical activities at trainings in 
Kyiv and Irpin, and later during the practical activities of our colleagues 
with students, school teachers, teachers and others. Now we can claim 
the fact of a certain “breaking” in the democratic values consciousness by 
all our colleagues as well as students, school teachers, lecturers and 
others, who attended their trainings. Our activity on implementing 
materials, based on democratic values into the educational process does 
not stop even now, because we are deeply aware of their importance and 
necessity in pedagogical education. In a global sense, we can say that 
participation in the project helped to improve and deepen practical 
realization of the motto of Donbas State Pedagogical University: a modern 
university – a motivated student – an effective teacher – a successful 
Ukraine! 

Now I want to present you attention more concrete results of our 
project activity. Our collaboration included 4 Work Packages.  Professors 
L. Havrilova and I. Khyzhniak were engage in first project module from our 
University. Within WP1 our activities contain three directions: first of all, 
we organize student survey in Google form service for defining their 
knowledge about democracy and civil values. Then we proceed to survey 
among our students about methods of implementing democracy in 
educational process. As a result, we have 8 scientific reports, 2 
publications in national journals and 5 papers in IC indexing journals. In 
latest option 3 articles was published in our faculty scientific journal 
“Professionalism of Teacher”, which indexing in IC database. 
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WP2. Associated Professors I. Victorenko and I. Fed were 
responsible for this module activities, that include project presentation 
in Kyiv in April 2019 in front of representatives from other Ukraine 
universities and WP2 leader Heidi Biset. Next stage is project 
implementation. The syllabus of the course “Teaching Methods of 
Subject “I Explore the World” was developed at our faculty of Primary, 
Technological and Vocational Education in 2019 and since then we 
have organized educational process with it. Further, our lecturers have 
published guide for student independent work within the course 
“Teaching Methods of Subject “I Explore the World”.  

In WP3 a great number of our lecturers take part. Let`s consider 
different part of their activities. An initial stage our lecturers took part in 
workshops in Irpin, where they work in Social Communication, 
Mathematic and Nature Studies Groups. Afterwards they conducted a 
series of seminars (more than 45) for different categories of recipients 
using democracy methods: University students, school teachers, 
University lecturers and others.  

There was the Mathematic workshop organized by I. Puchkov 
and O. Koshelev for school teachers in Sloviansk, Social 
Communication workshop by O. Bescorsa for rural school teachers 
and then – Social Communication workshop by O. Ishutina for 
Sloviansk Vocational College teachers, Nature Studies workshops by 
M. Butirina, V. Pereima and Yu. Nicolaichuk at Donetsk region 
teachers annual conference for bettering their qualification. 

WP4. The students of our faculty take an active part in both 
bachelor and master programs. Therefore, two-year master students 
study program “Human rights and multiculturalism in The University of 
South-Eastern Norway in Drammen. They have already successfully 
passed autumn semester exams and go on studing. Two bachelor 
students have just started studying the program “Outdoor education 
and experimental learning” at same University in Vest Fold. 

In additional, in 2018 I am and L. Gavrilova had work trip to the 
University of South-Eastern Norway in Drammen, where we could to 
observe a Norway practice of democracy educational process in 
higher school. 

I would like to conclude. Participation in this project contributes 
to developing democracy education in Donetsk region education 
institutions. Now we get deeper understanding of democracy values 
and ways of enhancing democracy and civil competence of our 
students and school teachers. Thus, we already have positive results 
and hope for effective collaboration with our project partners in future. 
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» У 
ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Андрєєва А. М. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Комп’ютерні технології, інтернет-простір, смартфони, 

соціальні мережі впливають на розвиток мозку учнів, що є широко 
визнаним фактом. Людський мозок еволюціонував в небаченому 
досі темпі. 

Однак методики, як працювати з новим «оцифрованим» 
поколінням, бракує. В той момент коли майбутні фахівці отримали 
дипломи, педагогічна освіта не охоплювала, або лише частково 
охоплювала тему навчання дітей, народжених протягом 2003–
2023 рр. 

Спираючись на теорії поколінь [1], яку спільно розробили 
вчені Нейл Хоув і Вільям Штраус в 1991 році, розглянемо ціннісно-
орієнаційні особливості школярів [2, с.83–84]: 

− нетерплячість; 

− зосередження на короткострокових цілях; 

− залежність від Інтернету; 

− фрагментарність образного мислення; 

− швидко стають дорослими; 

− орієнтація на використання; 

− цінують чесність, тому в соціальній мережі відкриті; 

− віртуальний світ на першому плані; 

− техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей; 

− розумні виконавці. 
Сучасний світ, настільки «нашпигований» різноманітними 

комп’ютерними технологіями, що потрібна достатня кількість часу, 
щоб розібратися з усім цим. 

Головне завдання вчителя фізики та астрономії в основній 
школі – це підготувати учня до майбутнього, модель «розвитку в 
перспективі»: збагатити природо-науковий світогляд, розширити 
особистісні якості учня, підвищити рівень загальної культури, 
світоглядних орієнтирів і дослідницьких навичок в умовах 
глобальних змін. 

Це, означає, що вчитель має брати до уваги не тільки 
наукове, методичне наповнення уроку (зміст), а й поєднання між 
собою різних методів, форм і засобів, щоб сформувати ключові 
компетентності та задовольнити індивідуально-вікові особливості 
школярів. Тобто застосувати методичний комплекс традиційних та 
мультимедійних технологій. 
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Однією, з таких технологій у 2007 році вперше застосували 
американські вчителі природничих наук – Джонатан Бергман та 
Аарон Самс – викладачі середньої школи Вудленд Парк (США, 
штат Колорадо) (книга «Flip Your Classroom») [3]. В подальшому 
дата технологія отримала назву «Перевернутий клас», що 
відповідає формі проведення занять. 

Технологія базується на комбінованому принципі, а саме: 
учні переглядають дома відео-лекції, які містять в собі теоретичну 
частину лекції, а на уроці виконують лабораторні роботи або учні 
ставлять проблемні запитання вчителю. 

Відео-лекції вирішили багато проблем: викладачі не 
затримувалися після уроків, а школярі могли отримувати 
необхідні знання в будь-який зручний час. Якщо учень пропускав 
або не розумів матеріал, то він звертався до вчителя та 
отримував консультацію. Після чого учень отримував посилання 
на детальне пояснення потрібної теми, опрацювавши котре все 
вивчав самостійно і був готовий до практичної частини уроку. 
Вчителям залишалося відповісти на незрозумілі питання, навести 
більше прикладів, розповісти про окремі випадки застосування 
того чи іншого закону/поняття/явища і отримати зворотній зв'язок 
від учнів. 

Навчальний фізичний експеримент як органічна складова 
методичної системи навчання фізики забезпечує формування в 
учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та 
особистісного досвіду експериментальної діяльності. Завдяки 
цьому учні зможуть у межах набутих знань розв’язувати 
пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту. У 
шкільному навчанні ця форма роботи реалізується завдяки 
демонстраційним і фронтальним експериментам, лабораторним 
роботам і короткотривалим дослідам, фізичному практикуму, 
навчальним проєктам, позаурочним дослідам і спостереженням 
тощо [4, с.15]. 

Окремі лабораторні роботи можна виконувати вдома або як 
учнівські навчальні проєкти, а також за умови відсутності 
обладнання за допомогою комп’ютерних віртуальних лабораторій. 
Разом з тим, модельний віртуальний експеримент має 
поєднуватися з реальними фізичними дослідами й не заміщувати 
їх [4, с.16]. 

Однак в умовах дистанційного вивчення, фронтальний 
фізичний експеримент або практичні роботи з фізики чи 
астрономії, можна представити у вигляді віртуальних дослідів, 
застосувавши технологію «Перевернутий клас». 
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Тема: віртуальна лабораторна робота «Визначення 
Сонячної активності» 

Мета: Дослідити диск Сонця на предмет наявності плям на 
ньому, визначити кількість окремих плям та груп плям, зробити 
висновки щодо стану та стадії циклу активності Сонця. 

Завдання: 
1) провести обстеження диска Сонця на дати вказані 

викладачем та вивчити структуру плям на ньому (знайти темне 
ядро – тінь і сіру напівтінь, яка оточує ядро) – зробити замальовку 
сонячного диску;  

2) підрахувати кількість плям і груп, та обрахувати число 
Вольфа на задані дати;  

3) побудувати графік зміни чисел Вольфа за протягом 
2019–2032 рр. 

Методичні рекомендації щодо виконання: 
1. Завантажити методичні рекомендації щодо виконання 

лабораторної роботи. 
2. Дати відповіді на контрольні запитання. 
3. Відкрити сайт https://sohowww.nascom.nasa.gov/ або 

мобільний додаток The Sun Now (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1. Зовнішній вигляд мобільного додатку The Sun Now 
 
4. Знайти фотографії поверхні Сонця на обрану дату. 
5. Обчислити за формулою стан сонячної  

активності [5, с.226–231]. 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/
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6. Побудувати графік зміни чисел Вольфа за останні роки, 
оформити результати лабораторної роботи. 

На знімку Сонця (рис. 2) можна виділити 3 групи плям та 10 
окремих плям. Якщо коефіцієнт k прийняти рівним одиниці, то 
числа Вольфа:  

 

 
 

Рисунок 2. Зображення поверхні Сонця на 14.04.2021 р. 
 
Числа Вольфа : 
W=k(10g+f);  
де g – число груп плям, f – загальне число плям, k – 

коефіцієнт для зведення до єдиної системи результатів 
спостережень різних обсерваторій (к = 1 у випадку використання 
лінзового телескопа з об’єктивом діаметром 8 см і 64 – кратним 
збільшення). 

 
W = 1 (10·3 + 10) = 40 
− дата останнього мінімуму Сонячної активності – грудень 

2019; 
− прогнозована тривалість наступного циклу Сонячної 

активності – 11 (12 ) років; 
− дата наступного мінімуму Сонячної активності – 2032 рік. 
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Рисунок 3. Графік зміни чисел Вольфа (2019–2032 рр.) 

 

Отже, отримане значення говорить про те, що сонячна 
активність достатня мала. 

Завдяки сучасним інноваційним технологіям та навчальним 
мобільним додаткам майбутні викладачі – сьогоднішні студенти 
опанують на більш високому рівні ту чи іншу галузь знань. Під час 
проходження педагогічної практики та проведення уроків з 
астрономії з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій студенти мають можливість вдосконалити отримані 
навички проведення експериментів в умовах існування 
віртуальної реальності. 
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людина, яка скерована в майбутнє, формує у молодих людей 
активне й відповідальне прагнення оновлення моделі світу на 
демократичних засадах.  

В процесі педагогічної діяльності, вчитель створює 
сприятливі психолого-педагогічні умови для розв’язку 
потенціальних можливостей учнів на уроках мистецтва, 
відповідно сучасним вимогам оновлення системи освіти. 

Для майбутнього вчителя музичного мистецтва, автори 
Л. Масол, В. Дряпіка, Р. Пріма, передбачають, що важливим є 
формування особистості з високим рівнем розвиненості 
конструктивних, проєктивних якостей та умінь, що сприяють 
успішній педагогічній діяльності нового змісту в умовах 
демократизації освітньої галузі. 

В. Андрєєв розглядає можливість формування проєктивних 
та конструктивних якостей вчителя через різні види діяльності, 
яка має конструктивний або проєктивний характер, що 
здійснюється відповідно вимогам НУШ (Нової української школи).  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна 
визначити найважливіші риси діяльності майбутнього вчителя 
мистецтва, які орієнтують на вимоги НУШ:  

− високий рівень соціальної, демократичної і моральної 
свідомості;  

− пошуково-проблемний стиль мислення;  

− розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння 
аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне 
тощо);  

− проблемне бачення;  

− здібність до конструювання, проєктування, 
моделювання. 

Важливим в умовах НУШ, є орієнтування вчителя музичного 
мистецтва на Державний стандарт початкової освіти (2017 р.) [2]. 
Згідно цього документу розкривається творчій потенціал не тільки 
дітей, але й вчителя, також він є орієнтиром якісної професійної 
підготовки майбутніх учителів мистецтва, тому треба враховувати 
його основні положення щодо реалізації компетентнісного 
підходу, а саме важливість формування в дітей ключових 
компетентностей і наскрізних умінь. Такий підхід вимагає від 
студентів здатності конструювати, програмувати, моделювати 
урок, у змісті якого переважає практична спрямованість діяльності 
учнів і обов’язкова інтеграція навчального матеріалу. 

Нормативний документ Концепція Нової української школи є 
важливим етапом розвитку сучасної педагогічної освіти [3]. 
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Він розширює професійну свободу вчителя музичного 
мистецтва: вчитель має право вільно вибирати методи, форми, 
технології навчання здобувачів мистецької освіти відповідно до їх 
потреб і індивідуальних особливостей; самостійно визначати 
системи навчання, навчальні програми, підручники, тобто 
ефективно використовувати варіативний характер початкової 
освіти для максимального досягнення результатів, визначених 
Державним стандартом початкової освіти.  

Майбутній вчитель мистецтва повинен знати типову освітню 
програму, яка визначає загальний обсяг навчального 
навантаження, де зміст галузей укладений за змістовими лініями, 
та очікувані результати навчання здобувачів освіти. Типова 
освітня програма відкриває можливості для реалізації різних 
авторських концепцій щодо інтегрованого навчання мистецтва. 

МОН України затвердив дві Типові освітні програми для 
початкової школи, які розроблені під керівництвом О. Савченко та 
під керівництвом Р. Шияна (2018), які не відрізняються 
концептуальними, змістовними та за освітніми вимогами.  

Структура програм побудована за такими змістовими 
лініями:  

− художньо-творча діяльність;  

− сприймання та інтерпретація мистецтва;  

− комунікація через мистецтво. 
Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на 

розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через 
практичне освоєння основ художньої мови різних видів мистецтва 
та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія 
реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні 
виразні засоби творення художніх образів, імпровізування та 
естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» 
спрямована на пізнання цінностей, що відображають твори 
мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери 
учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь 
сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, 
виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення.  

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» 
націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення 
ними свого «Я» (своїх мистецьких досягнень і можливостей). 
Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати 
себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з 
іншими через мистецтво в середовищі, зокрема в різних 
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культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також 
формування уявлень про можливість і способи регулювати свій 
емоційний стан завдяки мистецтву. 

З позиції розвитку ідеї поєднання дидактичного та 
методичного складників професійної підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва, Л. Масол розглянуто процес 
формування в них інтегрованих умінь вчителя для моделювання 
уроку мистецтва в умовах НУШ з урахуванням специфіки 
навчального предмета, його мети та завдань, виховної й 
навчальної функцій в умовах, максимально наближених до 
конкретної педагогічної реальності. Підготовка вчителя музичного 
мистецтва, повинна орієнтувати майбутнього педагога на 
формування конструктивних та проєктивних умінь для створення 
образних уроків мистецтва. 

Професійна підготовка майбутніх вчителів музичного 
мистецтва до моделювання уроку мистецтва в умовах 
варіативності Нової української школи здійснюється під час 
здобування першого бакалаврського рівня в процесі опанування 
навчальних дисциплін («Вступ до спеціальності», «Методика 
музичного виховання з практикумом», «Педагогічна практика»). 
Процес оновлення змісту музичної освіти від моделі уроку музики 
до моделювання сучасного уроку мистецтва базується на 
методах ретроспективи та перспективи, узагальнення та 
варіативності навчання.  

На практиці реалізація таких методів здійснюється на 
підставі наступного алгоритму моделювання уроку: планування  
уроку мистецтва, вибір ресурсного забезпечення уроку мистецтва, 
конструювання моделі уроку мистецтва, рефлексія реалізації 
педагогічного задуму уроку мистецтва учасником педагогічної 
практики. 

Планування уроку мистецтва розглядається, як логічне 
впорядкування студентом професійних задумів, визначення цілей, 
очікуваних результатів, тобто створення у свідомості майбутнього 
вчителя загального уявлення про моделювання  урок мистецтва, 
який буде реалізовуватися на педагогічній практиці наступним 
чином. Наприклад в 4 класі метод «Мистецький відбиток долоні» – 
один з найцікавіших методів, його мета – слухаючи та аналізуючи 
музичні твори, виражати своє враження від музики, що 
сприймається та виражати особисте враження через виконання 
арт-терапевтичних та психологічних завдань. Учням можна 
запропонувати прослуховування «Танцю лицарів» з балету 
«Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (твори для слухання можна 
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змінювати відповідно до теми уроку). Після цього залучити учнів 
до  дискусії стосовно засобів музичної виразності, які відобразили 
образи лицарів та динамічні зміни, які відбуваються у музичному 
творі, тощо. Потім, за допомогою олівця учні обводять свою 
долоню на білому аркуші паперу і за допомогою пензлика та фарб 
малюють своє враження від прослуханої музики, тим самим 
створюючи особисту картину сприйняття музики та проявляючи 
через відповідний колір свою реакцію на даний твір.  

Найголовніше полягає в тому, щоб учень вибирав не той 
колір, який йому подобається, а той колір, чи кольори, які 
відповідають його відчуттям у даний момент, коли звучить музика. 
Після цього учням роздаються психологічні характеристики 
кольору, які допомагають розшифрувати «закодоване» послання 
власної підсвідомості. Це в першу чергу дає можливість зрозуміти 
себе, свої емоції, які викликані музичним твором та вивільнити ці 
емоції через малюнок. Таким чино, кожна виконана робота – 
індивідуальна, сприйняття та переживання музики проявляється 
по різному, через використання різних кольорів. 

У своїй науковій роботі О. Коханко обґрунтовує зміст і 
структуру формування в майбутніх учителів музичного мистецтва 
дидактико-методичних компетенцій, що вбачають інтегровані 
знання і уміння, та можливість моделювати урок на засадах 
матрично-модульної технології навчання. На думку автора, – це 
інтегрована система локальних знань і вмінь щодо створення 
уроку та його моделювання реалізується в три послідовні етапи:  

− дидактичний (оволодіння технологією проєктування 
образу уроку мистецтва);  

− методичний (здатність наповнювати модель навчального 
предмета «Мистецтво»; 

− інтеграційний (синтез дидактичних та методичних знань і 
вмінь моделювання уроку мистецтва, інтеграційне уміння вчителя 
втілювати створені на матричній основі моделі уроків мистецтва у 
реальних умовах шкільного навчання. 

Отже, підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 
до моделювання уроку, передбачає послідовність реалізації 
інтеграційної системи музично-педагогічних знань та умінь, яка 
сприяє організації освітнього процесу на демократичних 
принципах: моделювання, прогнозування та образності 
компонентів мистецтва на початковому етапі навчання в ЗОШ. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ НА 
УРОКАХ МУЗИКИ В ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 

Беземчук Л. В. 
ХНПУ імені Г. Сковороди «Харківський національний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 
м. Харків, Україна 
Харченко О. О. 

ХНПУ імені Г. Сковороди «Харківський національний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

м. Харків, Україна 
Свиридов А. О. 

Харківська Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус» 

м. Харків, Україна 
Сучасні дослідники питання толерантності в контексті змісту 

музичної освіти на різних рівнях її оновлення та підготовки молоді 
засвідчують, що толерантність розуміється як обов’язок кожного 
до сприяння збереженню прав людини, признання плюралізму (у 
тому числі культурного), демократії та правопорядку. Розвитку 
толерантності, представленої у Декларації, яку було оприлюднено 
ЮНЕСКО у 1995 р., сприяє володіння людиною знаннями, 
відкритістю, прагненням до спілкування і вільно виражати свої 
погляди (свобода думки та совісті). 

Формування толерантності молоді в шкільній практиці 
можна розглядати для вирішення питання міжкультурній 
комунікації, сутності музичної мови, її значення для діалогічного 
спілкування в процесі сприймання творів мистецтва, 
представників різних стилів, напрямів та національних вподобань 
(П. Аравін, Л. Архіпова, Л. Баренбойм, Л. Бондаренко, 

http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument
http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument
http://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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В. Медушевський, В. Москаленко, О. Олексюк, О. Тропова, 
А. Щербаков та ін.). 

У 2016 році Рада Європи ухвалила нові Рамки 
компетентностей для культури демократії. Важливим стає 
розвиток «громадянської компетентності» через освіту. Одним із 
актуальних питань є формування терпимості, обумовленою 
особистісною, національною або релігійною зарозумілістю, 
відсутністю ворожого ставлення до думок, відмінних від своїх. 
Тому важливою стає підготовка молоді до життя в поліетнічному і 
полікультурному світі, що припускає формування толерантності як 
якості особистості.  

Педагогічні умови виховання толерантності розглядалися 
вченими Г. Солдатовою, Л. Шайгеровою, О. Шаровою. Вони 
виділяють такі педагогічні умови, як формування позитивного 
відношення школярів до себе та представників інших культур, 
вироблення навичок толерантної поведінки [2]. У шкільній 
практиці автори пропонують серед ефективних умов виховання 
толерантності вважати наявність полікультурного простору 
(виховного середовища навчального закладу); оновлення різних 
форм учнівського самоврядування; розвиток навичок комунікації 
та співпраці учнівської молоді; наявність толерантних якостей у 
педагога; довіра і відкритість у взаєминах педагога й учня; 
впровадження у навчально-виховний процес поетапної програми 
виховання толерантності; цілеспрямоване та активне 
використання змісту освітніх галузей та форм організації 
навчально-виховного процесу тощо [1]. 

Коло вирішення поставлених питань, на наш погляд, слід 
починати з створення умов для ціннісного, власного ставлення 
молоді до сприймання кращих зразків світової культурної 
спадщини. Актуальними формами стають проведення уроків-
діалогів, уроків-дискусій, позакласних заходів полікультурного 
спрямування, на яких учні можуть вільно висловлювати своє 
ставлення до творів мистецтва представників різних етнічних 
груп; брати участь в різноманітних творчих колективах тощо. 

Створенню полікультурного простору сприяють завдання 
для виховання толерантності на уроках-діалогах: «Відомим є 
факт, що в грудні 1765 року В. Моцарт перебував деякий час в 
місті Гаага. Як на Вашу думку вплинула поїздка до Нідерландів на 
творчість австрійського композитора, вважаючи на те, що за цей 
час віртуоз створив свої перші композиторські шедеври, 
наприклад 30 п’єс на честь принцеси Кароліни? Підготуйте виступ 
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для участі в діалозі на тему «Творчість В. Моцарта. Голландський 
період».  

На уроках-дискусіях можна запропонувати познайомитись із 
твором німецького композитора Л. Бетховена, в якому він 
використовував музичний матеріал української народної пісні 
«Їхав козак за Дунай» (десять варіацій народних пісень для 
фортепіано і флейти (з 107 ор. № 7) та підготувати аргументи 
щодо зацікавленості німецьким композитором культурною 
спадщиною українського народу.  

Для того щоб учні мали можливість виявляти особисту 
позицію, терпиме ставитися до різних проявів людської діяльності, 
вчитися аргументувати свою точку зору, можна запропонувати 
проведення диспуту в основній школі під час сприймання на уроці 
фіналу 9 симфонії Л. Бетховена на тему «Твоя позиція щодо 
добору музичного матеріалу для гімну Євросоюзу». За методом 
емпатії учні можуть стати на місце композитора, що створює 
музику, виконавця, який її виконує; уявити себе представниками 
різних національних груп. Надати аргументовані приклади для 
вибору творів гімну Євросоюзу, проаналізувати різні варіанти, 
провести дискусію в доброзичливій формі. 

Отже, музичне мистецтво відкриває учням еталони 
терпимого відношення до іншої людини, демократичного 
ставлення до дійсності. У сприйманні музичного мистецтва і в 
процесі виконавської діяльності відбувається прийняття автора 
або героя твору, а також ідеї однолітка при позитивному її 
оцінюванні. Учень має нагоду виразити співчуття автору, герою 
твору або однолітку, на основі чого виникає бажання надати 
допомогу однолітку та перенести такі відносини у сферу реальних 
взаємостосунків для виховання у школярів толерантності. 
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TRAINING ON DEMOCRATIC VALUES FOR FUTURE PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS OF ENGLISH 

Бескорса О. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
The issue of building the intercultural dialogue is crucial in the 

east of Ukraine where Joint Forces Operation takes place and where 
there is an urgent need to prepare the young generation for enhancing 
the interaction in diverse society, preserving their own culture and 
developing tolerant and respectful attitude to representatives of other 
nations and cultures. Intercultural dialogue is an essential method that 
helps a person express their thoughts to people who are different or 
have different cultural preferences. Also, this is a method that a 
person uses when making decisions for taking into account the 
viewpoints of other people. So, in modern society democracy and 
intercultural dialogue are interrelated issues [1].  

So, we have developed a training on democratic values for 
future primary school teachers of English that has been implemented 
while studying the course “Country Studies”, on the theme “The 
Greatest Value of the Society”. The activities, included in the training, 
are aimed at enhancing such skills: to understand ethical and moral 
norms of behaviour; to use these norms in real life communicative 
situations; to gain communicative experience; to overcome 
communicative barriers and handle social conflicts. Methods and 
techniques applied at the seminar are discussion, group work, role 
play, brainstorming. We present the structure and the content of the 
training below [2]. 

I. Introduction (5 min.). 
II. Main Part (70 min). 

Role Play “On the Raft” 
The aim of the activity: the students acquaint the concept 

‘value’, ‘family value’ in different cultures, take upon themselves 
different social roles and learn to be prudent. 

Description of the activity:  
The situation is presented to students: The eight people are 

drifting on the raft. They don’t know where they are. The raft is too 
small, so they should dump four of them in the sea. Who should they 
be? Why? 

Each student gets a card with description of his or her 
character. 
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Each of them must prove that his or her character gains the 
right to be left on the raft. They have to speak from the first person – 
“I”.  

At the first stage students work in groups of four. They listen to 
arguments of the groupmates; each group decides which one 
character must stay. 

Each group declares its decision. 
The family characters on cards 

− 35-year old single man, volunteering in his free time; 

− a father of two children, a pianist; 

− a divorced woman with a child; 

− a divorced man and a father of two; 

− a married free-child woman; 

− a soldier who turns back home; 

− a new mother with the broken leg 

− an elderly woman, a widow who has saved money to visit 
her son and grandchildren in a foreign country; 

− a 15-year-old teenager, a winner of literature competition; 

− a student whose mother/father doesn’t feel that he is doing 
well enough at school. 

Reflection: 
Groups decide what the prudence and the values are. 
Team Work “Value System” 
The aim of the activity: to show students that values can be a 

source of conflict; the students learn to classify values, to understand 
the cause of the conflict and to resolve the conflict through building 
the agreement. 

Description of the activity:  
1. The list of 20 values is given to students.  
2. The students work in pairs, they have to divide the values 

into three groups: the first group contains the most important values, 
the second one – less important, the third one – the least important. 

3. Students discuss their choice, answering the questions: 

− Why do I consider this value as the most important? 

− Does this value influence my behavior and my relationships 
with my family? 

− What is the main conflict? 

− How can I handle it? 

− Which individual attitudes are opposite to collective (family) 
obligations? 
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4. The students work in groups of four and have to classify 
values in categories: moral values, social values, religious values, 
political values, work values, recreational values. 

The questions for discussing:  
Which classification is the most meaningful? 
The discussion contributes to making decision that is 

acceptable by all the group members in contrast with contradictory 
arguments when the conflict arises. Despite the fact that people often 
tend to use moral arguments to protect their own interests and prove 
their points of view, it is necessary to apply certain principles in 
making a solution that is acceptable to all the students. Respect for a 
person is both a principle and a rule, which makes it possible to 
accept or reject a particular category of actions. 

Reflection 
The students have to formulate a few principles that correspond 

to the value system. 
Life Philosophy 

The aim of the activity: to show the students that values have 
hands-on implementation. 

Description of the activity: 
 

№ Ways of life 
My 

evaluation 

1. The following is essential in our life: moderation, 
intelligence, balance between extremes, friendship, 
self-control, discipline, prudence, good manners and 
respect for certain traditions. 

 

2. Personal and intellectual freedom, indifference to 
material and 
the physical world are essential. 

 

3. The most important life features are commitment, love, 
devotion, control of the passions and interests, 
openness to others. Intelligence, the will to power and 
selfishness must cause distrust. 

 

4. Enjoying life is more important than changing the 
world: rejecting ethics, discipline and personal 
sacrifices; need for communication. 

 

5. A person must identify him/herself in a group. 
Communication, engagement, refusal of abstract 
reflection, loneliness and material interests are 
important. 
The advantage is given to positive emotional self-
realization and mutual joys. 
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6. A person must strive for a variety of physical activity, 
exploring his/her own world and feelings, giving 
preference to work, refusing nostalgic dreams, 
rejecting comfort and pleasure. 

 

7. Days pass, but they are different. Central insights are 
instability and adaptation, so people want to enjoy 
every important moment. The highest point is not to be 
slaves of the idea. 

 

8. Simple pleasant feelings (comfort, friendship, rest, 
good health, refusal from excesses, rejection of 
ambition and fanaticism) are important. 

 

9. Openness and ability to perceive are necessary: 
pleasure and success will come by themselves; wait for 
them patiently and calmly. 

 

10. A person must have self-control, but be vigilant, aware 
of the forces of the world and human being limitation. A 
person must be generous, but not a utopian, live with a 
sense of self-control and dignity. 

 

 
The students evaluate the statements, putting a figure into the 

column next to the statement.  
7 – I like it a lot; 
6 – I like it; 
5 – I like it a bit; 
4 – it doesn’t matter to me; 
3 – I don’t care about it; 
2 – I don’t like it; 
1 – I don’t like it at all. 
The students discuss all the ways of life in groups of four, next 

consider the most valuable. 
Reflection  
The students make up their ideal way of life, define the 

contradictions and decide if they correspond to their own value scale.  
III. Conclusion (15 min.). 

Free Association Brainstorming 
The aim of the activity: to improve students’ understanding of 

the concepts under consideration; to evaluate their feelings; to 
effectively manage complex thinking processes and outcomes 

Description of the activity.  
Each student is given 10–20 “postits” and is asked to write 

down all the ideas they have what the value is and what the family 
values are like. After they finish the first question, they write down all 
of the ideas they have how the conflict can be resolved. After finishing 
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question two completely, they write down all of the ideas they are 
having “right now” regarding their learning experience. The students 
are encouraged to write down as many different brainstormed 
thoughts as possible (one for each card). Three newsprint papers are 
strategically located and taped to the walls around the classroom. One 
is with a large happy face, one with a sad face, and one with a 
bewildered face. The students are asked to place their words on the 
newsprint paper that closest fits their brainstormed ideas. This 
exercise involves both writing and speaking and is seen as non-
threatening in an oral presentation sense.  

We conclude that this training contributes to developing a 
reflection of future primary school teachers of English on the issues of 
democratic values and intercultural dialogue. Teaching methods, used 
during the training, can have important implication in the developing 
democracy.  
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Зростання дискримінації і нетерпимості в суспільстві, 

збільшення випадків порушення прав людини, спад громадянської 
активності свідчать про кризу демократії в Європі та в Україні 
зокрема. Ці виклики актуалізують необхідність вивчати та 
щоденно практикувати демократичні принципи і повагу до 
універсальних прав людини, починаючи зі шкільної лави. 

Україна, як і багато європейських держав, визнає, що 
демократичні компетентності – ключові результати навчання у 
школі, тому Концепція нової української школи пропонує 
розвивати компетентності для життя у суспільстві й державі й 
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задля цього оновити зміст освіти, поглибити автономію школи та 
вчителя. Освітні заклади – основні інституції, що готують 
майбутніх громадян до прийняття та впровадження демократії у 
життя. 

Рада Європи визначає наступні демократичні принципи в 
освіті [5]: демократична участь; різноманіття як цінність; рівність 
можливостей; повага до людської гідності; мирне співіснування. 

Пометун О. визначає основні цілі демократичної освіти: 
навчати критичному мисленню, прийняттю рішень, розв’язуванню 
проблем; спілкуватися, ставити питання, представляти різні точки 
зору; заохочувати до співпраці, вчити як відстоювати власну 
думку і як досягати компромісу; створювати ситуації, в яких 
учасники і учасниці безпосередньо визначають і розв’язують 
конкретні проблеми [4]. 

Тобто мова йде про конструктивізм – це філософія про 
навчання, яка припускає, що студенти мають самостійно будувати 
власне розуміння нових ідей. 

Викладач-конструктивіст задає проблеми і контролює 
дослідження студентів, направляє студентські дослідження і 
просуває нові моделі мислення. 

Команда американських вчених під керівництвом 
дослідника Роджера Байбі, розробила навчальну модель 
конструктивізму під назвою 5E – це навчальна модель, 
ґрунтована на конструктивістському підході до навчання, основна 
ідея якого полягає у тому, що студенти самостійно будують або 
створюють нові ідеї на основі своїх раніше набутих знань. 

Кожний етап з 5E описує етап навчання: «Залучи, досліди, 
поясни, розвивай і оціни» [2]: 

− мета етапу ENGAGE – зацікавити студентів і залучити їх 
до участі в уроці, заздалегідь оцінивши попередні знання про 
явище або ситуацію; 

− метою етапу EXPLORE є залучення студентів до теми, 
надаючи їм можливість побудувати власне розуміння проблеми; 

− мета етапу EXPLAIN – надати студентам можливість 
повідомити, що вони взнали нового, і з'ясувати, що це означає; 

− мета етапу ELABORATE – дати студентам можливість 
використовувати свої нові знання і продовжити вивчення їх у 
схожих ситуаціях або у наслідкових процесах. 

− мета етапу EVALUATE – як для студентів, так і для 
викладачів, визначити, наскільки глибоко відбувся процес 
навчання і результат розуміння. 
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Під час використання моделі 5Е змінюється не тільки роль 
студента, але й викладача, який має знати основні принципи 
демократичного навчання та спілкування зі студентами на 
демократичних засадах. 

Американські вчені Хізер Банчи и Ренді Белл припускають, 
що існує чотири рівні навчання на основі запитів в науковій  
освіті [1]:  

− обмежений запит (або запит на підтвердження) – 
студентам надається питання і процедура (метод) його 
вирішення, а результати відомі заздалегідь. 

− структурований запит – студенти вивчають питання, 
поставлене викладачем, за встановленою процедурою. 

− керований запит – студенти вивчають задані викладачем 
питання, використовуючи розроблені/вибрані самостійно 
процедури. 

− відкритий запит – студенти вивчають питання, які були 
сформульовані самостійно відповідно до розробленої/обраної 
процедури. 

Спираючись на визначений досвід зарубіжних колег та у 
межах спільного проєкту Норвегії, України та Палестини ми 
організували проведення експерименту з теми «Демократія у 
природничих науках», метою якого був розвиток демократичних 
компетентностей у процесі навчання природничим дисциплінам. 

Експериментальне завдання групового навчально-
розрахункового проєкту «Відкриваю свою школу» мало 4 рівня 
демократичності (рівня залучення), кожне з яких виконували 
окремі групи магістрантів по 4–6 студентів у кожній [3].  

− перший рівень «репродуктивне залучення» (запит на 
підтвердження) студенти отримали від викладача завдання, хід 
виконання, приклад розв’язання і вимоги до представлення 
результату.  

− другий рівень «структурне залучення» (структурований 
запит) – студенти отримали від викладача завдання та план, за 
яким мають проводитися розрахунки, але самостійно мали знайти 
необхідні документи, та застосувати їх для розрахунку проєкту. 

− третій рівень «направляюче залучення» (керований 
запит) – студенти мали самостійно визначитися з наповненням 
проєкту, змістом, знайти нормативні документи, що 
регламентують діяльність навчально-виховних закладів, зробити 
відповідні розрахунки, представити у зручній для них формі 
результати проєкту. 
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− четвертий рівень залучення «правдиве (відкрите) 
залучення» (відкритий запит) – студенти самі обрали напрям, 
тему проєкту, шлях розв’язання, зміст роботи, наповнення проєкту 
та форму подачі результатів.  

Протягом експерименту викладач мав слідкувати, щоб усі 
студенти були залучені до виконання проєкту.  

Для оцінки результатів навчання було розроблено критерії 
оцінювання проєкту [3]: змістове наповнення, достовірність, 
глибина, правильність результатів проєкту та форма подачі 
результату (захист проєктів), а також хід виконання проєкту, 
вміння працювати у команді, делегувати повноваження, що 
визначалося результатами анонімного анкетування з оцінки 
кожного у групі та себе самого під час виконання проєкту, 
розробленими на основі демократичних компетентностей. 

Результат експерименту підтверджує факт, що студенти, які 
працювали на рівні правдивого залучення склали більш 
змістовний проєкт, набули більш глибоких знань і отримали 
особистий досвід самостійного використання нормативних актів з 
охорони праці в галузі освіти. Тобто навчання, засноване на 
відкритому запиті, заохочує студентів ставати активними 
учасниками спільного пошуку сенсу і розуміння. Навчання, 
засноване на відкритому запиті, покладає відповідальність за 
навчання на учнів і спонукає їх самостійно прийти до розуміння 
концепцій, слідуючи процесу пізнання, який може включати 
усвідомлення необхідності навчання, визначення ресурсів 
кожного і найзрозуміліших методів навчання. 

Отже, виконання групових навчальних проєктів дало змогу 
студентам не тільки набути нових знань і вмінь, але і розвинути 
основні демократичних компетентності: знання та критичне 
розуміння самого себе; знання та критичне розуміння мови і 
комунікації; навички вирішувати конфлікти; навички співпраці; 
комунікативні навички; емпатія; навички аналітичного та 
критичного мислення; навички автономного навчання; прийняття 
невизначеності та неоднозначності; відповідальність; 
самоефективність; громадянська свідомість; повага; відкритість до 
інакшості переконань та практик інших людей; поціновування 
людської гідності та прав людини.  
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Політична ситуація в державі зумовила впровадження низки 
законодавчих актів та нормативних документів, які визначають 
траєкторії змін в усіх сферах життя. Серед них провідним для 
формування активного свідомого громадянина є Концепція 
розвитку громадянської освіти в Україні, ідеї якої втілюються 
наскрізно у формальній, неформальній та інформальній освіті на 
усіх рівнях [2]. Завдання з реалізації Концепції спричинило пошук 
нових ресурсів, залучення ідей країн з високо розвиненими 
демократичним устроєм для формування педагогів нового 
покоління, здатних активно виявляти свою громадянську позицію 
як під час виконання професійних обов’язків, так і поза роботою. У 
цьому зв’язку, впродовж 2018–2021 років ми працювали у проєкті 
«Впровадження демократичних цінностей у процес підготовки 
вчителя початкової школи в Україні та Норвегії» в роботі секції 
«Демократія в природничих науках». В процесі роботи ми обрали 
компетенції з усіх складових громадянської компетентності, які 
можна формувати у здобувачів вищої освіти, і розробили цикл 
заходів для реалізації завдань проєкту [1]. Зокрема, наша робота 
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була зосереджена у двох напрямах: на роботі зі студентами  та в 
роботі з учителями-практиками.  

Для формування громадянської компетентності у  майбутніх 
учителів ми внесли зміни у зміст робочих програм з дисциплін 
«Основи природознавства та громадянської освіти», «Екологія», 
«Методика навчання природничої освітньої галузі» та «Методика 
навчання освітньої галузі «Громадянська та історична»».  

У процесі роботи зі студентами ми окреслили коло 
компетенцій з усіх складових громадянської компетентності 
(знання та їх критичне розуміння, ставлення, цінності, уміння і 
навички), які можливо було формувати засобом змісту наших 
дисциплін. Стосовно форм та методів навчання, то в традиційні 
лекційні заняття додали елементи тренінгу, наповнили зміст 
практичними інтерактивними вправами з доведеною 
міжнародними партнерами ефективністю у формуванні складових 
громадянської компетентності. Результати анкетування з 
відступом у часі 72 студентів, задіяних у експериментальному 
дослідженні, показали дієвість більшості з них (табл.1). 

 
Таблиця 1. Взаємозв’язок складових громадянської 

компетентності та вправ, які є ефективними при їх формуванні 

Назва громадянської 
компетенції 

Вправи, які 
використовувались 

на занятті 

Ефективність 
вправ за 

результатами 
анкетування з 

відступом у часі 

навички аналітичного 
та критичного 
мислення; 
прогностичних 
навичок та навички 
слухати і 
спостерігати 

«Передбачення», 
«ЗаХоД», «Кубик 
Блума», «Фейкове 
відео», «Світове 
кафе», «Зіпсований 
телефон» 

«Передбачення», 
«ЗаХоД», «Кубик 
Блума» 

знання та критичне 
розуміння культури, 
прав людини, 
здатність розуміти 
неоднозначність 
ситуації, приймати 
точку зору 
співбесідника 
 

«Фейкове відео», 
«Зіпсований 
телефон», 
«Педагогічні 
ситуації», «4 кути», 
метод «Прес», 
«Світове кафе» 

«Світове кафе» 
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навички відкриття 
нових знань та 
вивчення способом 
взаємодії, навички 
інтерпретування та 
навички загального 
мислення та аналізу 

складання карти- 
схеми, вправа 
«Інсценізація», 
«4 кути», метод 
«Прес», «Світове 
кафе», «Водій і 
машина», «Китайські 
палички», «Клубок» 

«Інсценізація», 
«Світове кафе», 
«Водій і машина», 
«Китайські 
палички», 
«Клубок» 

 
Окремим пунктом роботи зі студентами з розвитку їх 

громадянської компетентності стали їхні наукові роботи та 
організація проєктної діяльності за методикою «5E – model» 
Роджера Байбі (BSCS, 2006). Зокрема, їхні наукові роботи 
передбачали висвітлення проблем суті та методики формування 
основ громадянської компетентності у молодших школярів під час 
педагогічної практики, причому в контексті природничої освіти. Як 
результат, дві наукові роботи у 2019 та 2020 рр. посіли призові 
місця Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  з 
педагогіки та фахових методик зі спеціальності «Початкова 
освіта». Щодо проєктних робіт, то ті студенти, що мали відкритий 
рівень організації проєкту (Level 4. Open/true inquiry) і представили 
несподівані та цікаві результати. Зокрема, спостерігаючи за їх 
роботою в проєктах та при висвітленні кінцевих результатів, ми 
помітили сформованість у них таких складових громадянської 
компетентності як: автономність та ініціативність, здатність 
співпрацювати, багаторакурсність, емпатія та децентрація, знання 
ЗМІ та навички роботи з ними, навички інтерпретування, 
креативність, здатність до моральних розмірковувань та суджень. 

Наприкінці дослідження нами було проведено опитування 
студентів, щодо сформованості у них складових громадянської 
компетентності в рамках роботи у проєкті «Впровадження 
демократичних цінностей у процес підготовки вчителя початкової 
школи в Україні та Норвегії», результати якого показали 
найбільшу сформованість вміннєвого та ціннісного блоків (рис. 1).  

Напрям роботи з учителями передбачав їхню активну 
участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. 
Основним завданням, яке ми ставили перед собою у роботі з 
педагогами – це поглибити їхні знання щодо структури 
громадянської компетентності, форм, методів та засобів, якими 
можна її формувати у молодших школярів.  
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Рисунок 1. Результати сформованості складових громадянської 

компетентності у студентів наприкінці дослідження 
 

Результати прикінцевих замірів показали, що і студенти, і 
вчителі-практики мають своє бачення щодо шляхів впровадження 
демократії у закладах освіти. Зокрема, пріоритетним вони 
визначили особисту участь у діяльності, яка спрямована на 
розвиток демократії через неформальну й інформальну 
громадянську освіту та участь у створенні дійсно демократичного 
середовища у закладі освіти (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Результати опитування учасників дослідження з 
відступом у часі щодо заходів із впровадження демократії у 

закладах освіти різних рівнів 
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Підбиваючи підсумок нашій діяльності у проєкті, маємо 
констатувати, що перспективними для себе вважаємо такі кроки 
на найближче майбутнє: 1) залучення студентів до демократичної 
діяльності через неформальну та інформальну напрями 
громадянської освіти (суспільні проєкти, волонтерство тощо); 2) 
безпосередня участь у створені демократичного середовища 
освітнього закладу; 3) наскрізне запровадження інструментарію 
проєкту у змістово-технологічне забезпечення дисциплін та 
виробничих практик, що здійснюють підготовку майбутніх учителів 
початкових класів; 4) розширення співпраці з учителями щодо 
поглиблення їх методичної підготовки до формування ГК в учнів. 

Література 
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

м. Слов’янськ Донецької область, Україна 
Затвердження Кабінетом Міністрів України (від 21 лютого 

2018 р. [4]) Державного стандарту початкової освіти та його 
похідних – Типових освітніх програм початкової освіти, уключаючи  
навчальні, активізує процеси якісних трансформацій у змісті 
освіти майбутньої вчительської спільноти, яка стане провідником 
змін, пов’язаних із реформуванням НУШ: нові управлінські 
рішення щодо організації і режиму навчання, модернізації змісту 
освіти, упровадження компетентнісного підходу і нових технологій, 
засобів оволодіння вчителями навчально-ігровою комунікацією з 
учнями та ін. [6, с. 1–4]. 

Реформа НУШ орієнтована на те, щоб зробити випускника 
конкурентноздатним у 21-му столітті: випустити зі школи «цілісну 
особистість, усебічно розвинену, здатну до критичного мислення, 

https://rm.coe.int/version-ukrainienne-240418/16807c886e
https://rm.coe.int/version-ukrainienne-240418/16807c886e
https://mon.gov.ua/.../2018/.../1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-1701201/
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патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-
етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, 
інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати 
економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя» 
[5, с. 6]. Сучасному суспільству потрібні українці, у яких будуть 
сформовані такі вміння: висловлювати власну думку усно і 
письмово, критичність та системність мислення, творчість, 
ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 
конструктивно керувати емоціями, співпрацювати з іншими 
особами, оцінювати ризики, розв’язувати проблеми, приймати  
рішення, читати з розумінням [5]. 

Усі ці обставини зумовлюють потребу в оволодінні 
молодшими школярами сучасними ключовими компетентностями, 
а саме: вільне володіння державною мовою, здатність 
спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, математична компетентність, компетентності 
у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, 
екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна 
компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та 
соціальні компетентності, культурна компетентність, 
підприємливість та фінансова грамотність [4]. Саме вони 
нададуть особистості можливість реалізувати в житті 
пізнавальний, творчий і діяльнісний потенціал. 

Громадянська та соціальна компетентності, як складові 
ключових компетентностей, «пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей і 
передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення 
спільної мети, активність в житті класу і  школи, повагу до прав 
інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з 
різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття 
різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, 
дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я 
інших людей, дотримання здорового способу життя» [4]. 

У цьому контексті важливого значення набуває підготовка 
нової генерації педагогічних кадрів  початкової ланки освіти, 
готових, з одного боку, до  конструювання навчально-пізнавальної 
діяльності молодших школярів на засадах концепції 
компетентнісно орієнтованої освіти як одного із дієвих шляхів її 
реформування та удосконалення якості. З іншого – актуалізується 
проблема формування в майбутніх фахівців громадянської та 
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соціальної компетентностей як основи для формування 
зазначених компетентностей у молодших школярів [1; 7]. 

Актуальність потреби модернізації вищої педагогічної освіти 
зумовлена внесенням до навчального плану підготовки студентів 
рівня вищої освіти бакалавр за спеціальностями 013 Початкова 
освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта 
нормативної навчальної дисципліни фахового (професійно-
практичного) циклу «Методика навчання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ», що має на меті формування предметно- 
методичної компетентності майбутнього фахівця спрямованого на 
всебічний особистісний розвиток молодших школярів, їхніх 
талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь 
відповідно до їхніх вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб на основі формування цілісного образу 
світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який 
охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 
ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної 
практики, способи дослідницької поведінки, що забезпечують їх 
готовність до життя в демократичному й інформаційному 
суспільстві. 

За результатами вивчення дисципліни в студентів поміж 
інших загальних компетентностей  мають бути сформовані 
громадянська і соціальна. Проблема формування громадянської 
компетентності майбутніх учителів початкової школи ще 
недостатньо розроблена, хоча її вивченням займалося багато 
науковців (О. Величко, М. Рафальська, О. Боярчук, 
О. Шестопалюк та ін.). Аналіз наукової літератури свідчить, що 
значний потенціал для її формування мають інтерактивні 
технології навчання. Сучасний  етап реформування основних 
напрямів початкової освіти зумовлює необхідні зміни змісту, 
інноваційних підходів, активних форм і методів навчання, 
спрямованих на формування творчої особистості фахівця з 
високим рівнем базових та спеціальних компетентностей. 

Охорона здоров’я визнається одним із пріоритетних 
напрямів державної політики, а також одним з основних чинників 
національної безпеки держави. Оскільки Україна проголосила 
побудову правової демократичної держави, кожний її громадянин 
має право на безпечне для його життя та здоров’я довкілля. У 
зв’язку з цим у країні прийнято важливі законодавчі акти з охорони 
навколишнього природного середовища. Державній охороні і 
регулюванню використання природних ресурсів на території 
України підлягають землі, води, багатства надр, атмосфера, 
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ґрунти, рослинний і тваринний світ. У нашому дослідженні 
акцентуємо увагу саме на цьому аспекті формування 
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової 
школи  і запропонуємо приклад авторської вправи, розробленої на 
основі рекомендацій Р. Голлоб, В. Вайдінгер, О. Боярчук, 
Н. Герасим та ін. [2; 3], для викладання методики навчання 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Аналіз ситуації 1 (case study) (15 хв.)  
Мета: 

− формування навичок співпраці та солідарності з іншими 
членами суспільства для збереження природних ресурсів, 
громадської свідомості і відповідальності як певного внеску в 
життя громади, що забезпечує сприятливе середовище життя; 
створення для студентів можливості брати відповідальність на 
себе; 

− формування здатності адекватно, свідомо та публічно 
висловлювати і захищати свою точку зору. 

Підготовка: стікери-листочки, «дерево ідей», ручки, 
фліпчарт.  

Хід проведення: 
Вправа «Створення дерева ідей». 
1. Підготовка до вправи. Питання для обговорення: 

− Що означає поняття «нести відповідальність»? 

− Які будуть наслідки, якщо людині бракує 
відповідальності? 

− Хто несе відповідальність за збереження екології 
навколишнього середовища? 

2. Виконання вправи «Створення дерева ідей». (Підводимо 
до розуміння того, що кожен відповідає за природний життєвий 
простір, що кожна  людина є частиною планети і її навіть 
невеличкі дії  впливають на стан середовища, тому кожна людина 
відповідає за збереження ресурсів). 

Студенти на дошці чи фліпчарті створюють дерево ідей, за 
які речі, що стосуються навколишнього середовища місцевості 
їхнього проживання, кожен з них може нести відповідальність 
(один студент – одна ідея, записана на стікері-листочку, який 
приклеюється до загального дерева). 

Останнім кроком є підведення студентів до висновку, що 
могутність дерева залежить від життєздатної сили кожного його 
органу. Усім нам, мешканцям невеликої, прекрасної, але вкрай 
переобтяженої шкідливими плодами людської діяльності планети, 
необхідно почати діяти. Ми разом мусимо активно, сумлінно, із 
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душею і серцем рятувати природне середовище, зберігати й 
«ремонтувати» свій дім, колись прекрасний, який почав 
розвалюватися з нашої ж вини. 

Освіта, зорієнтована на формування громадянських 
компетентностей, вимагає докорінно нових підходів до навчання, 
адже успішне виховання громадянина вимагає не лише знань та 
критичного розуміння себе і світу, а й отримання особистого 
досвіду участі в громадському житті, у взаємодії з іншими на 
засадах поваги і рівності, відповідальності за спільну справу, 
мирного вирішення конфліктів. Це вимагає інтегрованості змісту 
навчання, яка сприяє усвідомленню зв’язків між усіма предметами 
і поєднанню знань у різних сферах, що актуалізує введення курсу 
«Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» до 
циклу професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи. Запропонована інтерактивна вправа відіграє важливу роль 
у формуванні громадянської компетентності майбутніх учителів 
початкової школи і спрямовані не тільки на набуття студентами 
знань, а й на формування умінь, навичок і ціннісного ставлення, 
що відображає компетентнісний підхід у сучасній освіті. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Вовк Н. В. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Євтухова Т. А. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Якісна освіта – запорука успішного майбутнього. З метою 
набуття системою освіти України ознак європейської системи, 
відбувається інтеграція останньої в європейський культурно-
освітній простір. Усе це відбувається завдяки реалізації в освіті 
різних шляхів демократизації. Незважаючи на значний 
дослідницький інтерес до обраної теми, питання освіти не втрачає 
своєї актуальності й безперечно поповнюється та розвивається.  

Освіта для демократичного громадянства – новий напрям в 
освіті, що передбачає перегляд традиційних поглядів на процес 
здобуття знань, використання активних форм і методів навчання, 
звернення до технологій навчання через життєвий досвід та 
активну участь у житті суспільства. Наразі цей напрям є 
предметом міжнародної уваги та освітніх стратегій [4, с. 193–194]. 

Питання освіти для демократії, громадянської освіти та 
освіти прав людини досліджуються та розробляються 
українськими педагогами та дослідниками, серед яких 
Г. Васьківська, П. Вербицька, Л. Дух, М. Душек (Гурій), М. Іванов, 
Н. Пильгун, С. Позняк, О. Пометун, С. Рябов, І. Смагін, Н. Софій, 
О. Сухомлинська, І. Тараненко та ін. Зазначене поняття та його 
характеристики у філософських, політологічних, виховних 
аспектах досліджують у своїх працях такі вітчизняні вчені: 
О. Дем’янчук, Т. Бакка, О. Вар’янко, С. Клепко, Т. Клинченко, 
Т. Ладиченко, О. Магдик, Л. Марголіна, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
О. Пометун, Н. Протасова та ін. 

У сучасних наукових пошуках трапляються різноманітні 
варіювання щодо області використання тренінгових занять та 
мети їх застосування: для формування стійкої мотивації до 
саморозкриття та самовдосконалення (Л. Анн, Д. Джонсон, 
Н. Пилипенко), для вироблення комунікативних умінь майбутніх 
педагогів (І. Зязюн, Л. Кондрашова, О. Семенова), із питань 
просвітницької роботи щодо здорового способу життя (Т. Кандиба, 
Г. Пилипчик, В. Теслюк, В. Шульга) тощо. 

Обґрунтування можливості використання тренінгових 
технологій в освіті для демократичного громадянства; дієвість та 
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результативність використання тренінгових технологій в 
освітньому процесі; доцільність впровадження тренінгових 
технологій в навчальний процес закладів освіти.  

До останнього часу тренінгові заняття, як форма роботи, 
були більш розповсюджені у психологічній практиці і визначалися 
як комплекс методів розвитку здібностей до навчання або набуття 
будь-якого складного виду діяльності, в тому числі у  
спілкуванні [3, с. 21].  

Розробляючи тренінгові заняття для освітян, ми пам’ятали, 
що тренінг – це унікальний освітній простір, у якому відбувається 
структурована і цілеспрямована взаємодія учасників з метою 
набуття нових знань, розвитку соціальних та особистісних 
компетенцій, формування або переосмислення власної позиції з 
певного питання, де учасники навчаються, насамперед, завдяки 
своїй активній роботі й багато дізнаються один від одного. 
Завдяки синергії, група допомагає кожному учаснику стати по 
закінченню навчання більш компетентним, ніж на  
початку [1, с. 26]. Складовими будь-якого тренінгу з позиції 
структури, на думку А. Кацеро, є: мета й завдання; принципи, на 
яких будується робота групи; форми організації; роль і функції 
тренера; методичні засоби та прийоми [2, с. 43]. 

При розробці тренінгу увага повинна бути зосереджена на 
таких аспектах: зміст, процес, методи. Зміст тренінгу – це 
тематика, проблеми, предмет роботи (ідеї, запитання, 
закономірності явищ тощо), які розглядатимуться й вивчатимуться 
в ході роботи для того, щоб досягти мети, виконувати поставлені 
завдання, щоб відбулись намічені зміни. Процес тренінгу – це 
послідовна зміна подій, ситуацій, станів, це тісний зв’язок 
закономірно виникаючих одна за одною стадій розвитку групи, це 
те, як взаємодіють учасники тренінгу під час навчання, як 
впливають один на одного. Процес тренінгу будується відповідно 
до певних принципів даної теми й диктує необхідні функції та роль 
ведучого. Методи тренінгу – це засоби формування, діалог, 
дискусія, робота у групі тощо, завдяки яким відбувається 
засвоєння змісту тренінгу [2, с. 43–44]. 

Під час підготовки й у ході тренінгових занять нами 
використовувалися різноманітні методи та форми роботи: 
вивчення літератури, бесіди, міні-лекції, диспути, дискусії, рольові 
ігри, практикуми, творчі вправи, презентації, «Мозковий штурм», 
«Світове кафе (World Cafe)», «Повітряна куля», «Методичний 
пейзаж» тощо. Одночасно використовувалися і вправи, 
спрямовані на розвиток внутрішніх механізмів емпатії (уяви, 
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фантазії, творчого переживання, асоціативно-образного 
мислення, інтуїції).  

Особливе місце на кожному занятті посідали філософські 
вправи, зокрема філософський діалог, методика якого подано в 
працях Хельског Хансен Ґюро й практично презентовано в межах 
міжнародного проєкту «Розвиток культури демократії в 
педагогічній освіті в Норвегії, Україні та Палестині». Розробляючи 
тренінгові занятті, ми спиралися на те, що сформульовані для 
обговорення питання мають бути не суто філософськими, 
натомість філософсько-педагогічними, оскільки будь-яке питання 
про виховання й навчання, про педагогічні факти має 
філософське підґрунтя, відповідь на нього потребує пошуку 
фундаментальних причин, відповідної аргументації й 
обґрунтування [5]. Філософський діалог використовувався нами як 
засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності на початку і 
для підбиття підсумків у кінці. 

З урахуванням зазначеної методики було проведено низку 
тренінгових занять для викладачів факультету початкової, 
технологічної та професійної освіти, учителів шкіл Слов’янська та 
Миколаївки, людей похилого віку на базі Слов’янської міської 
бібліотеки ім. М. Петренка та членів Громадської організації «Вік 
щастя». Тематика зазначених тренінгів була такою: «Екологічна 
безпека та сталий розвиток. Збережімо нашу планету», «Інтернет 
– безпечний і небезпечний», «Маніпуляції в медіа. Фейк як один із 
механізмів інформаційної маніпуляції». Заняття тривалістю 180 
хвилин відбувалися для груп, що складалися з 10–16 осіб, і мали 
на меті формування такої компетентності: громадянська 
свідомість; навички аналітичного та критичного мислення; навички 
аналітичного та критичного мислення; знання та критичне 
розуміння світу (політики, юриспруденції, прав людини, культури, 
культур, релігії, історії, ЗМІ, економіки, довкілля та сталого 
розвитку). 

Використання філософського діалогу під час тренінгових 
занять сприяло, насамперед, засвоєнню демократичних цінностей 
й набуттю навичок демократичного спілкування.  

На підставі цього, зазначимо, що реалізація згаданих вище 
тренінгів формує: здатність застосовувати знання на практиці; 
уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати 
самостійно; здатність до прийняття рішень; здатність до аналізу 
та порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; 
здатність до самокритики; турботу про якість виконаної роботи; 
здатність до комунікації; дослідницькі навички; базові знання в 
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галузі, базові уявлення про створення і проведення тренінгів, 
ураховуючи сучасні вимоги і тенденції навчання на 
демократичних засадах. 

Отже, аналізуючи отримані результати можна сказати, що 
методика використання тренінгу в освіті для демократичного 
громадянства передбачає навчання в дії, через досвід вирішення 
ситуацій та проблем самими учасниками навчального процесу 
замість надання відповідей на запитання інших. Навчання у 
команді сприяє співробітництву в реалізації питань демократії в 
освіті, допомагає вільно висловлюватися, обговорювати та 
відстоювати свої позиції, стимулює до реагування на проблеми.  

Таким чином, демократія й освіта є життєво важливими 
складовими будь-якого суспільства. Демократизація освіти – одне 
з ключових положень нового часу. Це галузь вирішення багатьох 
проблем, що постали перед українським суспільством.  
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ТРЕНІНГ З ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 
ОСВІТИ 

Головко О. С. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
У Законі України «Про освіту» (2019) зазначено, що 

керівники закладу освіти є відповідальними за управління 
діяльністю закладу, зокрема вони забезпечують організацію 
освітнього процесу, здійснення контролю за діяльністю закладу 
освіти, моніторинг внутрішньої системи якості освіти, належне 
функціонування органів самоврядування в закладі освіти, 
створення комфортного середовища для взаємодії всіх учасників 
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освітнього процесу, побудованого на принципах гуманізації та 
демократизації освіти [1]. 

Зміна традиційної моделі управління закладом освіти на 
демократичну зумовлена зміною мети й завдань діяльності 
сучасних закладів освіти. Теоретичну основу дослідження 
демократичної моделі управління закладом освіти складають 
праці іноземних науковців P. Freire [4], M. Apple [4]. P. Freire 
відомий своєю революційною працею «Педагогіка пригноблених», 
у якій автор наголошує на «політичності» освіти. Це означає, що 
освіта безпосередньо пов’язана з усіма соціальними процесами в 
суспільстві та спроможна подолати соціальну несправедливість. 
Політичні ознаки освіти виявляються в багатьох аспектах: у 
взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу, у побудові 
освітніх програм, у системі оцінювання тощо. На думку P. Freire, 
розбудова демократичного суспільства має починатися з 
демократизації освіти, що досягається шляхом розвитку 
«усвідомленності» здобувачів освіти, тобто розуміння соціальних 
та політичних суперечностей та побудова власних стратегій 
протистояти їм [4]. M. Apple визнавав роль закладу освіти в 
розвитку демократичного суспільства як ключову, оскільки 
вважав, що заклад освіти є моделлю реального суспільства зі 
схожою структурою та ідентичними функціями [3].  

Отже, наше розуміння демократії в освіті є близьким до 
концепції іноземних науковців P. Freire і M. Apple, яка базується на 
суспільному характері освітньої діяльності. Тому вважаємо, що 
прагнення до активної участі в житті суспільства має бути 
вихованим під час навчання в закладі освіти з урахуванням 
принципів демократизації та гуманізації. Таке розуміння 
демократії відповідає також науковим поглядам американського 
педагога J. Dewey, який був переконаний, що саме освіта здатна 
подолати всі перешкоди до демократизації суспільства загалом. 
Педагог запровадив власний принцип «навчання через дію», який 
передбачає отримання знань та набуття вмінь і навичок шляхом 
виконання практичних дій [5]. На сьогодні принцип навчання через 
дію є одним із ключових в системі неформальної освіти, більшість 
навчальних тренінгів побудовані на ньому. Також цей принцип 
широко запроваджується і в практику організації освітнього 
процесу в закладах освіти різних рівнів.  

Демократія має перетворитися в розумінні здобувачів освіти 
на стиль життя. У контексті підготовки майбутніх менеджерів 
освіти демократія детермінується як мирне вирішення конфліктів, 
повага до різних точок зору. Під час професійної підготовки 
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здобувачів вищої освіти набуття досвіду демократичної взаємодії 
в колективі може бути реалізоване через їхнє залучення до участі 
у груповій діяльності, надання можливості отримати практичний 
досвід, навчання ефективного вирішення конфліктних ситуацій. 

Тренінг є методом навчання, під час якого відбувається 
структурована і цілеспрямована взаємодія здобувачів освіти з 
метою отримання нових знань, формування вмінь та набуття 
досвіду соціальної взаємодії. Під час проведення тренінгу всі його 
структурні компоненти у своєму взаємозв’язку відтворюють 
конкретну ситуацію, що може виникнути під час виконання 
професійної діяльності, задля формування власної позиції з 
певного питання та вироблення стратегії виконання дій. Учасники 
тренінгу виконують певні ролі, відображаючи колектив закладу 
освіти за спрощеним варіантом. Метою тренінгу є проживання 
певних професійних ситуацій та набуття досвіду демократичної 
взаємодії. 

Розглядаючи методи, які можуть бути використані під час 
проведення тренінгу, слід зазначити, що в науково-методичній 
літературі описана значна їх кількість. У своєму дослідженні ми 
будемо керуватися дослідженням, проведеним тренерською 
групою «Інша освіта» у межах проєкту «Діалог заради змін». 
Автори визначили основну групу методів, без якої проведення 
тренінгу є неможливим, і який містить презентацію, індивідуальну 
роботу, мозковий штурм, рефлексію та фізичні вправи (руханки 
або енерджайзери). Ці основні методи є не складними за своєю 
структурою, але вони мають чітку технології їх проведення, 
дотримання якої є суворою вимогою. Окрім цих основних методів 
є також інші допоміжні методи, що сприяють оптимізації тренінгів 
та підвищенню ефективності його результатів, проте, не є 
обов'язковими. Система методів, що використовується під час 
тренінгів, зображена на рисунку 1.  

Перейдемо до розгляду кожного з методів. Рольові ігри 
охоплюють широке тематичне коло, можуть бути різними за 
тривалістю та дозволяють моделювати реальні ситуації 
професійної діяльності менеджера освіти. Ділові ігри є методами 
моделювання ситуацій спільного ухвалення рішень у конфліктних 
ситуаціях. Зазвичай ці вправи є авторськими і розробляються 
тренерами залежно від мети навчання та поставлених завдань, а 
також від потреб цільової аудиторії. 
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Рисунок 1. Методи організації тренінгів 

 
Не зважаючи на те, що ці методи є авторськими, почасту 

вони можуть бути лише частково змінені та адаптовані до інших 
навчальних потреб. У часи стрімкого розвитку цифрових 
технологій та домінування інформаційних тенденцій у сучасному 
суспільстві одним із методів діяльності під час тренінгу є робота з 
мультимедіа, що вважається методом, безпосередньо пов'язаним 
із використанням комп’ютерних інтерактивних ігор, тестів, онлайн 
опитувальників, переглядом тематичних відеофрагментів. 
Дискусія є ефективним методом освітньої діяльності під час 
проведення тренінгу, що передбачає рівноправний та вільний 
обмін думками між учасниками тренінгу. Різновидами дискусійних 
методів є дебати, обговорення, карусель, акваріум тощо. Методи 
роботи із залученням експертів позитивно впливають на 
передавання учасникам тренінгу реального практичного досвіду 
діяльності та вирішення питань в конкретних ситуаціях фахової 
спрямованості. Для ефективної взаємодії між експертами і 
здобувачами важливим є ретельна підготовка до тренінгу. Так, 
здобувачам рекомендовано ретельно продумати питання, які 
вони хотіли б поставити до експерта. Креативні методи роботи є 
близькими за прийомами із рольовими іграми, оскільки включають 
театральні методики, драматизації та творчі вправи. Цей перелік 
методів може бути розширеним із додаванням інноваційних 
аспектів (open space, світове кафе тощо). 

Пропонуємо таку структуру тренінгу для майбутніх 
менеджерів освіти: 

Етап 1. Криголам. 
Мета цього етапу – створення сприятливої, комфортної 

атмосфери співпраці, мотивування учасників до активної 
діяльності впродовж тренінгу. 

Методи діяльності: обговорення, опитування. 
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Зміст діяльності на першому етапі: висловлення очікуваних 
результатів від тренінгу, індивідуальне опитування учасників. 

Етап 2. Про демократію. 
Мета цього етапу – поглибити розуміння про складність 

поняття демократії в освіті та суперечності, що можуть виникнути 
під час упровадження демократії в управління закладами освіти. 

Методи діяльності: інтерактивні методи кооперативного 
навчання. 

Зміст діяльності на другому етапі: індивідуальна робота над 
текстами щодо сутності демократії, рольова гра, рефлексія, 
debriefing (швидке обговорення та аналіз попередньо виконаної 
діяльності). 

Етап 3. Про демократичне управління. 
Мета цього етапу – поглибити знання щодо демократичного 

управління закладами освіти, розвиток умінь професійної 
діяльності майбутніх менеджерів освіти. 

Методи діяльності: інтерактивні методи кооперативного 
навчання. 

Зміст діяльності на третьому етапі: об’єднання учасників в 
малі експертні групи, кожна з яких презентує різні стилі 
управлінської діяльності, колективне обговорення, групова робота 
над встановленням відповідностей між презентованими стилями 
управління та демократичними цінностями суспільства, debriefing 
(швидке обговорення та аналіз попередньо виконаної діяльності). 

Етап 4. Практична діяльність. 
Мета цього етапу – формування способів упровадження 

демократичного стилю управління закладами освіти. 
Методи діяльності: інтерактивні методи кооперативного 

навчання. 
Зміст діяльності на четвертому етапі: розробка стратегії 

управлінської діяльності у змодельованій професійній ситуації, 
презентація стратегії, debriefing (швидке обговорення та аналіз 
попередньо виконаної діяльності). 

Етап 5. Підведення підсумків. 
Мета цього етапу – здійснення рефлексії щодо досягнення 

очікуваних результатів від тренінгу. 
Методи діяльності: опитування. 
Зміст діяльності на п’ятому етапі: індивідуальне опитування, 

обговорення результатів, підбиття підсумків. 
Отже, підбиваючи підсумки, слід зазначити, що 

демократизація системи освіти загалом та зокрема системи 
управління є однією із вимог сучасної реформації освіти. 
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Менеджери освіти, що обіймають керівні посади, відіграють 
ключову роль у цьому процесі, тому мають набути практичних 
умінь та досвіду виконання практичної діяльності ще на етапі 
професійної підготовки. Тренінги, що мають чітку структуру і 
технологію проведення, є ефективним методом залучення 
майбутніх менеджерів освіти до взаємодії в змодельованих 
ситуаціях, максимально наближених до реалій професійної 
діяльності. 
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ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ДЕМОКРАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ УМІНЬ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Гринько В. О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Кошелєв О. Л. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Інтеграція України до європейської спільноти та її розвиток 
як демократичної держави неможливі без усвідомлення кожним 
громадянином власної гідності та ідентичності, здатності до 
свідомого прийняття рішень, визнання різних культур, політичних і 
релігійних уподобань, поваги та вміння захищати свої права.  

Ключовими поняттями, пов’язаними з освітою для 
демократичного громадянства та освітою прав людини є: 
ідентичність – свобода – конфлікт – спілкування – плюралізм – 
правила та закон – рівність – управління. Основними 
методичними принципами навчання є: 

− свобода слова і висловлювання як основне право участі 
в демократичних процесах; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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− використання фундаментального права людини на 
практиці; 

− висловлення своїх поглядів, навіть у випадку 
розходження із більшістю, толерантно вислуховувати думки інших 
і ставитись до них з повагою. 

При цьому вчителі знаючи, що повинні вміти учні і що 
знаходиться у сфері їх можливостей, визначають освітні потреби 
кожного через розгляд його сильних та слабких сторін, труднощів 
та можливостей [2]. 

Для того, щоб такий підхід до освітнього процесу був дієвим 
та практичним, сучасний викладач має володіти певним набором 
методичних інструментів, які дозволять формувати ключові уміння 
ХХІ століття. Фасилітація – це саме той інструмент, який 
допомагає у вирішенні поставленого завдання для організації  
процесу і простору для спільної роботи групи та досягнення 
спільних цілей. 

На початку ХХІ століття більш ніж двісті провідних 
організацій світу, зокрема Apple, Cisco Systems, Inc., Intel, 
Microsoft Corporation, Oracle Education Foundation, визначили 
рамку вмінь, які є ключовими для успішної особистості ХХІ 
століття.  

До таких умінь належать: особиста та соціальна 
відповідальність, швидка адаптованість, комунікативні уміння, 
творчі уміння, креативне мислення, цифрова грамотність, уміння 
особистої взаємодії тощо. Беручи до уваги визначену рамку вмінь, 
більшість учених у своїх дослідженнях звертаються до розгляду 
колаборативних, комунікативних, креативних умінь та вміння 
критично мислити як таких, що забезпечують молодим людям 
успішність у майбутньому. 

Слід також наголосити, що для того, аби вчитель міг 
формувати вміння XXI століття, вони мають бути описані в 
державних освітніх документах, зокрема в Державному стандарті 
початкової загальної освіти [1] та Державному стандарті базової і 
повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки 
України, впроваджуючи Концепцію Нової української школи, 
розробило особистісно орієнтовану модель освіти, у рамках якої 
реалізуються принципи дитиноцентризму. У концепції 
наголошено, що освітній процес Нової української школи має бути 
організовано з урахуванням умінь ХХІ століття відповідно до 
індивідуальних і вікових особливостей, стилів навчальної 
діяльності, із застосуванням низки завдань – від комунікативних 
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до творчих [3, с. 21]. Тому майбутніх учителів слід навчати, як 
підтримувати сильні риси та розкривати потенціал кожного учня.  

Ключові компетентності – це багатовимірне утворення, що 
відноситься до загальногалузевого змісту освітніх стандартів і є 
спеціально структурованим комплексом якостей особистості, які 
дають можливість ефективно брати участь у багатьох соціальних 
сферах, роблять внесок у розвиток якості суспільства й 
особистого успіху та можуть бути застосовані в багатьох галузях 
життя. Ключові компетентності за своїм характером є наскрізними 
і мають досягатись у процесі навчання через усі без винятку 
предмети та виховні заходи [3]. 

Процес формування когнітивних умінь майбутніх учителів 
реалізується через спостереження, споглядання, дослідження, 
коли майбутній учитель аналізує результати власної навчально-
професійної діяльності. Отже, для цього процесу характерною є 
наявність рефлексивних механізмів самоспостереження, 
самовизначення та саморозвитку, тобто усвідомлення норм і 
моделей своєї професійної діяльності та відповідна оцінка своїх 
можливостей [4, с. 60]. 

У ХХІ столітті бути успішним означає постійно розвивати 
вміння спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з людьми. 
Комунікативні вміння посідають важливе місце серед умінь ХХІ 
століття, які передбачають формування здатності обмінюватися 
інформацією, критикувати та презентувати ідеї [6]. Високий рівень 
сформованості комунікативних умінь є необхідною умовою для 
формування міжособистісних взаємин, колаборації та роботи в 
команді.  

Колаборація в освітньому процесі, за визначенням R. 
Gentry, це взаємодія двох або більше осіб, які працюють разом на 
рівноправній основі задля вироблення рішень, які приводять до 
позитивних змін [5]. Тенденція до розширення традиційних меж 
навчальної аудиторії є визначальною для формування умінь ХХІ 
століття.  

Ознаками креативності вчителя є здатність створювати 
щось нове; нетрадиційний підхід до організації освітнього 
процесу; уміння знаходити творчі підходи до вирішення 
професійних завдань; готовність до імпровізації тощо. 

У результаті теоретичних розвідок нами було з’ясовано, що 
формування креативних умінь студента відбувається за умови 
залучення особистого життєвого досвіду та набуття професійного 
досвіду в процесі підготовки; наявності таких особистісних 



48 
 

характеристик, як творчі здібності, мотиви власної навчально-
професійної діяльності, творча уява.  

Таким чином, ефективними умовами формування умінь ХХІ 
століття (когнітивних, комунікативних, колаборативних, 
креативних) вважаються впровадження завдань для студентів, 
спрямованих на активізацію дослідницької корпоративної 
діяльності, на самостійне налагодження спілкування з метою 
вирішення навчальних і професійних завдань, залучення 
особистого життєвого досвіду. 

Наведемо приклади найвідоміших методів фасилітації, які 
доцільно використовувати у повсякденній практиці викладача. 

Метод сфокусованої бесіди (метод дискусії чи ОРІП). 
1. Об’єктивні запитання. Наприклад, які слова чи фрази ви 

запам’ятали? У чому полягали ключові ідеї  нашої роботи? 
2. Рефлекторні запитання. Наприклад, що вас здивувало? 

Що для вас було найцікавішим у процесі роботи? Що викликало 
спротив або незгоду? 

3. Інтерпретативні запитання. Наприклад, які запитання  
виникли у вас після нашої роботи? Аби ми могли їх розглянути, 
що слід додатково дізнатися? 

4. Запитання стосовно прийняття рішень. Наприклад, як 
набуті знання ви плануєте впроваджувати у свою діяльність? Із 
чого доцільно розпочати? Яким має бути перший крок? 

Метод мозкового штурму. Цей метод найчастіше 
використовується при необхідності виявлення різних точок зору та 
різних підходів до проблеми.  

Техніка проведення:  

− формулюється певна проблема; 

− сформульована проблема записується на великому 
листі – в центрі чи згори;  

− групі пропонується за короткий фіксований проміжок часу 
(напр., 5 хвилин) висловити свої коментарі стосовно цієї 
проблеми, навести фрази чи слова, пов’язані з нею;  

− усі пропозиції фасилітатор записує на папері в порядку їх 
висловлювання учасниками;  

− підтримуються всі ідеї (навіть фантастичні), вони не 
коментуються, не обговорюються, не оцінюються, не 
перебиваються питаннями і уточненнями; 

− при повтореннях на листі відмічається знак повторення 
(наприклад, зірочка);  

− отримані результати узагальнюються та підсумовуються. 
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Метод «Світове кафе». Буде доречним для напрацювання 
ідей, вирішення комплексних проблем, отримання відповідей на 
декілька запитань, пошуку нестандартних рішень, об’єднання 
кількох точок зору, планування групової роботи, підбиття 
підсумків, обміну досвідом. 

Для того, аби обговорення було ефективним, у групі має 
бути не менше 12–14 осіб. Учасники розсідаються за окремими 
столами, як у кафе, по декілька (3–7) людей. За кожним столиком 
одна людина бере на себе роль «господаря» столу, а решта – 
«запрошені гості». 

Для оптимізації процесу обговорення та фіксації результатів 
на кожному столі лежать паперові скатертини (аркуші великого 
формату) та різнокольорові олівці чи маркери. Висловлені ідеї 
відображаються у зручний спосіб – схема, малюнок, теза.  

Через визначений відрізок часу, наприклад, 15 хвилин, 
«гості» переходять за інші столики, а «господар» залишається на 
своєму місці і розповідає новоприбулим «гостям» про те, що 
обговорювала попередня група. Новоприбулі доповнюють уже 
сказане своїми коментарями. Через 15 хвилин процедура 
повторюється: «гості» розходяться за інші столики, «господар» 
залишається, новоприбулі додають щось від себе. 

Таким чином усі «гості» кафе ознайомлюються з 
пропозиціями та ідеями один одного, кожен може висловитися та 
дізнається думки колег. Після цього відбуваються презентації від 
кожного столика з подальшим обговоренням.  

Використання представленого інструментарію сприяє 
повноцінній участь всіх учасників освітнього процесу, сприяє  
взаєморозумінню та співпраці у групі, формує уміння досягати 
спільної мети та почуття загальної відповідальності. 
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Реформування вищої педагогічної освіти України в контексті 
європейської інтеграції передбачає підготовку вихователів та 
вчителів, здатних творчо і критично мислити, реалізувати 
демократичні цінності в освітньому процесі, здійснювати 
ефективну комунікацію з дітьми, їхніми батьками, колегами на 
засадах демократії. З цією метою викладачі українських 
педагогічних ЗВО широко використовуються в освітньому процесі 
інтерактивні, діалогічні, проблемні методи і прийоми [2; 4; 5]. 
Саме тому викладачі, звертаючись до зарубіжного досвіду 
використання інноваційних форм і методів підготовки педагогів, 
адаптують його до особливостей підготовки здобувачів вищої 
освіти у вітчизняних університетах, зберігаючи кращі національні 
традиції педагогічної освіти. 

Інтерактивним методом підготовки майбутніх педагогів, 
здатних до демократичного спілкування, є філософський діалог, 
методику якого описано в працях Ґюро Хансен Хельског 
(Норвегія) [1]. Його сутність, значення та алгоритм проведення 
було презентовано викладачам українських закладів вищої 
педагогічної освіти в межах міжнародного проєкту «Розвиток 
культури демократії в педагогічній освіті в Норвегії, Україні та 

https://www.aabri.com/manuscripts/121106.pdf
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Палестині» (CPEA-LT-2017/10037) (напрямок «Впровадження 
демократії в комунікації в освітньому процесі») (2018). 

Технологія філософського діалогу зацікавила нас, активно 
використовується нами з початку проєкту й до сьогодні (2018–
2021 рр.) в підготовці майбутніх вихователів ЗДО і вчителів 
початкових класів. 

Використання в підготовці майбутніх педагогів 
філософських вправ передбачає розв’язання суперечливих 
педагогічних питань і ситуацій, аналіз дискусійних думок щодо 
навчання й виховання дітей, упровадження інновацій в освіті, що 
сприятиме розвитку навичок демократичного спілкування, 
творчого мислення, формування демократичних цінностей 
майбутніх педагогів. Однак рекомендації Ґ. Хельског беруться 
нами за основу і творчо екстраполюються в науково-методичний 
контекст дисципліни, вносяться невеликі методичні зміни 
відповідно до її специфіки та завдань конкретної теми. До того ж, 
сформульовані для обговорення питання трансформуються з суто 
філософських у філософсько-педагогічні, відповіді на які 
потребують пошуку фундаментальних причин, аргументації та 
обґрунтування студентом своєї позиції. 

У ході впровадження проєкту налагоджено партнерське 
співробітництво між науковцями Вінницького державного 
педагогічного університету імені М. Коцюбинського і 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка. Наша робота в цілому й співпраця зокрема 
здійснюється в декількох напрямах: 

− систематичне використання філософського діалогу (за 
методикою Ґ. Хельског (Норвегія)) у підготовці майбутніх 
педагогів, розробка різних видів філософських вправ, апробація 
під час лекційних, практичних занять з педагогічних дисциплін, у 
позааудиторній роботі; 

− висвітлення результатів упровадження НПП 
філософських вправ у роботі зі студентами в наукових статтях [3]; 

− презентація досвіду впровадження філософських вправ 
у доповідях на конференціях різних рівнів, у тому числі й 
міжнародних; 

− публікація за результатами участі в конференціях тез 
доповідей; 

− регулярне обговорення процесу й результатів роботи в 
межах проєкту на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, 
науково-методологічних семінарах, висвітлення у мережі 
Facebook; 
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− проведення тренінгів для вчителів початкових класів, 
вихователів закладів дошкільної освіти та викладачів закладів 
вищої освіти (2019 р.), під час яких учасники аналізували переваги 
й недоліки демократії; на основі діалогічних вправ обговорювали 
особливості комунікації з молодшими школярами, батьками, 
колегами на засадах демократії; розробляли діалогічні вправи для 
молодших школярів (за Ґ. Хельског); 

− включення в освітні програми нормативних дисциплін: 
«Демократичні основи організації освітнього процесу в початковій 
школі», «Гуманізація освітнього процесу в ЗДО» (НУЧК імені 
Т. Г. Шевченка). 

Різні види філософських вправ (за методикою Ґ. Хельског 
(Норвегія)) для майбутніх педагогів спеціальностей 012 Дошкільна 
освіта та 013 Початкова освіта було розроблено викладачами: 
О. П. Демченко (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського (Україна)); Ю. М. Лимар, 
І. С. Турчиною, Ю. М. Смолянко (Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Україна). 
Розроблені філософські вправи було апробовано на лекційних і 
практичних заняттях з таких педагогічних дисциплін: історія 
педагогіки, педагогіка загальна, основи педагогічних досліджень, 
педагогічні технології в початковій школі, актуальні проблеми 
початкової освіти, основи інклюзивної освіти, розвиток творчого 
мислення вихователя закладу дошкільної освіти, методика 
викладання дошкільної педагогіки, формування професійної 
культури майбутнього вихователя ЗДО. 

Включення студентів у філософський діалог створює 
можливості для формування в них умінь, необхідних для роботи з 
дітьми, зокрема: творчо використовувати психолого-педагогічні 
знання в умовах, наближених до реального освітнього процесу; 
аналізувати педагогічні завдання та ситуації, пов’язані з 
розвитком і вихованням дітей; шукати альтернативні варіанти їх 
вирішення; володіти навичками демократичного спілкування; 
швидко орієнтуватися й адаптуватися в нових педагогічних 
ситуаціях; мобільно реагувати на них і оперативно їх вирішувати 
тощо. 

З метою виявлення ставлення студентів до використання 
філософського діалогу на заняттях з педагогічних дисциплін, його 
ефективності, впливу на розвиток навичок демократичного 
спілкування педагогів було проведено опитування студентів 3 
курсу ВДПУ імені М. Коцюбинського та НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 
у якому взяли участь 56 осіб. 
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100% опитаних студентів відзначили, що демократичне 
спілкування викладача і студентів / вчителя й учнів відіграє 
важливу роль у демократизації освіти. 

На питання «Чи сприяє демократизації освітнього процесу в 
ЗВО використання філософського діалогу (Г. Хельског (Норвегія) 
на заняттях?» переважна більшість респондентів дали позитивну 
відповідь. 

Використання філософського діалогу на заняттях у ЗВО 
вважають ефективним 83,9% студентів, 16,1% – важко відповісти. 

Сподобалось брати участь у філософському діалозі 94,5% 
студентів. 

Однак задоволені своєю участю у філософському діалозі 
67,3% студентів, 29,1% – задоволені частково, 3,6% – не 
задоволені. 

96,6% респондентів зазначили, що використання 
філософського діалогу на заняттях сприяло розвитку їхніх навичок 
демократичного спілкування. 

Якісний аналіз відповідей студентів на відкрите запитання 
анкети «Використання філософського діалогу на заняттях з 
педагогічних дисциплін сприяло…» показав, що його 
використання забезпечує:  

− підвищення мотивації до змісту теми й активності 
студентів у процесі її вивчення: «активізація уваги, більш активне 
включення в обговорення теми»; 

− розвиток критичного мислення: «уміння аналізувати, 
робити висновки, ділитися думкою щодо певної ситуації та 
вислуховувати погляди інших»; 

− розвиток навичок професійної комунікації: «вільного 
викладу власних думок і думок інших, спільному обговоренню та 
знаходженню істини, можливості активно комунікувати між 
собою»; 

− вироблення культури демократичного спілкування: 
«набуття навичок демократичного спілкування, виховання 
професійних якостей, які потрібні у розв’язанні проблемних 
питань з дітьми; обмінюватися думками, ми вчились не тільки 
відстоювати власну думку, але й вислуховувати інших, поважали 
протилежний погляд». 

Відповіді студентів на питання «Чи будете ви 
використовувати філософський діалог у роботі з учнями / 
батьками учнів у майбутній професійній діяльності?» свідчать про 
їхні наміри використовувати філософський діалог у майбутній 
професійній діяльності. Оскільки, це, на їхню думку: 
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− «сприятиме активній комунікації, обговоренні важливих 
питань та пошуку шляхів їх вирішення»; 

− «учні засвоять набагато більше, ніж коли просто 
прослухають інформацію»;  

− «це хороший спосіб дати кожному висловити свою 
думку», «дозволяє висловлювати різні точки зору»;  

− «дає можливість краще пояснити свою позицію щодо 
того, чи іншого питання, дає розуміння іншим чому вона є саме 
такою»;  

− «дає змогу зміцнити стосунки в колективі, почути думку 
кожного та, можливо, змінити свій погляд на деякі речі, створює 
доброзичливу атмосферу для спілкування».  

На основі аналізу результатів проведеного опитування, 
аналізу рефлексивних нотаток, спостереження за роботою 
студентів можна стверджувати, що використання філософських 
діалогічних вправ під час вивчення педагогічних дисциплін 
сприяло розвитку у майбутніх педагогів наступних умінь: 

− формулювати філософські питання, висловлювати 
власну думку щодо педагогічних проблем та обстоювати її, 
робити узагальнення, добирати аргументи, уникати конфліктних 
ситуацій у процесі обговорення;  

− аналізувати педагогічні завдання та ситуації, пов’язані з 
розвитком і вихованням учнів;  

− творчо використовувати психолого-педагогічні знання в 
умовах, наближених до реального освітнього процесу; 

− шукати альтернативні варіанти їх вирішення; володіти 
навичками демократичного спілкування;  

− швидко орієнтуватися й адаптуватися в нових 
педагогічних ситуаціях;  

− мобільно реагувати на них і оперативно їх вирішувати 
тощо.  

Разом з тим під час використання філософського діалогу на 
заняттях з педагогічних дисциплін виникли певні труднощі: 

− дотримання алгоритму проведення філософської вправи 
потребує витрати певного часового ресурсу, який не завжди 
можна виділити у межах навчальних занять; відповідно викладачі 
не можуть використовувати  філософські вправи достатньо часто, 
на кожному занятті; дещо спрощувалася послідовність їх 
проведення; 

− студентам на перших етапах використання було 
складно: формулювати філософські питання; вибрати головну 
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тезу, перефразовувати її на філософське питання, яке б 
виражало суть проблеми; знаходити аргументовані відповіді на 
питання, переконувати присутніх у правильності своєї позиції, 
згадувати вдалі приклади ситуацій з життя; 

− під час обговорення інколи порушувалася культура 
діалогічного спілкування: студенти до кінця не вислуховували 
думку іншого, перебивали один одного; 

− студент, який представляв ситуацію на загал і відповідав 
на запитання одногрупників, не завжди міг чітко й коротко її 
представити;  

− труднощі виникали на етапі пошуку розв’язку 
педагогічної ситуації, не завжди студенти могли дібрати 
переконливі аргументи. 

Отже, використання діалогічних вправ під час вивчення 
педагогічних дисциплін потребує їх творчої адаптації відповідно 
до змісту, мети, специфіки вивчення конкретної теми; а 
сформульовані для обговорення питання повинні бути не суто 
філософськими, а філософсько-педагогічними, відповіді на які 
потребують пошуку фундаментальних причин, аргументації та 
обґрунтування студентом своєї позиції. Спостереження за 
роботою студентів та аналіз результатів виконання ними 
рефлексивних вправ свідчить, що використання діалогічних вправ 
сприяє розвитку в студентів навичок демократичного спілкування, 
навичок аналітичного й критичного мислення; лінгвістичних та 
комунікативних умінь; уміння висловлювати власну думку, 
аргументувати її; уміння уникати конфліктних ситуацій або 
конструктивно їх вирішувати в процесі обговорення суперечливих 
питань. 
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ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА 
У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ШКОЛІ 

Довбенко С. Ю. 
Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника, 
м. Івано-Франківськ, Україна 

Нині партнерство є одним із важливих шляхів модернізації 
сучасної освіти, усебічного розвитку особистості, реалізації її 
здібностей та творчого потенціалу. Формула Нової школи 
складається із ключових компонентів, одним із яких є педагогіка, 
що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.   

У контексті Концепції «Нова українська школа» 
взаємовідносини між усіма учасниками освітнього процесу мають 
базуватися на створенні сприятливої атмосфери співробітництва. 
За словами екс-міністерки освіти та науки України Лілії Гриневич, 
«педагогіка партнерства буде однією з основ школи, заснованої 
на взаємній повазі до особистості, праві вибору і відповідальності 
за ухвалені рішення». В її основі – спілкування, взаємодія та 
співпраця між учителем, учнем і батьками, об’єднаними спільною 
метою та прагненнями, є добровільними й зацікавленими 
спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат [2]. 

Наукові розвідки дозволяють стверджувати, що сутність 
терміну «партнерство» тлумачать по-різному, однак визначають 
як: систему взаємовідносин, що відбуваються у процесі певної 
спільної діяльності; спосіб взаємодії і взаємин, організованих на 
принципах рівності та добровільності; організаційна форма 
спільної діяльності, що передбачає об’єднання осіб на відповідних 
умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації; спосіб 
взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної зі сторін, чітко 
узгоджені та злагоджені дії учасників спільної справи, що 
ґрунтуються на засадах взаємовигоди та рівноправності. 

Педагогіку партнерства визначаємо як систему 
взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу (учні, 
вчителі, батьки), що ґрунтується на таких основних принципах: 

− повага до особистості; 
− доброзичливість і позитивне ставлення; 
− довіра у відносинах; 
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− діалог – взаємодія – взаємоповага; 
− розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 
− принципи соціального партнерства (рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 
домовленостей) [3]. 

До критеріїв, що визначають ефективність ідей педагогіки 
партнерства відносять: 

− сформовану професійно-особистісну готовність педагога 
до гуманізації освітнього середовища; 

− позитивну взаємозалежність суб’єктів міжособистісної 
взаємодії (усвідомлення спільної мети, наявність загальних 
ресурсів, докладання спільних зусиль для вирішення проблем); 

− право на автентичність кожного учасника педагогічної 
взаємодії; 

− усвідомлення індивідуальної та групової відповідальності 
(внутрішня і зовнішня мотивація спільної діяльності суб’єктів); 

− можливість задовольняти основні міжособистісні потреби 
в процесі спільної діяльності та спілкування; 

− взаємодію, що забезпечує сприятливий психологічний 
клімат взаємодії; 

− високий рівень розвитку соціальних умінь і навичок 
спілкування. 

Вважаємо, що в умовах демократичної школи слід 
спрямовувати діяльність на розвиток здібностей критичного 
мислення й незалежного висловлювання здобувачів освіти. Учні 
повинні опановувати необхідні навички з базових та профільних 
предметів, поповнювати знання у сферах, які їм цікаві й 
розкривати нові горизонти пізнання, розвивати свій емоційний 
інтелект. У свою чергу учителі повинні залучати здобувачів освіти 
до спільної праці та творчої взаємодії, дбати про збереження і 
зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я 
вихованців, а також їхній саморозвиток та самореалізацію. 
Особливо актуальним є гуманне ставлення педагога до учнів, яке 
має поєднуватися з повагою до їхніх думок і бажань.  Як показує 
досвід, педагогіка партнерства орієнтує школу на розвиток цілісної 
особистості. Тому правильний стиль поведінки учителя, котрий є 
носієм культури і загальнолюдських цінностей, викликає свободу, 
довіру, відсутність страху, відкритість, прагнення до 
доброзичливого ставлення у школі. Разом з тим, між учителем, 
учнями і батьками має бути взаємодія на засадах співпраці і 
співтворчості. 
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Як показує практика, найбільш ефективними методами у 
формуванні відносин співробітництва і партнерства є методи 
інтенсивного навчання, де всі учасники освітнього процесу 
взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно 
вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії колег і 
свою власну поведінку, занурюються в реальну атмосферу 
ділового співробітництва з вирішення проблем. До таких 
технологій навчання відносимо: евристична бесіда, презентації, 
дискусії, «мозкова атака», метод круглого столу, метод ділової 
гри, конкурси практичних робіт з їх обговоренням, рольові ігри, 
тренінги, колективні рішення творчих завдань, кейс-метод, методи 
з використанням комп’ютерної техніки, майстер-класи тощо. 

Таким чином із вище зазначеного можна зробити висновок, 
що педагогіка партнерства розглядається як напрям педагогіки; 
ключовий компонент НУШ; форма взаємодії або підхід, 
спрямований на розвиток продуктивних відносин; критерій для 
оцінки якості освітнього процесу; інноваційний педагогічний 
метод, технологія. Втілення ідей педагогіки партнерства у 
демократичній школі сприяє створенню атмосфери, в якій 
найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується 
його ініціативність і креативність. Педагогіка партнерства 
дозволяє успішно будувати стосунки з оточуючими, готує молодих 
людей до професійної діяльності і ролі активного громадянина у 
сучасному світі. 
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м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Поняття демократизації освіти широке та неоднозначне. 
Демократичність повинна характеризувати як процес навчання та 
викладання, так і весь уклад повсякденного життя всіх учасників 
освітнього процесу. Демократизація освіти реалізується через 
проникнення принципів демократії в усі складові системи освіти − 
структуру навчальних закладів, яка інтенсивно модернізується, 
зміст і процес навчання, сферу контролю тощо. Важливу роль у 
демократизації навчання має свобода слова, гласність, 
самовираження особистості, розвиток критики та самокритики. 
Інтеграція України в європейський простір, розбудова 
демократичного суспільства вимагають змін в освітній галузі. 
Гендерний компонент як індикатор розвитку демократичних 
процесів, проникає в різні сфери життєдіяльності суспільства, стає 
новою філософією осмислення соціальної дійсності. 
Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі 
розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для 
самореалізації особистості незалежно від її походження, 
національності, віку та статі. 

Сучасний рівень розвитку гендерних досліджень у світі і в 
Україні дозволяє говорити про гендерний підхід як про особливий 
теоретичний напрям у соціальних науках, який орієнтований на 
формування і ствердження політики рівних, незалежних від статі 
можливостей самореалізації людини в різних сферах, гендерний 
підхід дає реальний шанс оцінити наслідки існуючої до останнього 
часу парадигми соціально-економічного розвитку суспільства і 
змінити на краще систему соціальної диференціації і нерівності за 
ознаками статі в процесі переходу до сталого розвитку. 

Незважаючи на потужну законодавчу базу, проблема 
інтеграції гендерної складової в освітню сферу залишається 
недостатньо вирішеною. Базовим документом, який визначає 
напрямки впровадження гендерної рівності в сферу освіти, є 
Стратегія впровадження гендерної рівності та недискримінації у 
сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020», перша презентація 
якої відбулася у березні 2017 р. Наразі урядовий комітет з питань 
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соціальної політики та гуманітарного розвитку підтримав проєкт 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Стратегії впровадження гендерної рівності та недискримінації у 
сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2021». Метою стратегії є 
забезпечення комплексного впровадження принципів гендерної 
рівності у сферу освіти та визначення шляхів реалізації 
гендерного підходу в зазначеній сфері відповідно до світових 
демократичних засад. У документі окреслено політику МОН 
України щодо розширення практики включення гендерного 
компонента до освітніх програм, впровадження гендерного 
підходу в нормативно-правові акти у сфері освіти, підготовку 
фахівців із питань гендерної рівності та формування професійної 
спільноти.  

У контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні, 
Концепції Нової української школи та із врахуванням 
європейського вектору освітніх реформ актуалізується потреба у 
переосмисленні феномену ґендеру як індикатора демократичності 
та запоруки розвитку сталого громадянського суспільства, 
забезпечення національного механізму досягнення гендерної 
рівності як невід’ємної умови дотримання основоположних прав і 
свобод людини та соціальної справедливості. Гендерна освіта як 
гуманітарна складова безпеки суспільного життя постає сьогодні 
реальною продуктивною силою, оскільки через просвітництво та 
навчання можна сприяти деконструкції патріархальних 
стереотипів та руйнації міфів, які точаться довкола проблеми 
гендерної рівності. Тому відродження ментальності, прогресивних 
етнотрадицій і впровадження інновацій є важливими чинниками 
гендерного самовизначення та еґалітарного життєздійснення 
сучасної молоді у царині національного буття, забезпечення 
рівного доступу та можливостей жінок і чоловіків до соціально-
економічних, виробничих, культурно-освітніх ресурсів на 
принципах рівноцінності та паритетності статей.  

Упровадження гендерного підходу в освітній простір 
сучасних навчальних закладів, на думку В. Кравця, О. Кікінежді та 
І. Шульги, передбачає формування гендерно справедливого 
середовища для обох статей, у якому «інтегрується вроджена та 
соціальна місія еґалітарної взаємодії дівчат і хлопців через 
переборення тенденції до сегрегації у міжстатевих контактах, 
розвиток різних біологічно, проте соціально рівноцінних 
особистостей» [1, с. 18]. Поділяємо думку Н. Павлущенко щодо 
неефективності гендерного підходу і гендерної просвіти, які 
базуються на використанні авторитарних способів педагогічної 
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взаємодії. В аудиторії для обговорення гендерної проблематики 
необхідне партнерство, жвавий і захоплюючий обмін думками [3]. 

Сутність розвитку суспільства в контексті забезпечення 
гендерної рівності – це гендерна справедливість, яка передбачає 
рівноправність і справедливість у розподілі благ та 
відповідальності між жінками і чоловіками, не вимагає 
«зрівнялівки», оскільки жінки та чоловіки мають різні потреби і 
переваги, тому ці відмінності повинні бути виявлені і враховані 
для усунення міжстатевого дисбалансу. Аналіз літератури 
свідчить, що сучасна освіта вбачає нагальну проблему 
формування гендерної культури. Серед запропонованих сучасною 
наукою визначень гендерної культури нам імпонує визначення Н. 
Маркової, яка у своїх працях гендерну культуру розглядає як 
«систему відносин і одночасно процес виробництва й відтворення 
складових її елементів у ряді поколінь, які змінюють одне одного. 
Це явище динамічне, постійно розвивається та збагачується 
історією у своєму змісті й формах, це явище, що чутливо реагує 
на зміни в реаліях навколишнього світу» [2, с. 207]. 

Враховуючи різні погляди щодо окресленого питання, 
визначаємо, що гендерна культура педагога є системою 
цінностей, гендерних знань, статеворольових норм поведінки, що 
формують гендернi якості особистості шляхом реалізації певних 
педагогічних умов. 

Гендерна просвіта та інтеграція гендерних підходів в освіту 
набуває активного розвитку. Стихійні процеси гендерної просвіти 
в школах призводять до невміння педагогів усвідомлювати власні 
гендерні переконання, враховувати як свої гендерні особливості, 
так і інших учасників освітнього процесу, не дають змоги обирати 
ефективні педагогічні стратегії. 

У цьому контексті принциповим стає впровадження 
гендерної освіти в усі навчальні заклади, які, перебуваючи у стадії 
реформування, мають здійснити перехід від системи підготовки 
педагогів, орієнтовані на накопичення знань, до системи, яка має 
на меті навчити їх застосуванню. Як зазначалося вище, 
демократизація суспільства неможлива без врахування гендерної 
проблематики. Адже громадянське суспільство – це, перш за все, 
суспільство з однаковими можливостями для самовизначення і 
самореалізації всіх його членів, як чоловіків, так і жінок. Відтак 
формування і функціонування в Україні гендерної демократії є 
неодмінною умовою творення громадянського суспільства й 
демократичної держави, важливим чинником формування 
суспільних відносин партнерства на основі паритетності 
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Підсумовуючи, зазначимо, що, на жаль, питання 
впровадження гендерного компоненту в освіті можна віднести до 
найменш розроблених в дослідженнях українських педагогів. Слід 
враховувати і те, що система освіти залишається досить 
консервативною і не дуже охоче сприймає гендерні 
нововведення. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні 
важливо навчитись не тільки чітко диференціювати особливості 
гендерного підходу в освіті і безумовне її значення для 
гармонійного і повноцінного розвитку особистості та її практичної 
діяльності в умовах громадянського суспільства. 

Останні 5–6 років спостерігається регрес у ситуації із 
гендерною освітою. В абсолютній більшості українських вишів 
гендерна тематика представлена в змісті вибіркових дисциплін, на 
вивчення яких відводиться досить мала кількість годин у 
порівнянні не лише з базовими дисциплінами, але навіть і з 
іншими гуманітарними дисциплінами, які даються на вибір 
студентам. Тож постає необхідність пошуку альтернативних 
способів формування гендерної культури педагогів, зокрема 
шляхом організації та проведення гендерних тренінгів, 
спрямованих на гендерну просвіту вчительства, створення 
гендерно чутливого освітнього середовища у загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:  

ДОСВІД СТУДЕНТІВ 
Кислиця О. С. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
м. Київ, Україна 

Науковий керівник: Лук’янченко О. М. 
Виховання гуманної людини, яка буде поважати думку 

оточення, справедливо оцінювати людські можливості та завжди 
прислухатиметься до думки інших є важливим завданням школи, 
сім’ї та громадськості. Особливу роль у цьому відіграє 
толерантний вчитель початкових класів, який має допомогти 
дитині в забезпеченні особистісно-зорієнтованого, 
індивідуального підходу в освітньому процесі, формувати  
взаємну емпатію, повагу з метою згуртованості класного 
колективу. 

Педагогічний сенс толерантності знаходить своє втілення в 
Україні у гуманістичній педагогіці, педагогіці партнерства, 
громадянській освіті, технології особистісно-орієнтованого 
навчання. Так, саме толерантність, на думку І. Беха, є запорукою 
виховання миролюбності у дітей й визначається як основа 
гуманістичної теорії виховання, що спрямована формування 
соціокультурних цінностей у вихованців [1]. 

Аналіз наукової літератури з філософії, культурології, 
історії, соціології, психології і педагогіки свідчить, що до 
толерантності, взаємної поваги і співробітництва закликали 
гуманісти минулого Ф. Вольтер, А. Дістервег, А. Маслоу, П. Рікер, 
В. Сухомлинський та дослідники сучасності в галузі педагогіки 
І. Бех, Т. Васютіна, І. Зязюн, О. Лук’янченко, О. Матвієнко, 
В. Петрицький, П. Степанов та ін. 

У «Декларації принципів толерантності» зазначається, що 
толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння 
багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм 
самовираження і способів проявів людської індивідуальності. 
Цьому сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода 
думки, совісті й переконань [3].  

У Концепції «Нова українська школа» зазначено: 
«Громадянські та соціальні компетентності включають володіння 
культурою демократії, правову компетентність, усвідомлення 
рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної 
комунікації, здорового способу життя» [4]. 
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У педагогічному сенсі толерантність являє собою визнання 
педагогом прав дитини на створення рівних умов у навчанні та 
вихованні, розуміння особистої та соціальної відповідальності за 
подальший розвиток і соціальну адаптацію дітей, у тому числі з 
певними порушеннями розвитку, спілкування з дитиною та її 
батьками на оптимістичних, демократичних і гуманістичних 
засадах, віра в її успіхи та природні можливості. 

Особливу увагу проблемі толерантності приділяв відомий 
український педагог Василь Сухомлинський. У праці «Як виховати 
справжню людину» публіцист пише: «…треба вчити дітей любити, 
поважати, співчувати й уміти висловлювати ці почуття. Це не 
менш важливо, ніж учити грамоти, письма і лічби» [5, с. 147]. 
Отже, бачимо, що Василь Олександрович надавав питанню 
толерантної поведінки не менш важливого значення, ніж 
теоретичному навчанню.  

Дослідники Васютіна Т. М. та Лук’янченко О. М. 
стверджують, що становлення толерантності має відбуватися 
шляхом забезпечення усвідомлення майбутніми вчителями 
особистісної значущості толерантності як необхідної риси вчителя 
НУШ на аксіологічних і гуманістичних засадах; формування 
системи знань про сутність і зміст поняття «толерантність», 
«педагогічна толерантність» і практичних умінь щодо виховання її 
в школярів в освітньому процесі; шляхом підсилення 
полікультурного змісту вивчення загальнопедагогічних  
дисциплін [2]. 

Педагогічна толерантність учителя виступає не лише 
однією із ключових характеристик особистості педагога як 
фахівця, але й важливою характеристикою, що визначає 
спрямованість і принципи взаємодії з учнями, зумовлює їх 
всебічний розвиток. Реалізація толерантності у професійній 
діяльності учителя відбувається згідно принципів рівноправності, 
демократії, гуманізму, на яких він свідомо вибудовує взаємодію з 
учнями в процесі їхнього навчання. 

На сьогодні існує проблема недостатньої підготовки  
учителів початкових класів, зокрема, знаннями та володінням 
сучасними методами організації процесу залучення дітей до 
етичних знань та виховання у них моральних цінностей. Більшість 
педагогів використовує традиційні методи: позакласні заходи, 
бесіди про толерантність, забуваючи про виховні етичні ситуації, 
проблемні методи і т.д.   

Певний інтерес викликає досвід активної підготовки 
майбутніх учителів до формування демократичних якостей в учнів 
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шляхом вивчення студентами дисципліни «Методика навчання 
освітньої галузі «Громадянська та історична» та спецпрактикума 
«Виховання толерантності в учнів початкових класів».  

Так, в межах заняття (викладач Лук’янченко О. М.) нам, як 
студентам, було запропоновано знайти інформацію щодо прояву 
ідеї толерантності у творах мистецтва. Обравши скульптуру як 
вид мистецтва, я провела дослідження та виявила, що у кожній 
країні наразі існують приклади об’ємних художніх форм, що 
пропагують ідеї об’єднаності, гуманізму, поваги до кожної 
особистості. Наприклад, в Іспанії є Пам’ятник толерантності -
дивної форми бетонний знак у вигляді трьох англійських букв U, 
розташованих в різних площинах, який стоїть на набережній. На 
думку скульптора-символіста Едуардо Чільїда, монумент 
Толерантності висловлює ідею об'єднання мусульманської, 
єврейської та християнської культур. У Нідерландах також 
споруджено монумент «Толерантність» на згадку трагічної події, 
коли у 1989 році шестеро скінхедів на смерть забили одного 
голландського панка на станції Хілверсум. А в Монтгомері, штат 
Алабама, США в меморіальному комплексі знаходяться 
скульптури, присвячені жертвам расового насилля та 
дискримінації афроамериканців. Виконання даного завдання 
розширило наш світогляд стосовно проблеми толерантності, 
мотивувало використовувати колекції мистецтва з метою 
формування гуманних цінностей у вихованців. 

Наразі вбачаємо за необхідне рекомендувати вчителям 
початкових класів для підвищення їх рівня компетентності з даної 
теми відвідувати відповідні лекторії, семінарські заняття, 
отримувати новітню інформацію з даної проблеми, ознайомитися 
з сучасними тенденціями у педагогіці, методичними розробками 
та виховними технологіями стосовно формування у молодших 
школярів ціннісного ставлення до людини, використовуючи 
фотоілюстрації, мультимедійні презентації, анімаційні фільми, 
приклади з життя, ЗМІ, відвідуючи заклади культури (виставки, 
музеї, галереї). Адже виховання ціннісного ставлення до людини 
до рівня самостійного, усвідомленого прийняття рішення повинно 
стати перспективною метою у роботі з молодшими школярами. 

Отже, педагогічна толерантність передбачає здатність 
вчителя до прояву емпатії, довіри та відкритості в стосунках, що 
забезпечується наявністю у вчителя сформованих структурних 
компонентів готовності до толерантного виховання учнів, а саме: 
гуманістичних цінностей, емоційного інтелекту, соціально-
комунікативною компетентністю та рефлексивними здібностями.  
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

Круль Л. М. 
Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

Формування української державності, входження до 
європейського та світового співтовариства, відмова від 
тоталітарних методів державного управління та побудови 
демократичного громадянського суспільства обумовлюють 
відповідні зміни у системі освіти.  

Видозміна освітньої парадигми, модернізація в системі 
освіти та розвиток українського суспільства призвели до 
зростання вимог щодо підготовки фахівців дошкільної галузі 
освіти, які повинні здійснюватися на основі компетентнісного 
підходу. Означену проблему актуалізують державні документи: 
Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Базовий 
компонент дошкільної освіти та інші документи, які обґрунтовують 
необхідність та доцільність впровадження компетентнісного 
підходу у вищій педагогічній освіті. 

Розробка технології формування професійної 
компетентності майбутніх вихователів потребує докладного 
аналізу філософської, соціально-психологічної та педагогічної 
літератури. Питання організації освітнього процесу в закладах 
вищої освіти, визначення найефективніших способів підготовки 
майбутнього фахівця, особливо для системи дошкільної освіти, 
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досліджено у наукових працях Л. Артемової, І. Беха, О. Глузмана, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, Н. Михайленко, Л. Поздняк, 
В. Сластьоніна. Питання про залежність успішної діяльності 
навчальних закладів, зокрема дошкільних, від рівня професійної 
компетентності та фахової майстерності педагогічного колективу 
розглядаються такими педагогами: Г. Бєлєнька, О. Богініч, 
З. Борисова, Н. Гавриш, Н. Голота, Н. Кот та ін. 

Попри значну кількість наукових розвідок в означеному 
напрямі потребують уваги питання демократизації процесу 
професійної підготовки майбутніх вихователів, окреслення 
методологічних підходів, змісту, форм і методів навчання, які 
відповідають принципам демократії в освіті. Зокрема, 
методологічні підходи визначають загальну стратегію побудови 
освітнього процесу, забезпечують його цілісність і системність, що 
зумовлює забезпечення його ефективності.  

Мета статті – виокремити методологічні підходи, які 
сприяють демократизації процесу професійної підготовки 
майбутніх вихователів ЗДО.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців педагогічних 
спеціальностей, на думку сучасних дослідників, передбачає 
оволодіння студентами системою професійних знань, умінь, 
цінностей, мотивів та формування відповідних компетентностей. 
Зміст такої підготовки охоплює загальнокультурні, психолого-
педагогічні знання та методики викладання фахових дисциплін, 
форми, методи і прийоми навчання і виховання підростаючого 
покоління. Окрім нормативно встановленого змісту (відповідно до 
навчальних планів, робочих програм, методичних рекомендацій 
тощо) вагоме значення має його ціннісна складова. Саме 
демократизація освітнього процесу, на нашу думку, сприяє 
встановленню суб’єкт-суб’єктних відносин між усіма учасниками 
освітнього процесу, надання студентам можливостей обирати 
власну освітню траєкторію, оптимальні способи засвоєння 
програмового змісту освіти у ЗВО. Таким чином, організація 
професійної підготовки сучасного вихователя має базуватися на 
ключових цінностях європейського демократичного суспільства 
(рівність, мир, права людини, свобода слова, думки, громадянське 
волевиявлення, культурна різноманітність, толерантність тощо), 
які забезпечують гуманізацію освітнього процесу. Демократизація 
процесу професійної підготовки майбутніх вихователів має 
здійснюватися цілеспрямовано і комплексно.  

Виокремимо найбільш актуальні методологічні підходи, на 
які доцільно спиратися під час організації освітнього процесу у 
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ЗВО в руслі порушеної проблеми, а саме: особистісно 
орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний. 

Особистісно орієнтований підхід спрямований на визнання 
ключових гуманістичних цінностей в освітньому процесі, 
урахування цінностей, особистих інтересів, потреб, здібностей 
майбутніх педагогів й адаптацію змісту, форм, методів і засобів 
навчання для успішного їх розвитку. Основоположні аспекти 
особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі 
представлено у дослідженнях І. Беха, І. Зязюна, С. Сисоєвої, 
І. Якиманської та ін. 

Реалізацію означеного методологічного підходу 
забезпечують індивідуалізація та диференціація освітнього 
процесу. При цьому слід зауважити, що майбутні педагоги не 
лише засвоюють цінності демократії, а й готуються до їх 
ретрансляції вихованцям, батькам, колегам та іншим учасникам 
освітнього процесу в сучасних ЗДО. Тому під час моделювання 
освітнього процесу доцільно здійснювати ціннісно-смислове 
наповнення освітніх компонентів, цілеспрямовано формувати 
професійно значущі якості, використовувати інтерактивні форми і 
методи навчання, диференціювати й індивідуалізувати 
навчальний матеріал.  

Діяльнісний підхід передбачає орієнтацію на розвиток 
професійно значущих якостей, формування практичної готовності 
до вирішення професійних завдань тощо. Методичними 
прийомами, характерними для діяльнісного підходу, вважають 
стимулювання пізнавальної активності, самостійності студентів у 
вирішенні навчальних завдань, урахування побажань студентів 
при виборі завдань та способів презентації результатів роботи, 
аналіз навчально-професійних ситуацій, використання групових 
та індивідуальних форм навчання, заохочення новаторства і 
творчості тощо. Перелічені методичні прийоми зорієнтовані на 
практичну підготовку майбутніх вихователів до професійної 
діяльності, окрім того відповідають вимогам демократизації 
освітнього процесу, оскільки забезпечують свободу вибору, 
можливості вияву власної активності кожного студента, сприяють 
налагодженню партнерських взаємовідносин між усіма 
учасниками освітнього процесу. 

Актуальність компетентнісного підходу задекларована у 
нормативно-правовій освітній базі, зумовлена вимогами сучасного 
суспільства, потребою формувати особистість, здатну до 
активності й творчості, готову до постійного саморозвитку й 
самовдосконалення як у професійному вимірі, так і в 
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особистісному. Поряд з ключовими компетентностями, які 
формуються упродовж життя під впливом різноманітних чинників 
(стихійних і цілеспрямованих), у професійній підготовці 
акцентується увага на формуванні компетентності як «здатності 
особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну 
діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей» [2]. Методичні аспекти реалізації 
компетентнісного підходу виокремлено в працях Н. Ашиток, 
Н. Бібік, І. Зимньої, Г. Селевка, А. Хуторського, В. Ягупова та ін.  

Аксіологічний підхід у системі професійної підготовки 
майбутніх педагогів передбачає орієнтацію на ціннісну складову 
особистості, співвідношення моральних, духовних та 
психологічних цінностей особистості та соціуму. Проблеми 
аксіологічної складової професійної підготовки представлено 
досліджують М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк, 
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін. Демократизацію педагогічної 
освіти неможливо здійснювати без ціннісно-смислового 
наповнення, урахування цінностей демократії не лише у змісті 
навчальних дисциплін, а й у взаємовідносинах між учасниками 
освітнього процесу. Водночас майбутні педагоги 
ретранслюватимуть засвоєні демократичні цінності вихованцям. У 
контексті досліджуваної проблеми Т. Величко виокремлює 
педагогічні умови, які мають забезпечити готовність майбутніх 
вихователів до формування ціннісних орієнтацій дошкільників, а 
саме: відповідну спрямованість освітнього процесу в закладах 
вищої освіти; активізація засобів ситуаційного навчання 
(використання кейс-методів); залучення майбутніх вихователів до 
проєктувальної діяльності [1, с. 85–93]. Перелічені умови 
забезпечують комплексну готовність майбутніх фахівців 
дошкільної галузі до формування цінностей дошкільників і 
демократичних у тому числі. 

Отже, процес професійної підготовки майбутніх вихователів 
має спиратися на демократичні засади, враховувати потреби 
демократичного європейського суспільства, цінуючи національні 
здобутки. Кожен з перелічених методологічних підходів 
передбачає моделювання освітнього процесу з опертям на 
цінності взаєморозуміння, свободи слова, свободи вибору, 
толерантності, дотримання прав і свобод студентів та викладачів, 
пріоритетом партнерських взаємовідносин, які є ключовими для 
демократичного суспільства. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ДІАЛОГИ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
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Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Пріоритетним завданням сучасної української школи є 

впровадження в освітній процес педагогіки діалогу на засадах 
толерантності, що вимагає відповідної підготовки сучасного 
вчителя до формування толерантних відносин між усіма 
суб’єктами освітнього процесу, що не суперечать розвитку 
конструктивного прагматизму в освітньому середовищі як основи 
громадянського становлення та майбутнього кар’єрного зростання 
здобувачів загальної освіти та формування їх самодостатності. У 
зв’язку з цим суттєво змінюються і вимоги до процесу професійної 
підготовки майбутніх педагогів. 

Висвітленню ролі діалогічної взаємодії на засадах 
толерантності в професійній діяльності фахівців різного профілю 
(зокрема вчителів) та технології її формування у здобувачів освіти 
приділяли увагу Т. Білоус, Ю. Грачова, Л. Капустіна, Є. Карякіна, 
О. Матвієнко, Є. Хакімов, В. Хотинець, Г. Шеламова, Н. Чернуха 
та ін. 

Значний науковий інтерес викликає досвід реалізації 
набутих компетентностей з громадянської освіти та демократії в 
освіті в результаті тренінгу в рамках міжнародного стажування в 
проєкті «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в 
Україні, Норвегії та Палестині» у секції «Впровадження демократії 
в комунікації в освітній простір, модератором якої була Helskog 
Guro Hansen)» та шляхи імплементації цих ідей в процес 
підготовки майбутніх вчителів у Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова на факультеті педагогіки і 
психології . 

Так, в основі авторського workshop Guro Hansen було 
покладено концепцію тренера, яку відображено у монографії 
«Філософські діалоги – шлях до мудрості в педагогіці: між 
критичним мисленням та духовністю» [3].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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Слід зазначити, що тренер-професорка дотримується 
екзистанційно-емоційного напрямку у філософії і трансформувала 
його у педагогічний вимір. Як відомо, фундаментальною рисою 
екзистенціалізму (відповідно поглядами філософів, письменників 
даного напряму М. Гайдегера, Ф. Ніцше, К. Ясперса, О. Больнова 
Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю).є усвідомлення 
людини як унікальної, неповторної істоти. Буття кожної людини, 
розглядається як абсолютне; розуміння себе як особистості 
(відповідно означеному філософському напряму), відбувається 
через усвідомлення сенсу свого буття, роздумів і аналізу станів 
своєї душі. Екзистенціалізм спрямований на розуміння процесу 
мислення кожної окремої людини щодо визначення сутності свого 
існування і саме через це усвідомлення людина пізнає істину 
життя [2]. 

Важливим було те, що в процесі тренінгу професор Guro 
Hansen наголошувала на невід`ємності атрибутів діалогу як то: 
емпатії (здатності уявляти себе на місці співрозмовника, 
проявляти доброзичливе ставлення); толерантності (що 
передбачає презумпцію до думок співрозмовника, що суттєво 
відрізняються від власних або суперечать їм, ставлення до них як 
таких, що мають право на існування як «рівноцінні»); логічності 
(інтелектуально коректне оформлення думки); повазі до роздумів 
інших співрозмовників через висловлювання щодо підтримки цієї 
думки або навпаки на її розбіжності тощо . 

Зупинимося більш детально на змісті і формах 
впровадження філософських діалогів при викладання курсу 
«Основи педагогіки зі вступом до спеціальності» для студентів 1 
курсу спеціальності «Початкова освіта». Зазначимо, що практичні 
заняття проводилися на основі інтерактивного підходу у формі 
тренінгів. В основі їх проведення лежить організація 
квазідіяльності студентів, використання інтерактивних методів й 
прийомів навчання, активна взаємодія й комунікація всіх учасників 
освітнього процесу.  

Так, під час викладання практичного заняття при вивченні 
теми «Значення середовища та спадковості у формуванні 
особистості» студентам було запропоновано визначитися з 
філософськими питання, які мають бути за цією темою. В 
результаті студентами були висунуті наступні філософські 
питання: «Що здійснює негативний чи позитивний вплив на 
особистість: середовище або спадковість?», «Чи може духовне 
середовище змінити генетичний код?», «Чи може спадковість 
визначати місце особистості у середовищі?» та ін. В ході 
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голосування студенти обрали останнє питання як основне для 
подальшої дискусії. 

Наприкінці студенти створювали проєкти у міні-групах у 
вигляді мультимедійної презентації, в якій мало бути відображені 
приклади впливу середовища або спадковості на формування 
особистості у літературних творах, кіномистецтві, мультфільмах 
тощо. Широка можливість оцінювального вибору дозволила 
студентам не тільки обґрунтувати власну думку, а й доказово-
конкретно за допомогою ілюстрацій аргументувати точку зору 
своєї міні-групи, підтвердити її конкретними прикладами та 
сприяла формуванню вмінь вислухати та зрозуміти позицію інших. 

Такого роду завдання з одного боку викликали великий 
інтерес у студентів та задоволення при їх демонстрації та захисті 
вибору власних прикладів, а з іншого – їх виконання вимагало 
досконалого осягнення теоретичних положень основ педагогіки та 
співставлення їх з власним досвідом спілкування з мистецькими 
творами. 

Також філософські діалоги запроваджувались при 
викладання інших дисципліни з циклу професійної педагогічної та 
практичної підготовки вчителів початкової школи, досвід 
реалізації та впровадження яких відображено у частині 
колективної монографії «Нові імпульси розвитку педагогічної і 
психологічної науки в Україні та країнах ЄС: питання наукових 
досліджень» [1, с. 141–144]. 

Серед дисциплін, де відображено досвід впровадження 
філософських діалогів «Тренінг професійного самовизначення» 
при вивченні теми: «Формування ціннісних орієнтацій майбутніх 
учителів початкової школи»; спецкурс з дисциплін вільного вибору 
«Виховання толерантності в учнів початкової школи» та ін. 

Таким чином, використанням методів та засобів 
(філософських сократівських діалогів, диспутів, виконання 
завдань у мікро-групах на засадах партнерської взаємодії, 
самоаналіз емоційних станів та факторів їх виникнення 
забезпечує розуміння та сприйняття принципів рівності та 
недискримінації, толерантності, соціальної справедливості, 
доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки, 
здатність попереджувати та вирішувати конфлікти; здатність до 
соціальної комунікації, солідарних дій та вміння співпрацювати, 
формувати групи задля вирішення проблем спільнот різного 
рівня. Все ці набуті якості та уміння у студентів сприяють 
формуванню культури демократії у майбутніх учителів початкової 
школи, а й головне, на основі діяльнісного підходу, відбувається 
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оволодіння дієвими професійними уміннями щодо конструювання 
освітнього процесу на демократичних засадах. 
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ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ У ПОЧАТКОВОМУ 
КУРСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

Ляшова Н. М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 
Пучков І. Р. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

За багатовікову історію вивчення демократії створено 
переконливий масив наукових праць та статей. У демократичній 
теорії сформувалися різновекторні підходи, методи, напрямки, 
рішення її ключових позицій. Відбулися певні структурні зміни, які 
трансформувалися в якісні методи та прийоми в освіті. Одним із 
методів формування демократичних цінностей у початковому 
курсі навчання математики є сторітеллінг. 

Сторітеллінг виник в економічному просторі. Разом з тим 
простір його застосування значно ширший ніж економічна сфера, 
це і різновид соціальної інформації (наприклад, інстаграм), і 
педагогічна технологія, і метод впливу на особистість в 
психотерапії, коучинзі та ін. Із стрімким розвитком Інтернету такий 
підхід набуває нового застосування, утворюючи ще один вектор 
його напряму – цифровий сторітелліинг. 

В Україні дослідженням методу займаються О. Буковська, 
М. Василішина, О. Казачінер, О. Караманова, Г. Клочек, К. Крутій, 
Ю. Кулінка, О. Ніколаенко, які у своїх працях розкривають 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-9
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1261/1/Teoretyko-metodolohichni%20pidkhody.pdf
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1261/1/Teoretyko-metodolohichni%20pidkhody.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Guro-Helskog/publications
https://www.researchgate.net/profile/Guro-Helskog/publications
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механізми впровадження сторітеллінгу в шкільний навчальний 
процес, зокрема і у навчанні початкового курсу математики. 

«Storytelling» у перекладі з англійської – розповідь історій. 
Як показав аналіз науково-педагогічних джерел, під терміном 
«сторітеллінг» наявна досить значна кількість визначень. Нами 
проаналізовано також інтернет-джерела де знайдено різні 
дефініції: сторітеллінг – це майстерність розповідати захоплюючі 
історії, які надовго запам'ятовуються; сторітеллінг – педагогічна 
техніка, яка побудована на використанні історії з певною 
структурою і спрямована на розв’язання педагогічних задач 
навчання, розвитку, мотивації. Деякі науковці радять, щоб краще 
зрозуміти, що таке сторітеллінг, треба уявити історії та сюжети як 
кінці одного відрізку. У середині відрізку знаходиться книга 
(підручник), де історії основний елемент [4; 5]. 

Однією із основних функцій сторітеллінгу є мотиваційна. Це 
інструмент переконання учнів, що надає їм наснагу, натхнення на 
прояв ініціативи у навчальні математики. Школярі накопичують 
позитивний емоційний заряд, краще запам’ятовують складний 
математичний матеріал, формують власний соціальний навик 
взаємодіяти з іншими, здобувають життєвий досвід, 
розвиваються. 

Разом з тим, метод сторітеллінгу допомагає пробудити у 
дітей цікавість та інтерес до навчального математичного 
матеріалу завдяки повідомленню або розповіді на уроках влучних, 
правильно підібраних історичних довідок. До них ми відносимо: а) 
історичну розповідь (як з’явилася алгебра, геометрія, історія 
виникнення арифметичних знаків, історія розвитку координат – від 
точки та одномірного простору до багато вимірності, походження 
математичної термінології тощо); б) історичні довідки про 
видатних математиків (Р. Декарта, К. Гаусса, Ф. Вієта, Л. Ейлера, 
С. Ковалевської та ін.); в) міфи та історії про певний процес: 
наприклад, процес вимірювання, обчислення, побудову, 
знаходження площі ділянок у Стародавньому Єгипті, Греції, Китаї, 
Індії. 

Під час вивчення математичної термінології, ми радимо 
розповісти учням походження того чи іншого терміну. Наприклад, 
під час ознайомлення молодших школярів з математичною 
символіко – знаками, доцільно розповісти виникнення або 
походження цих знаків.  

Знак рівності «=» увів англійський учений Роберт Рекорд 
(Robert Recorde, 1510–1558) в 1557 р. у науковій праці «The 
Whetstone of Witte», яку вважають початком розвитку алгебри в 
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Англії. До нього в математиці користувалися іншими знаками 
рівності. Так, давньогрецький математик Діофант відношення 
рівності позначав літерою «ɩ», яка є першою буквою грецького 
слова «ɩōoς» – рівний. Індійські та арабські математики, а 
також більшість європейських, найчастіше, аж до XVII 
століття, рівність позначали словесно «est egale». Італійський 
математик Р. Бомбеллі (Rafael Bombelli, 1526–1572) позначав 
рівність буквою «а», котра є першою в латинському слові 
«aequalis» – рівний [1]. 

Такі пояснення математичних термінів сприяють глибшому 
їхньому розумінню. Також, персоніфікація цифр, математичних 
символів та елементів допомагає дітям краще запам'ятовувати 
конкретні приклади, формули, способи розв'язання задач та 
рівнянь, способи побудови геометричних фігур тощо. Крім того, 
історії-розповіді допомагають розрядити навчальну атмосферу, 
відпочити перед іншим навчальним завданням або темою. При 
цьому діти розуміють, що наука математика – ближче, ніж 
здається. Наприклад, історія-розповідь «Як циркуль захищався від 
ворогів». 

«Жив-був Циркуль. На нього весь час нападали різні 
розбійники. Циркуль героїчно захищався, але в нього залишалося 
мало сил. Він задумався, як же йому захиститися від ворогів. 
Піднявшись, він став на одну ногу і, відвівши другу в сторону, 
почав навколо неї крутитися. Коли він зупинився, то побачив, 
що навколо нього неприступна фортеця. Які б вороги на нього 
не нападали, вони не могли її здолати. У фортеці з'явилися 
багато численні сім'ї: сім'я поважного Радіуса, шановного 
Діаметра, красуні Хорди, мудрого Сектора, веселого Сегмента. 
Але був у фортеці житель, який не мав ні братів, ні сестер – 
Центр кола. Однак він був життєрадісним, мав багато друзів і 
жодна подія у Циркулевій фортеці не проходила без його участі. 
За це Центр кола дуже поважали» [3]. 

Мистецтво сторітеллінгу – це один із найприродніших і 
водночас найефективніших способів надати навчальному 
математичному процесу особливої якості. Уміння розповідати 
повчальні сюжети з історії, з життя видатних математиків, історії 
великих відкриттів у математиці, – все це має стати не лише 
засобом активізації учнівської уваги на уроці, а й ефективним 
інструментом донесення та закріплення смислів у свідомості учня. 
Важливою складовою при цьому є візуалізація матеріалу, що 
допомагає створити певний зоровий зв'язок у дітей задля 
затримання їхньої уваги. Сприйняття математичного матеріалу у 
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вигляді цікавої навчальної візуалізованої історії стає більш 
доступним і зрозумілим. Наприклад, під час встановлення зв'язків 
між підмножинами певної множини доцільно використовувати 
круги Ейлера або діаграми Ейлера. Це геометрична схема, яка 
допомагає унаочнити логічні зв'язки та відношення між множиною 
та її частиною. Одночасно радимо розповісти про Л. Ейлера, бо 
історії із життя великих математиків завжди цікаві дітям. 
Наприклад, «Леонард Ейлер (Leonhard Euler, 1707–1783) 
швейцарський математик, був самим продуктивним 
математиком в історії. Він писав свої наукові праці легко і 
невимушено, як досвідчений літератор пише листи друзям. 
Навіть повна втрата зору протягом останніх 17 років життя 
не стримувала його творчої активності. Більш того, у 
Л. Ейлера в цей час загострилося сприйняття внутрішнього 
світу математики. За часи своєї наукової діяльності він написав 
більш 880 праць. Ейлер в математиці – це Моцарт в музиці, 
Пушкін в поезії, Мікеланджело в живопису» [2]. 

Метод сторітеллінгу визначається як вербальний, але в 
багатьох випадках надає можливість передавати інформацію 
дітям, використовуючи всі канали сприйняття: і зір, і слух, і 
відчуття. Привабливості методу надає візуалізація. Саме 
візуальна частина допоможе передати атмосферу, розкрити тему 
та занурити учнів в математичний контекст. Ми радимо учителям, 
починаючи оформлювати певну історію, доцільно 
використовувати портрети, фото, ембієнт-відео, ілюстрації або 
інфографіку. У такому випадку в кожного учня є шанс засвоїти 
математичний матеріал. 

Отже, застосування методу сторітеллінгу допомагає 
зробити процес навчання математики привабливим для учнів 
початкових класів, активізує їхню пізнавальну активність, 
навчальну математичну інформацію робить більш доступною, 
наочною, яка надовго запам'ятовується. На сьогодні педагогічний 
сторітеллінг, у своїй більшості, впроваджується з використанням 
мультимедійних технологій, тож він може застосовуватися і в 
дистанційному форматі. 
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Сьогодні людство досягло нового рівня свого розвитку, а 

тому усі сфери життєдіяльності вимагають інших умов його 
улаштування та адаптації до потреб особистості. Одним з 
основних завдань, на наш погляд, є розбудова гуманного, 
демократичного суспільства, що є віддзеркаленням рівня розвитку 
людської спільноти, її досягнень та успіхів не лише у політичній 
сфері, а й освіті, економіці, культурі.  

У цілому в Україні здійснюються перші кроки щодо 
підготовки нової генерації громадян на засадах цінностей 
демократичного суспільства – визнанні свобод і прав людини, 
рівності і взаємної відповідальності. У Законі України «Про освіту» 
виокремлено основні засади та принципи освітньої діяльності, з-
поміж яких вагоме місце займає демократизм, формування 
громадянської культури та культури демократії в здобувачів 
освіти. А до ключових компетентностей, якими має оволодіти 
особистість, здобуваючи освіту, віднесено громадянські та 
соціальні, що «ґрунтуються на ідеях демократії, справедливості, 
рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 
усвідомленням рівних прав і можливостей» [1]. У Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року вказано, 
що «якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого 
демократичного розвитку суспільства», а також визначено 
пріоритети державної політики в сфері освіти, яка має 
забезпечити «послідовну демократизацію і гуманізацію 
навчально-виховного процесу, педагогічної ідеології в цілому, 
тобто на європейські гуманістичні цінності та виміри» [3]. 
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Як показує практика, створення демократичного суспільства 
пронизує різні сфери життя й, особливо закцентовано на освіті. 
Професійна підготовка майбутніх педагогів перебуває у полі зору 
низки науковців, учителів-практиків, соціологів, громадських 
організацій, оскільки від її ефективності напряму залежить якість 
життя усіх без винятку громадян. Сучасна вища школа вимагає 
перебудови як внутрішніх, так і зовнішніх взаємозв’язків на новий 
демократичний лад. Заклади вищої освіти сьогодні є тим місцем, 
де молоді люди можуть: 

− засвоювати демократичні норми, цінності;  

− навчитися поводитися як відповідальні громадяни через 
щоденний життєвий досвід; 

− вивчати демократичні права та обов’язки; 

− брати активну участь у громадянській, політичній, 
соціальній, економічній, правовій і культурній сферах життя 
суспільства. 

Сьогодні ми стоїмо перед вибором нових форм і методів 
навчання та професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Це 
момент, коли потрібно створити освітнє середовище, у якому 
панує позитивна атмосфера, доброзичливі стосунки, партнерська 
взаємодія, які відображаються у співпраці викладачів та майбутніх 
фахівців. За таких умов викладач прагне виявляти успіхи 
студента, дозволяє йому проявити себе; особисто вивчає досвід 
своїх вихованців, бере його до уваги, розкриває нові таланти й 
створює умови подальшого саморозвитку кожного.  

Вища освіта на даному етапі – освіта, яка упроваджує 
вітчизняний та європейський досвід, адаптується відповідно 
освітньої практики та вимог здобувачів, проєктує та створює 
умови задля реалізації освітньої траєкторії кожного студента. 
Нова вища школа – та, що в інтерактивному режимі сприяє 
демократичним процесам в освіті, надає допомогу у розкритті 
внутрішнього світу молодих людей, намаганні бути відкритими, 
гнучкими, лояльними до колег, студентів, самих себе. Ці та інші 
підходи до реформування вищої освіти сприяють всебічному 
розвитку особистості на засадах гуманізму та демократії.  

Навчання не лише для демократії, а й через демократію – 
таким є сьогодні основне гасло професійної підготовки майбутніх 
учителів. А це, своєю чергою потребує організації сприятливого 
навчального середовища, використання прийомів та методів 
навчання, які дозволяють молодим людям реалізувати свої права 
(свобода думки і висловлювання, участі в управлінні освітнім 
закладом та ін.).  
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У процесі розвитку демократичної освіти актуалізуємо 
реалізацію прав і свобод, надання рівних можливостей усім 
учасникам освітнього процесу, незалежно від здібностей, раси, 
етнічної приналежності, релігії, статі, національності, сексуальної 
орієнтації молодих людей. Таким чином, в процес професійної 
підготовки інтегруються цінності, виокремлені в посібниках Ради 
Європи, а саме: поціновування людської гідності та прав людини, 
культурної багатоманітності, визнання цінності демократії, 
справедливості, рівності та верховенства права [2, с. 11]. 

А тому підґрунтям вищої освіти вважаємо концептуальні 
положення філософії гуманізму, повагу іншої особистості, 
неприпустимість будь-яких проявів дискримінації. Стрижневою 
ідеєю є організація підготовки майбутніх педагогів з орієнтацією 
на студента, реалізація принципу «студентоцентризму». З іншого 
боку, активний студент – це у майбутньому активний громадянин, 
здатний до примноження багатств своєї держави, світу у цілому.  

За такого підходу демократія в освіті – це передовсім 
педагогічна норма, відтворена у навчальних дисциплінах та самій 
моделі мікро-суспільства закладу вищої освіти. Основними 
завданнями щодо навчання через демократію у закладі вищої 
освіти є: 

− визнання та упровадження нових форм рівноправності 
шляхом налагодження стосунків з майбутніми фахівцями, 
урахування їх потреби розширення особистої автономії; 

− формування нового типу громадянина – відповідального, 
відкритого й щирого, освіченого, активного у політичному, 
громадському та житті навчального закладу, готового до 
самовідданої праці задля  свого народу, суспільства; 

− підвищення рівня соціальної згуртованості й солідарності 
молоді;  

− виховання у майбутніх педагогів довіри до політичних 
інститутів, форм правління і політичних лідерів шляхом 
використання міжпредметних зв’язків тощо. 

Зокрема створення демократичного устрою у середовищі 
навчального закладу передбачає: 

Рівний правовий статус усіх студентів:  
а) визнання права на освіту; 
б) права на розвиток (підвищення культурного рівня, 

розкриття потенціалу); 
в) права на відпочинок та дозвілля; 
г) права на вільний доступ до інформації; 
д) свобода думки, совісті і релігії;  
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е) права на захист (від усіх форм зневаги, експлуатації та 
примусової праці у процесі навчання); 

є) права на участь (у житті суспільства, свобода 
висловлювання; право мати власну думку щодо справ, які 
впливають на їх особисте життя; право вступати до організацій і 
об’єднань). 

Належне виконання кожним своїх обов’язків; надання прав 
та можливостей користування ними у процесі професійної 
підготовки, що загалом створює можливості здійснення свободи 
вибору (зокрема форм навчання, курсів на вивчення), 
висловлювання, відвідування (факультативів, творчих груп, 
пошукових спільнот). 

Формування демократичних цінностей, дотримання у 
навчальному закладі правопорядку та дисципліни; здійснення 
справедливого розподілу обов’язків між студентами, контроль за 
виконанням професійних завдань. 

Вирішення важливих завдань у процесі професійної 
підготовки учителів здійснюються шляхом переговорів та 
спільного обговорення, поваги людської гідності, без нав’язування 
думки чи авторитарного стилю викладання. З іншого боку, це 
вкрай важливо з погляду цілей та мети професійної підготовки 
саме педагога – особистості, яка покликана формувати нову 
людину. 

Ефективність створення демократичного мікро-середовища 
вищого навчального закладу вбачаємо в досягненні високих 
показників в усіх сферах життєдіяльності закладу, виокремлених 
Бекманом і Траффордом, а саме: врядування, лідерство, 
управління і відповідальність перед громадою. Таким чином 
сучасні виші повинні здійснювати професійну підготовку учителів 
на засадах ціннісно-орієнтованої освіти; співпраці з громадськими 
організаціями та іншими установами, що дозволить досягти 
високого рівня конкурентоспроможності. Ці та інші аспекти 
дозволяють виокремити організаційно-педагогічні умови 
розвитку демократичного устрою у закладі, а саме: 

− здійснення професійної підготовки майбутніх учителів на 
основі принципу відсутності впливу – викладачі не повинні 
прагнути вплинути на думку студентів (приміром, у питаннях 
політичної коректності); 

− підвищення педагогічної майстерності та 
професіоналізму викладачів, керування ідеями щодо організації 
демократичного навчального середовища ЗВО;  
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− встановлення соціокультурних умов, чинників впливу, 
системи підтримки позитивної атмосфери у навчальному закладі;  

− володіння інформацією про психологічний вплив батьків, 
колег, однолітків, професійного оточення на розвиток демократії у 
ЗВО; 

− поглиблення знання демократії та формування 
демократичних цінностей студентів; 

− зважаючи на те, що в демократичному суспільстві 
розбіжності, відмінності в цінностях і конкуруючі інтереси – є 
правилом, а не виключенням, засобами вирішення проблем у 
ЗВО мають бути обговорення та дебати, інші ненасильницькі 
прийоми та методи демократичного урегулювання конфліктів;  

− розроблення програм у рамках культурної діяльності 
ЗВО: 

• спільні проєкти для різних спеціальностей;  

• робота у команді;  

• співпраця з громадськими організаціями, політичними 
партіями, соціальними установами;  

• програми для студентів з особливими потребами і т. д.; 
− створення атмосфери комфорту, довіри, толерантного 

ставлення, за яких майбутні педагоги зможуть виявляти власні 
інтереси і погляди з почуттям впевненості й самоповаги; 
демонструвати повагу один до одного, бажання допомогти та 
готовність співпереживати; 

− залучення студентів до групової комунікації як важливої 
складової навчально-виховного процесу ЗВО з демократичною 
системою правління; 

− професійна підготовка майбутніх учителів за принципом 
– «від можливості розвитку свободи до виховання почуття 
власного обов’язку»; 

− організація системи захисту та розумного обмеження 
студентів, дотримання норм і правил демократичного суспільства, 
слідування цінностям; участь майбутніх педагогів у створенні та 
використанні правил; дисциплінованість студентів як важлива 
умова самовираження особистості; 

− акцентування уваги на формуванні важливих 
компетентностей молодої людини (компетентність у 
висловлюванні своїх прагнень і потреб, з’ясуванні і відстоюванні 
власних інтересів; виборча компетентність; компетентність у 
веденні переговорів і ухваленні рішень;  компетентність у 
розумінні і визначенні потреб у рамках правил; соціально-
особистісна компетентність та ін.); 
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− варіювання видів навчання, методів та прийомів, 
методик викладання (інтерв’ю, опитування та дослідження; 
педагогічний експеримент,  спостереження; самостійне виконання 
професійних обов’язків під час проходження педагогічної 
практики; участь в управлінні закладом вищої освіти; участь у 
організації та проведенні нетрадиційних форм навчальних занять: 
лекція-дебати, лекція-конференція, лекція-диспут тощо). 

Важливо, формування загальнолюдських та професійних 
цінностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки у 
ЗВО узалежнюється викладанням на основі демократії і прав 
людини. Розширення прав та свобод майбутніх фахівців повинно 
відбуватися й у виборі ними форми представлення результатів 
навчальної діяльності (презентації, роздаткові матеріали, плакати, 
флаєри, стіннівки, відео-ролики, колажі, світлини, повідомлення, 
організація виставки власних робіт, портфоліо). 

Натомість основними критеріями оцінки діяльності навчального 
закладу вищої освіти є принципи, визначені Радою Європи, а саме: 

− права і відповідальність;  
− активна участь;  
− визнання і повага різноманітності. 

Отже, ми свідомі того, що неможливо примусити студентів 
жити гармонійним життям без їх згоди. Проте, улаштовуючи 
демократичну вищу школу, демонструючи переваги демократії 
для особистості, ми можемо допомогти кожній молодій людині 
усвідомити відповідальність за власне життя, допомогти 
створювати їй ситуації вільного вибору, формувати і розвивати 
пожиттєво необхідні компетентності, в основі яких – повага 
особистості іншої людини, відкритість, уміння та бажання 
співпрацювати, керуватися свободою вибору тощо. Освітній 
процес має орієнтуватися на розвиток особистості: вільної, 
творчої, активної. Цінності демократичної культури мають бути 
невід’ємною складовою процесу пізнання. Важливо забезпечувати 
зворотній зв’язок, стимулювати рефлексію студентів. Принципи 
співпраці і рівності покликані забезпечувати психологічний 
комфорт, взаємоповагу і активну взаємодію у сіх учасників 
освітнього процесу. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Ремньова А. Г. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Актуальність проблеми виховання толерантності у 

майбутніх педагогів є беззаперечною, оскільки сучасна освіта 
базується на демократичних цінностях і висуває нові вимоги до 
особистості вчителя. Сьогодні пріоритетами освіти вважаються не 
лише високий рівень знань, умінь і навичок майбутніх педагогів, а 
й самостійність мислення і діяльності, вміння реалізовувати свій 
особистий творчий потенціал. Система підготовки майбутніх 
вчителів має бути спрямована на формування професійної 
компетентності та, водночас, на вироблення у них необхідних 
сучасних якостей особистості, зокрема, толерантності. У Концепції 
Нової української школи зазначено, що вчитель – це людина, на 
якій тримається реформа і наша мета – сприяти його 
професійному і особистісному зростанню. Саме тому формування 
толерантності, як якісного особистісного утворення у студентів 
педагогічних закладів вищої освіти та підготовка їх до толерантної 
взаємодії в освітньому середовищі є важливим і необхідним 
завданням у сучасній соціально-педагогічній ситуації.  

Проблема виховання толерантності в учнівської молоді 
досліджувалася науковцями у різних аспектах – філософському, 
психологічному, педагогічному, соціологічному, 
культурологічному, політологічному. Зокрема, питання підготовки 
майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів та 
формування толерантності як професійної якості майбутніх 
педагогів розглядали такі вчені, як Т. Білоус, Г. Денисенко, 
І. Залєсова, О. Зарівна, В. Маркова, О. Матвієнко, А. Молчанова, 
В. Оржеховська, О. Орловська, Ю. Тодоровцева, О. Швачко. Але 
реформування системи освіти, нагальні вимоги суспільства до 
розвитку професійної компетентності майбутнього педагога і 
недостатня розробленість науково-методичного забезпечення 
підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності в 
учнів потребує уваги і вирішення даної проблеми. 

Мета даного дослідження полягає у теоретичному 
обґрунтуванні необхідності формування толерантності як 
особистісної якості та важливої складової професійної 
компетентності майбутнього педагога. 

Термін толерантність сьогодні є часто вживаним, але його 
по різному розуміють і по різному до нього ставляться. Це 
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викликано тим, що переклад латинського слова tolerantia має 
декілька значень: стійкість, витривалість, терпимість, допустиме 
відхилення. У різні історичні епохи значення цього поняття 
змінювалося і набувало додаткових смислових відтінків. 
Розмаїття оцінок феномену толерантності, думок, підходів щодо 
його понятійного визначення пов’язано з широким діапазоном 
інтерпретацій цього поняття в різних мовах. 

Слід зазначити, що поняття толерантність у всіх 
європейських мовах відображає позитивний зміст. А от переклад 
цього терміну на російську мову як терпимість викликав різні 
наукові підходи до оцінки феномену толерантності. Оскільки 
російське поняття терпимість має певний негативний відтінок, 
з’явились твердження, відповідно з якими толерантність, як 
поняття, не несе позитивного навантаження, формує установку на 
пасивність, на аморфність, на відмову від активних дій, вчинків, 
нічого не пропонуючи натомість. Іноді толерантність 
ототожнювали з байдужістю, індиферентністю, інтерпретували її 
як тактичний хід невпевненого у своїх силах, переконаннях, 
орієнтаціях суб’єкта комунікації. Що стосується перекладу 
означеного поняття на рідну мову, то в українському 
педагогічному словнику простежується вплив російськомовного 
перекладу цього поняття, адже толерантність подається як 
терпимість до чужих думок і вірувань [1, с. 332]. Але у 
філософському словнику термін толерантність означає 
«доброзичливе або принаймні стримане ставлення до 
індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, 
культурних, цивілізаційних). Світоглядною основою толерантності 
є поцінування різноманітності – природної, індивідуальної, 
суспільної, культурної» [5, с. 642]. Таке визначення показує 
головне в сутності толерантності – вимогу поважати права інших, 
з повагою ставитися до звичок, інтересів, вірувань інших людей, 
намагатися досягти взаємної згоди без насилля. 

Ми вважаємо, що толерантність не орієнтує на пасивність. 
Навпаки, вона передбачає активність позицій суб’єктів взаємин. І 
ця активність виявляє себе в рівноправному, взаємному діалозі 
індивідів чи їх спільнот. Там, де йдеться про діалог, навряд чи 
варто вести мову про пасивність. Таким чином, толерантність 
формує позицію активності, кличе до встановлення духовного 
зв’язку з інакшістю. Це – перехід від недовіри і настороженості до 
розуміння іншого, його позиції, суті його системи світоглядних 
координат. Толерантність, як особистісна якість, вкрай необхідна 
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майбутньому педагогу, адже вона є складовою професійної 
компетентності вчителя.  

Аналіз досліджень, пов’язаних з компетентнісним підходом 
в сучасній вищій освіті привів до таких висновків: у науці відсутній 
однозначний підхід до визначення понять «компетентність», 
«професійна компетентність». Більшість зарубіжних дослідників 
трактують поняття «компетентність» як готовність чи здібність 
мобілізувати всі ресурси (знання, вміння, навички, здібності і 
психологічні якості), необхідні для виконання завдання на 
високому рівні, відповідно до конкретної ситуації, цілей та умов 
перебігу процесу. На думку українських науковців показниками 
професійної компетентності є сукупність об’єктивно необхідних 
знань, умінь, навичок та уміння правильно їх застосовувати під 
час виконання своїх функцій; знання і прогнозування можливих 
наслідків своїх дій; практичний досвід; критичність мислення; 
певні індивідуально-психологічні якості. Спільними для більшості 
варіантів визначення компетентності українськими дослідниками є 
розуміння її як готовності індивіда вирішувати різноманітні 
проблеми, яка проявляється у сукупності знань, умінь та навичок, 
необхідних для розв’язання певного завдання. Тому статус знань, 
умінь та навичок трансформується у розряд цілей освіти, а також 
у засіб їх здобуття [4, с. 283]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці довели, що варіантів 
компетентностей як освітніх результатів можна спрогнозувати 
багато. Тому більшість дослідників компетентності запровадили 
поняття «ключові компетентності», які є інтегральними 
характеристиками якості підготовки індивіда, пов’язані з їх 
здатністю до цілеспрямованого осмисленого застосування 
комплексу знань, умінь, навичок і являють собою певний рівень 
функціональної життєвої грамотності. У Концепції НУШ зазначено, 
що ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для 
особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, 
соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити 
особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього  
життя [3, с. 10]. На підставі міжнародних та вітчизняних 
досліджень виокремлено ряд наскрізних ключових 
компетентностей (уміння вчитися; загальнокультурна 
(комунікативна); соціальна; громадянська, здоров’язберігаюча; 
інформаційна), якими особистість повинна оволодіти впродовж 
всього життя. 

Толерантність, як інтегративна якість особистості, пронизує 
всі ключові компетентності і включає в себе ряд важливих 
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характеристик: терпимість, емпатійність, комунікативність, 
емоційну стабільність, соціальну активність, достатній рівень 
культури та освіти; достатній рівень розвитку  
мислення [2, с. 17]. Особливий вплив на формування 
толерантності майбутніх вчителів має розвиток таких ключових 
компетентностей, як соціальна, громадянська та 
загальнокультурна. 

Соціальна компетентність включає в себе автономну 
діяльність (здатність захищати та піклуватись про 
відповідальність, права, інтереси та потреби інших; здатність 
складати та здійснювати плани та особисті проєкти; здатність 
діяти у широкому контексті); інтерактивне використання засобів 
(здатність інтерактивно використовувати мову, символіку, тексти; 
здатність використовувати знання та інформаційну грамотність; 
здатність застосовувати нові інтерактивні технології); вміння 
функціонувати в соціально гетерогенних групах (здатність успішно 
взаємодіяти з іншими; здатність співробітничати; здатність 
вирішувати конфлікти). Толерантність є невід’ємною 
характеристикою соціально компетентної людини, оскільки саме 
вона забезпечує ефективність автономної діяльності, 
інтерактивного використання засобів та розвиває вміння 
функціонувати в соціально гетерогенних групах. Виховання 
толерантності майбутніх педагогів сприятиме розвитку соціальної 
компетенції, особливо формуванню вміння працювати в команді, 
здатності брати відповідальність за результати своєї професійної 
праці, за оточуюче середовище, уміння робити власний вибір, не 
порушуючи при цьому права інших людей. 

Громадянська компетентність – це здатність людини 
активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські 
права та обов’язки заради розвитку демократичного суспільства. 
Провідна роль у формуванні громадянської компетентності 
майбутніх педагогів належить гуманітарним дисциплінам, оскільки 
вони допомагають навчитися реалізовувати і захищати свої 
права, формувати стратегії поведінки, спрямовані на зміцнення 
української держави, застосовувати демократичні технології 
прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і 
потреби інших громадян, адекватно оцінювати себе. Формування 
громадянської компетентності пов’язане з вихованням у майбутніх 
педагогів толерантності, яка допомагає сформувати стійку 
громадянську позицію, навчити поважати і терпимо ставитися до 
інакшості, до іншої громадянської позиції, допускаючи можливість 
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плюралізму в даному напряму, розвиває вміння йти на компроміс і 
вирішувати складні ситуації чи питання з позиції миру. 

Культурна (загальнокультурна або полікультурна) 
компетентність передбачає здатність жити та взаємодіяти з 
іншими в умовах полікультурного суспільства, керуючись 
національними та загальнолюдськими духовними цінностями. 
Полікультурна компетентність педагога входить у структуру його 
професійної компетентності, бо цього вимагають умови, у яких 
здійснює свою діяльність працівник освіти. Формування 
полікультурної компетентності майбутніх вчителів набуває 
особливої актуальності в тих регіонах України, де проживають 
поруч представники різних національностей та вірувань. 
Оволодіння майбутнім вчителем полікультурною компетентністю 
дасть змогу ефективно реалізовувати свої професійні функції в 
умовах багатонаціонального освітнього середовища. 

Головна вимога розвитку культурної компетентності 
співпадає з основою формування толерантності. Це визнання 
права всіх народів на свої культурні цінності, створені за різних 
умов; повага і толерантне ставлення до норм, цінностей, типів 
поведінки представників інших культур; формування позитивного 
ставлення до свого народу у взаємозв’язку з позитивним 
ставленням до других народів. Педагогічна реалізація процесу 
формування полікультурної компетентності та толерантності 
майбутнього вчителя спрямована на підвищення загальної 
культури особистості, прилучення до загальнолюдських і 
національних цінностей, що вимагає посилення культурологічної 
спрямованості освіти. Характер освітнього процесу мають 
визначати нові підходи до використання класичних зразків, 
переосмислення історичних фактів, традицій (сімейних, 
національних тощо), формування цінностей і норм стосовно 
реальності, яка змінилася. Отже, толерантність, як особистісна 
якість майбутнього педагога, сприяє формуванню у нього 
важливих ключових компетентностей та загальному розвитку його 
професійної компетентності.  

Толерантний педагог співпрацює з учнями, батьками, 
колегами на засадах партнерства, координує діяльність усіх ланок 
і суб’єктів освітнього процесу навчального закладу, визнає 
різноманітність і поважає право бути іншим, готовий слухати і чути 
думки інших, відмовляється від домінування і насильства, здатний 
подивитися на проблему очима інших, емоційно виважений, 
відповідальний, вміє здійснювати аналіз власних дій з подальшою 
їх корекцією. 
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Основи професійної компетентності вчителя закладаються 
на етапі професійної підготовки до майбутньої діяльності, тому 
вагома роль у підготовці майбутнього педагога належить 
закладам вищої освіти. Відповідно, формування толерантної 
свідомості та толерантної поведінки майбутніх вчителів у 
педагогічних закладах вищої освіти має охопити як зміст освіти 
(оновлення програм, підручників, запровадження спецкурсів, 
форм організації навчання, які будуть розвивати у студентів 
навички толерантної взаємодії), так і систему виховної роботи. 
Умовами формування толерантності майбутнього вчителя мають 
стати: 

− підвищення рівня інформованості студентів про сутнісні 
та змістові характеристики толерантності, про особливості 
толерантної взаємодії у освітньому середовищі; 

− формування толерантності як особистісної цінності 
майбутнього вчителя та перетворення її у принцип професійної 
діяльності; 

− побудова толерантних стосунків у системі студент-
студент, викладач-студент; 

− урізноманітнення організаційних навчальних та виховних 
форм у освітньому процесі, що сприяють розвитку навичок 
толерантної взаємодії (дискусії, тренінги, рольові ігри і т.п.); 

− психологічна підготовка майбутніх вчителів на основі 
методики Ненасильницького Комунікування, яка допоможе краще 
зрозуміти себе та інших; 

− систематичний моніторинг стану сформованості 
толерантності майбутніх вчителів; 

− забезпечення науково-методичної бази освітнього 
процесу з проблем виховання толерантності учнівської молоді в 
педагогічних закладах вищої освіти. 

Таким чином, підготовка майбутнього вчителя до 
толерантної взаємодії в освітньому середовищі допоможе 
майбутньому педагогу успішно реалізувати Педагогіку 
партнерства і побудувати стосунки з учнями, вчителями, 
батьками, представниками громадських організацій на основі 
взаєморозуміння, рівності, діалогу, співпраці, прийняття, а також 
сприятиме розкриттю та розвитку здібностей і можливостей 
дитини у Новій українській школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У 
ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Соляник М. Г. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Освіта є найважливішою основою та відображенням рівня 

захисту економіки, політики, духовності, культури, моральності як 
найбільш загальний, інтегральний показник будь-якого 
суспільства. І саме студенти займають важливе місце у цій 
системі. 

Важливою соціальною потребою є не тільки надання 
студентам певної кількості професійних знань, вмінь і навичок, а й 
розвиток його як особистості, його успішної соціалізації в 
суспільстві та активної адаптації до навчання у вищому 
навчальному закладі. 

Проблема адаптації студентів до закладу вищої освіти була 
і залишається питанням вивчення багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених, зокрема Т. Кухарева, А. Сіомичев, Ф. Березин, 
Е. Научитель, Г. Балл, Н. Жигайло, І. Сімаєва, Н. Войтович, 
Н. Кондратова, Т. Рєзник та ін. 

Питання соціальної адаптації особистості висвітлено у 
роботах Г. Тарда, Р. Парка, Е. Берджесса, Т. Парсонса, Е. Шилза, 
У. Томаса, Ф. Знанецького, Л. Уайта, Дж. Стюарда, Дж. Мердока, 
М. Харріса, П. Сорокіна та ін.  

Перехід зі школи у заклад вищої освіти – складний етап в 
житті молодої людини, оскільки вступ до закладу вищої освіти 
призводить до значних змін міжособистісних контактів, 
соціального статусу, життєвих стереотипів. Цей період 
відбувається індивідуально, іноді навіть з надзвичайним 
напруженням нервової системи, що є причиною зниження 
розумової працездатності студентів та пояснює низьку успішність 
на першому курсі. Проблема адаптації студентів першого курсу до 
умов навчання у закладі вищої освіти широко обговорюється в 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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наукових публікаціях, оскільки від успішної адаптації 
першокурсників багато в чому залежить подальший навчальний 
процес у закладі вищої освіти, професійне становлення та 
особистісний розвиток майбутнього фахівця [2]. 

Під адаптацією студента – першокурсника слід розуміти 
процес приведення основних параметрів його соціальної та 
особистісної характеристик у відповідність з новими умовами 
студентського середовища. 

Процес адаптації студентів-першокурсників до нових умов 
навчання є складним і багатогранним, та пов’язаний з 
необхідністю подолання низки труднощів, що мають як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер: труднощі пристосування 
до нових форм навчання (перехід від класно-урочної системи 
навчання до системи, яка передбачає значну долю самостійної 
роботи); прогалини в одержаних у школі знаннях, зокрема не 
достатній рівень базової математичної підготовки; в умовах 
вищого навчального закладу значно вища інтенсивність розумової 
праці, більший об’єм знань, які необхідно засвоїти; відсутність 
підручників, які б повністю відповідали програмі курсу; невміння 
самостійно працювати з навчальним матеріалом над 
поглибленням своїх знань; нерівномірність навантажень (які 
значно зростають у період сесії); більш вимогливе оцінювання 
знань; зміна соціального оточення; проживання у гуртожитку; 
невміння раціонально організувати свій день та інші [1]. 

За даними опитування студентів першокурсників серед 
основних проблем у навчанні було визначено важкий зміст 
навчальних дисциплін (55%) і 30% зазначили, що немає проблем 
у навчанні. Для вирішення проблем у навчанні переважно 
звертаються до одногрупників (60%) та до батьків (20%).  

На питання «Що чи хто допомагає адаптуватися до 
навчання в університеті» 45% опитаних зазначили, що це було 
почуття відповідальності перед собою та близькими  за результат, 
20% вказали одногрупників, не менш значимим виявилося 
бажання навчатися, це 20% опитаних студентів-першокурсників.  
В умовах ЗВО найбільшу роль в адаптації за результатами 
опитування відіграє староста група, менш значимі виявилася роль 
куратора та адміністрації і деканату.  

В той час, 75% опитаних студентів мають  занепокоєння та 
страх перед майбутньою сесією і лише 25% опитаних не 
відчувають занепокоєння перед першою сесією.   

Ми вважаємо, що успішна адаптація до умов навчання 
залежить від вибору певної стратегії навчальної діяльності і 
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напрацювання операційних механізмів для її здійснення. Така 
стратегія з високою ймовірністю забезпечує максимально повну 
самореалізацію особистості в умовах закладу вищої освіти 
(мається на увазі не лише навчальна діяльність, а й інші аспекти 
студентського життя, наприклад, студентське самоврядування, 
різноманітні види самодіяльності, міжособистісне спілкування, 
участь у роботі студентських об’єднань тощо). Уміння реалізувати 
себе в багатьох сферах діяльності, до яких залучається 
особистість під час навчання у закладі вищої освіти, визначають 
адаптованість до студентського життя та впливають значною 
мірою на подальшу соціалізацію індивіда. 

Також важливим фактором, що впливає на успішність 
адаптації, є ставлення студента до навчання та до професійного 
самовизначення. Якщо студент зацікавлений стати фахівцем, він 
виявляє більш високий рівень мотивації до оволодіння 
професійними знаннями. З іншого боку, викладацький склад має 
виявляти більше уваги формуванню у студентів позитивного 
ставлення до майбутньої професії, надавати можливість більше 
працювати над проблемними питаннями, підтримувати реалізацію 
творчого потенціалу студентів. Проблемні групи, гуртки, творчі 
майстерні, факультативи сприяють кращому оволодінню 
професійними знаннями, допомагають студенту опанувати нові 
форми та методи навчання і сприяють ефективній адаптації 
першокурсників до студентського життя. Тому, при адаптації до 
навчання у закладі вищої освіти студент-першокурсник потребує 
допомоги і підтримки. 
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ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ШКОЛІ 

Старовойтова М. Ю. 
ОЗ «Тарандинцівська загальноосвітня школа  

імені В. А. Симоненка Новооржицької селищної ради» 
с. Тарандинці, Полтавська область, Україна 

У сучасному суспільстві зросла актуальність пошуку нових 
шляхів удосконалення якості освіти. Відповідно, школа в умовах 
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сьогодення покликана до розвитку особистісно-зорієнтованого 
навчання, сприянню покращення учнівської індивідуальності, 
створенню найкращих умов для розвитку і максимальної 
реалізації їх схильностей та здібностей зараз і в майбутньому. У 
вчителів є можливість вибрати методи і технології навчання, які, 
на їхню думку, є найбільш оптимальні для побудови і 
конструювання навчального процесу.  

Серед різноманітних напрямків інноваційних педагогічних 
технологій, на наш погляд, повною мірою відповідають 
поставленим цілям і найбільш універсальними є технології 
критичного мислення, проєктного навчання, ігрові технології, 
модульне навчання, інформаційні комп’ютерні технології. 

Тема моєї методичної проблеми – «Формування і розвиток 
пошуково-дослідницьких умінь та розвиток критичного мислення 
на уроках біології та природознавства». На уроках впроваджую в 
освітній процес інноваційні методи і технології. Відпрацьовую 
теорію і практику інтегрованого навчання з використанням новітніх 
інтерактивних методів навчання. 

Технологія розвитку критичного мислення. Одна з тих 
навчальних технологій, які стимулюють розумову активність учнів, 
спонукають бажання знайти у всьому сенс, впливають на 
допитливість. Технологія критичного мислення ґрунтується на 
отриманні, сприйнятті і передачі інформації, тому вона 
універсальна. Сприйняття інформації відбувається в три етапи, 
що відповідає наступним стадіям уроку: перша стадія – виклик. 
Виклик вже наявних знань з вивчаємого питання. Активізація 
учнів, мотивація для подальшої роботи. Інформація, отримана на 
стадії виклику, вислуховується, записується, обговорюється. 
Робота ведеться в парах, групах, індивідуально. Друга стадія – 
осмислення. Ця стадія дозволяє учневі отримати нову 
інформацію, осмислити її, співвіднести з уже набутими знаннями. 
Подача нової інформації здійснюється безпосередньо через 
перегляд відео-матеріалу, прослуховування лекції або читання 
тексту параграфа «з зупинкою». Після кожної змістовної частини 
обов'язково робиться зупинка. Під час «зупинки» йде обговорення 
проблемного питання або колективний пошук відповіді на основне 
питання теми, або дається якесь завдання, яке виконується в 
групах чи індивідуально. Третя стадія – рефлексія. Вчителю слід 
повернути учнів «на початок уроку». Внести зміни, доповнення, 
дати творчі завдання на основі вивченої інформації. Важливим 
моментом є формування у кожного з учнів власного ставлення до 
досліджуваного матеріалу, вміння висловити сласну думку.  
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В технології критичного мислення існує безліч методичних 
прийомів, які можна використовувати на уроках біології. 
Наприклад, прийом «Складання маркувальної таблиці». 
Називається тема уроку і учням пропонується заповнити колонку 
«Мені це вже відомо», куди вони вносять відомості, вже відомі їм 
по даній темі. У колонку «Хочу дізнатися» учні записують питання, 
що виникли в ході обговорення теми уроку. По завершенню, 
пропонується заповнити колонку «Дізнався». Потім учні 
співвідносять «нову» інформацію зі «старою», зіставляють, 
порівнюють. Маркувальні таблиці зручно використовувати при 
вивченні систематичних груп рослин і тварин. Прийом «Ключові 
слова». Цей метод дозволяє складати розповіді, схеми, логічні 
ланцюжки. Наприклад, при вивченні теми «Клітина» (6 клас), 
можна дати дітям наступне завдання: скласти розповідь з таких 
ключових слів, як мітохондрія, клітинна стінка, хлоропласт, 
клітинний сік. Метод «Флеш-карти», коли на аркуші паперу 
формату А4 можна викласти всю тему, яка вивчається, у вигляді 
логічних схем і таблиць, коротких пояснень, визначень і 
загального висновку. Метод «Фішбоун», дозволяє навчити учнів 
виводити причинно-наслідкові зв’язки. Наприклад, тема «Спадкові 
хвороби» 10 клас, у «голові рибини» записується проблема 
вивчаємої теми, «верхній скелет» це причина (у даному випадку, 
що викликало хворобу), «нижній скелет» це наслідки (відповідно, 
захворювання) і у «хвості» – висновок-рішення проблеми 
(профілактика, запобігання даним захворюванням). Технологія 
розвитку критичного мислення, її методи, використовувані при 
вивченні біології, підвищують інтерес учнів до предмету, сприяють 
формуванню комунікативних здібностей, логічному та 
креативному мисленню.  

Технологія проєктного навчання. Проєктна та 
дослідницька діяльність займає важливе місце в навчальному 
процесі, так як вона сприяє формуванню творчої особистості, яка 
вміє вчитися, здатної самостійно мислити, застосовувати знання, 
шукати шляхи нестандартного вирішення проблем. У викладанні 
природничих дисциплін проєктну діяльність використовуємо в 
залежності від цілей і завдань навчання. Проєкти можуть бути 
різних видів: інформаційні, дослідницькі, творчі. При впровадженні 
проєктної діяльності в навчальний процес важлива певна 
послідовність, тому знайомлю учнів, як поетапно виконується 
робота по проєкту. Перший етап – вибір тематики проєкту. В 
одних випадках тема може формуватися в рамках програми, в 
інших, висуватися вчителем з урахуванням навчальної ситуації. 
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Найголовніше, щоб робота відповідала інтересам учня, його 
віковим, індивідуальним і інтелектуальним можливостям. Другий 
етап – виконання даного проєкту відповідно до поставлених 
завдань. Тут в учнів розвиваються уміння висувати гіпотези, 
ставити експерименти з природними об'єктами, систематизувати і 
узагальнювати отримані дані, аналізувати інформацію, зібрану з 
різних джерел, досліджувати біологічні процеси. Третій етап – 
підведення підсумків роботи. Презентація проєкту. Даний етап 
має на меті: уявити результат своєї діяльності, позначити 
проблему, способи її вирішення, довести правильність рішень, що 
дозволяє розвивати вміння у школярів володіти культурою 
комунікацій. Найбільш часто використовувані презентації проєктів 
в біології це: мультимедійна презентація, наукова конференція, 
інформаційний плакат. 

Технологія ігрового навчання. Ігрова діяльність учнів – 
один з найбільш ефективних засобів інтелектуального розвитку 
особистості дитини. З перших років роботи в школі мені 
імпонували ігрові технології. Педагогічні ігри мають навчально-
пізнавальну спрямованість. Елементи ігрових технологій 
використовуємо на різних етапах уроку: мотивації навчальної 
діяльності, вивчення нового матеріалу, закріплення, узагальнення 
і систематизації знань. Особливе місце займають узагальнюючі 
ігрові програми. Основними завданнями цих уроків є 
систематизація та поглиблення знань учнів з теми, узагальнення 
пройденого матеріалу, розвиток вміння логічно мислити і чітко 
формулювати відповідь. Завдання готую різної складності: 
завдання репродуктивного характеру і творчі. Наприклад, урок в 
11 класі на тему «Середовище існування» проводила в формі 
рольової гри із застосуванням експертних груп. Клас був 
поділений умовно на дві групи: «фахівців» і «журналістів». Перша 
група учнів підбирала матеріал і готувала презентації. Друга група 
займалася підбором питань, які вони повинні були задавати під 
час гри. Для закріплення матеріалу у 6–9 класах використовуємо 
дидактичні ігри: «Знайди помилку», «Біологічний лабіринт», 
«Кубик Блума», «Make bag», «Піраміда Маслоу (біо-версія)», 
«Крісло автора», «Я-магістр біології» тощо. 

Технологія модульного навчання. Модульне навчання, 
що виникло як альтернатива традиційному, інтегрує все те 
прогресивне, що накопичено в педагогічній теорії і практиці. 
Сутність модульного навчання полягає в тому, що учень цілком 
самостійно досягає поставлених цілей навчально-пізнавальної 
діяльності в процесі роботи з модулем. Модульні заняття 
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відрізняються від звичайного уроку тим, що вони відповідають 
логіці процесу засвоєння знань і являють собою повний цикл: 
опис, пояснення, проєктування. 

Наприклад, навчальний модуль по темі «Структура клітини» 
(9 клас). 

Урок № 1 Вступна лекція вчителя. Інтегруюча мета: в ході 
роботи з наочним матеріалом учні повинні пояснити особливості 
будови і функціонування клітинних структур, вивчити типи клітин. 

Урок № 2–№ 3 Діалогічна частина. Закріплення матеріалу, 
самостійна робота з підручником з подальшою взаємоперевіркою. 

Мета:  
1. За малюнком підручника вивчити будову клітинних 

органел. 
2. Вивчити їх функції. 
3. Визначити подібність та відмінність клітин еукаріот і 

прокаріот. 
Урок № 4–№ 5 Діалогічна частина. Закріплення матеріалу. 

Індивідуально-групова робота. 
Урок № 6 Самостійна диференційована робота. 

Лабораторна робота «Вивчення структурно-функціональної 
різноманітності клітин». 

Урок № 7 Підсумкова робота. Залік. 
Модулі можна вписувати в будь-яку систему навчання і тим 

самим посилювати її якість і ефективність.  
Інформаційні комп’ютерні  технології (далі ІКТ). Сучасне 

суспільство ставить перед вчителями завдання розвитку 
особистісно значущих якостей школярів, а не тільки передачу 
знань. Знання повинні виступати не як мета, а як засіб розвитку 
особистості. Найбагатші можливості для цього представляють 
сучасні ІКT. До ефективних форм представлення матеріалу з 
біології та природознавства слід віднести мультимедійні 
презентації. Використання мультимедійних презентацій доцільно 
на будь-якому етапі уроку. Програмний матеріал представлений у 
вигляді навчальних фільмів, слайдів з анімацією і звуковим 
супроводом полегшує процес засвоєння і запам'ятовування нової 
теми. 

Наприклад, при вивченні теми «Закони Менделя, їх 
генетичні основи» (9 клас) використовуємо анімації, які дають 
можливість наочно розібратися в закономірностях успадкування 
ознак. Електронні довідники, енциклопедії є неоціненним 
помічником для пошуку і відбору матеріалів при підготовці 
повідомлень, проєктів. Використання тренажерів, різноманітних 
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тестових завдань, інтерактивних схем допомагає реалізувати 
диференційований підхід в навчанні. Інформаційні технології 
дозволяють вчителю познайомити учнів зі складними 
біологічними процесами, які протікають в живій природі. Як 
відомо, в природі ми не можемо спостерігати явище фотосинтезу, 
що стає доступно із застосуванням елементів ІКТ. Завдяки 
використанню інформаційних технологій вдається значно 
підвищити якість знань учнів, зробити процес навчання більш 
цікавим. 

Виходячи з досвіду своєї роботи, ми з упевненістю можемо 
сказати, що застосування елементів вище описаних технологій 
сприяє вирішенню основного завдання – розвитку пізнавальних 
навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, 
набувати життєво необхідних умінь і навичок. 

 
 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА XXI СТОЛІТТЯ: 
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ HUMAN SCHOOL 

Фіщенко Є. М. 
СШ І–ІІІ ступенів № 202 з поглибленим 

вивченням природничо-математичних наук 
м. Київ, Україна 

У період трансформацій національної системи освіти 
України, впровадження її у європейський освітній простір, 
особливо сутнісно значущою стає освіта учнів закладів середньої 
освіти (ЗСО). Так, у Законі України «Про освіту» (2017) визначено, 
що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 
народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 
забезпечення сталого розвитку України та її європейського  
вибору [2]. 

Актуальні аспекти означених проблем висвітлено у працях 
О. Антонова, Н. Бібік, В. Бобрицька, Л. Клос, Л. Кравченко, 
О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, В. Ягупов та ін. 
Проте дослідження проблеми наукових розвідок проводилися 
фрагментарно, що й обґрунтовує актуальність вибраної теми.  
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Передусім зазначимо, що важливо з’ясувати сутнісні 
характеристики поняття «компетентність». Зокрема, у нашому 
дослідженні ми використовуємо наступне його визначення, яке 
подано у Законі України «Про освіту» (2017), а саме: динамічна 
комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, 
навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність 
особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну 
діяльність [2]. 

В зазначеному законі визначено наступні ключові 
компетентності, необхідних кожній сучасній людині для успішної 
життєдіяльності: 

− вільне володіння державною мовою; 
− здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; 
− математична компетентність; 
− компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; 
− інноваційність; 
− екологічна компетентність; 
− інформаційно-комунікаційна компетентність; 
− навчання впродовж життя; 
− громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з 

ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; 

− культурна компетентність; 
− підприємливість та фінансова грамотність; 
− інші компетентності, передбачені стандартом освіти [2]. 
Отже, вже в рамковому законі ми бачимо, що держава 

приділяє особливу увагу формування компетентності спілкування 
іноземними мовами у школярів, виділяючи її у структурі ключових 
компетентностей.  

Впровадження нових інструментів навчання школярів 
відображає Концепція «Нова українська школа» (2016). Так, у ній 
поняття «ключові компетентності» тлумачиться як ті, яких кожен 
потребує для особистої реалізації, розвитку, активної 
громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і 
які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх 
протягом усього життя [3]. А саме: 

− спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 
мовами; 

− спілкування іноземними мовами; 
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− математична компетентність; 
− основні компетентності у природничих науках і 

технологіях; 
− інформаційно-цифрова компетентність; 
− уміння вчитися впродовж життя; 
− ініціативність і підприємливість; 
− соціальна та громадянська компетентності; 
− обізнаність та самовираження у сфері культури; 
− екологічна грамотність і здорове життя [3]. 
Сучасним останнім випущеним нормативним документом, 

що підтверджує значущість означеної проблематики нашої 
наукової розвідки є Державний стандарт базової середньої освіти 
(2020), що визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання 
та компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їхнього 
навчального навантаження в базовому навчальному плані базової 
середньої освіти та форму державної атестації [1]. 

В ньому зазначено вже 11 ключових компетентностей, 
серед яких: 

− вільне володіння державною мовою; 
− здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від 

державної) та іноземними мовами; 
− математична компетентність; 
− компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; 
− інноваційність; 
− екологічна компетентність; 
− інформаційно-комунікаційна компетентність; 
− навчання впродовж життя; 
− громадянські та соціальні компетентності; 
− культурна компетентність; 
− підприємливість та фінансова грамотність [1]. 
Зазначені 11 компетентностей значною мірою корелюються 

з оновленими 8 ключовими компетентностями, рекомендованими 
Європейським Союзом та остаточно закріпили значущість 
володіння вчителем компетентностей ХХІ століття, адже для 
формування їх в учнів сучасний вчитель має так само мати їх. 

Успішний досвід розв’язання проблеми володіння педагогом 
компетентностей XXI століття є у СШ І–ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивченням природничо-математичних наук міста 
Києва. Зокрема, заклад загальної середньої освіти в навчальному 
процесі використовує сучасні інноваційні технології як онлайн 
платформу Human School.  
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Рисунок 1. Стартова сторінка особистого кабінету вчителя 
Фіщенко Є. М. на онлайн платформі Human School 

 
Так, Human School розуміють як сучасну освітню платформу 

для шкіл, яка допомагає українським вчителям впроваджувати 
кращі світові інновації у сфері освіти, зокрема пропонує 
навчальному закладу зручні та сучасні інструменти для 
комунікації, рефлексії, аналітики та роботи з навчальними 
матеріалами [6].  

 

 
 

Рисунок 2. Розклад вчителя Фіщенко Є. М. на онлайн платформі 
Human School 
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Рисунок 3. Зразок домашнього завдання для учнів вчителя 
Фіщенко Є. М. на онлайн платформі Human School 

 
Таким чином, враховуючи результати цієї наукової розвідки, 

зробимо наступний висновок, що компетентності педагога ХХІ 
століття мають враховувати ключові компетентності, зазначені в 
останніх нормативних документах, що формують українську 
освітню парадигму. На допомогу вчителям у формуванні 
компетентностей ХХІ століття стають сучасні інноваційні 
технології, опановуючи які вчитель реалізовує партнерську 
педагогіку. Перспективи подальших наукових досліджень 
вбачаємо у розгляді практичних аспектів впровадження онлайн 
платформи Human School на різних предметах. 
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Хващевська О. О. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

Лєвіт Д. А. 
Київський університет імені Бориса Гринченка 

М. Київ, Україна 
Виховання громадянина – одна із складних проблем не тільки 

теорії, а й практики педагогічного процесу... 
В. Сухомлинський 

Демократична громадянська освіта є важливою складовою 
становлення громадянського суспільства в Україні, що 
передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій та 
самосвідомості людей. Громадянська освіта є важливою 
складовою освітнього процесу. Це складний і багатоаспектний 
процес, який вимагає системного залучення політичних, наукових 
та практичних освітніх і виховних зусиль. 

Основну роль у становленні демократичних цінностей 
суспільства відіграє система освіти, яка покликана сприяти 
формуванню свідомого, активного громадянина, здатного жити та 
діяти у плюралістичному, громадянському суспільстві, що 
постійно оновлюється і розвивається.  

Ключовими поняттями в галузі громадянської освіти є: 
громадянська освіта та громадянська компетентність. 

Громадянська освіта – навчання, яке спрямоване на 
формування знань про права й обов’язки людини і пов’язане з 
формуванням соціально-політичної компетентності особистості в 
суспільній сфері, яка передбачає, перш за все, політичну, правову 
й економічну освіченість і здатність керуватися відповідними 
знаннями в умовах кардинальної перебудови суспільства [5]. 

Громадянська компетентність – одна з ключових 
компетентностей особистості, яка охоплює її здатність до 
політичного аналізу і судження, здатність і навички пошуку й 
усвідомлення інформації, використання медіазасобів і комунікації 
для участі в публічних дискусіях і процесах прийняття рішень, 
здатність демократичного прийняття рішень і дії [3]. 

Отже, громадянська освіта – новий напрям в освіті, що 
передбачає перегляд традиційних поглядів на процес навчання, 
використання активних форм і методів навчання та звернення до 
педагогічних технологій. 

Педагогічні технології − це складна система засобів і 
методик, об’єднаних пріоритетними загальноосвітніми цілями, 
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концептуально взаємопов’язаними між собою завданнями і 
змістом, формами й методами організації освітнього процесу, де 
кожна позиція накладає відбиток на всі інші, що і створює в 
результаті певну сукупність умов для розвитку особистості [4]. У 
громадянській освіті педагогічні технології дають змогу дитині 
вибудувати необхідні для громадянина громадянські уявлення та 
набути громадянських компетентностей. 

Технології поділяються на такі види: за масштабом 
(загально-дидактичні, частково-методичні, елементарні); за 
стабільністю компонентів (жорсткі технології, коли треба 
неухильно дотримуватися поданої інструкції та гнучкі технології, в 
яких дозволяються деякі заміни й корекція компонентів); за метою 
(технології, які формують поняття та технології, що формують 
компетентності). 

Основними критеріями педагогічних технологій є: 
системність – міцний зв’язок усіх компонентів; керованість – 
можливість визначення мети, її коригування, планування етапів, 
варіювання засобами й методами; ефективність – гарантованість 
позитивного результату і оптимальність за витратами; 
відтворюваність – можливість застосування в інших однотипних 
умовах іншим вчителем з іншими учнями.  

Застосовування різних педагогічних технологій в освітньому 
процесі вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Діти мають 
навчитись успішно спілкуватися, використовувати навички 
активного слухання, висловлювати власні думки, бути 
переконливими, толерантними, розуміти інших. При всьому 
багатстві педагогічних технологій слід зважати на те, що 
найбільшої ефективності вони досягають лише за умови свідомої 
активності учнів [2]. 

Найчастіше використовуються інтерактивні, проєктні, ігрові 
технології; технології кейсів, формування творчої особистості, 
проблемного навчання, формування критичного мислення; 
портфоліо тощо. Розглянемо деякі з них: 

Технології кооперативного навчання – це технологія 
навчання в невеликих групах, що передбачає створення 
можливості для обговорення проблеми, доведення, 
аргументування власного погляду. 

Робота в парах. Така технологія ефективна на початкових 
стадіях навчання дітей у малих групах. Саме в такий спосіб усі 
діти в класі отримують можливість висловлюватись, обмінюватись 
ідеями з партнером, озвучувати свої думки перед класом. У дітей 
розвиваються навички спілкування, критичного мислення, уміння 
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висловлюватись, уміння наполягати на своєму, переконувати й 
вести дискусію.  

Потрійне коло (ротаційні трійки). Цей варіант 
кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу 
та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, 
засвоєння і закріплення. Змінність трійок полягає у рухливості та 
заміні двох її складових для обговорення нових питань. Так, 
учасники під номером один рухаються за часовою стрілкою до 
нових груп, під номером три – проти часової, учасники під 
номером два є стабільним ядром груп. 

Лавина (два–чотири–всі разом). Ця технологія є 
ефективною для розвитку навичок спілкування в групі, умінь 
переконувати та вести дискусію. Полягає в індивідуальному 
усвідомленні проблеми, розв’язанні її спочатку попарно, потім у 
об’єднаних четвірках, потім у вісімках і всім класом разом. 

Карусель (подвійне коло). Найбільш ефективна технологія 
для одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з 
різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних 
питань.  

Команда (робота в малих групах). Використовується для 
вирішення складних проблем, що потребують колективного 
розуму та розподілу обов’язків. Робота в малих групах дасть 
змогу учням набути навичок спілкування та співпраці. Важливими 
моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання 
групами результатів колективної діяльності. 

Акваріум. Ефективна технологія для розвитку навичок 
спілкування в малій групі, удосконалення вміння дискутувати та 
аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за 
умови, що діти вже мають певні навички групової роботи. Зміст 
цієї технології полягає в об’єднанні учнів у малі групи для 
почергового публічного обговорення різних проблем із подальшим 
аналізом змісту обговорення (одна група в центрі проводить 
обговорення, а інші за нею слідкують).  

Технології колективно-групового навчання – це 
інтерактивні технології, що передбачають одночасну фронтальну 
роботу всього класу.  

Обговорення проблеми в загальному колі всім класом 
триває доти, доки є бажаючі висловитися. Метою цієї технології є 
з’ясування певних положень, привертання уваги дітей до 
складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, 
мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація базових знань 
тощо.  
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«Мозковий штурм» використовується для вироблення 
кількох варіантів вирішення конкретної проблеми. Мета 
«мозкового штурму» – зібрати якомога більше ідей щодо неї від 
усіх дітей протягом обмеженого періоду часу.  

«Мікрофон» надає можливість кожному висловлювати свою 
думку чи позицію швидко, по черзі передаючи один одному 
уявний мікрофон (наприклад, ручку). Модифікацією методу є 
варіант із пропозицією закінчити відкрите речення.  

«Броунівський рух» застосовується для навчання учнів 
обміну інформацією. Для цього вони отримують картки з новими 
фактами до теми уроку (по одній на кожного), кілька хвилин 
ознайомлюються з ними, потім ходять по класу і обмінюються 
інформацією з однокласниками (одночасно можна говорити тільки 
з однією особою). Протягом відведеного терміну треба отримати 
якомога повнішу інформацію.  

«Мозаїка» використовується для створення на уроці 
ситуації, яка дає змогу дітям працювати разом для засвоєння 
великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Для цього 
створюється кілька груп учнів для аналізу окремих тем проблеми, 
потім з представників кожної з них формуються нові команди для 
загального аналізу проблеми, після чого їх об’єднують у попередні 
групи.  

«Дерево рішень» є технологією розв’язання проблем, яка 
допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми 
прийняття складних рішень шляхом їх обговорення у групах за 
такою схемою: проблема – варіанти рішень – позитивні і негативні 
наслідки рішень – найбільш прийнятне рішення – висновки. 

Технології ситуативного моделювання (модель 
навчання у грі) – це побудова навчального процесу за 
допомогою включення учня у гру (передусім ігрове моделювання 
явищ, що вивчаються). Такі технології включають рольові ігри, які 
можна використовувати в навчанні громадянської освіти. 

Метод ПРЕС є технологією вирішення проблем за чіткою 
схемою: «Я вважаю, що... – ...тому, що... – наприклад, ... – отже, 
таким чином...  

Метод «Обери позицію» («Займи позицію») – технологія 
початку дискусії, коли учні збираються в групи на підставі 
власного ставлення до певної проблеми (згоден, не згоден, не 
визначився) з можливістю змінити групу після дискусії.  

Метод «Зміни позицію» – схожа на попередню технологію з 
додаванням роботи опонентів у четвірках з метою вироблення 
спільної позиції.  
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Дискусія – широке публічне обговорення якогось спірного 
питання.  

Отже, використання педагогічних технологій при включенні 
учнів у цікаву, активну та різноманітну практичну роботу, дозволяє 
успішно вирішити завдання громадянської освіти. 
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Освіта не лише уможливлює демократію: 
вона робить її життєво необхідною. 

Освіта не лише формує населення, яке розуміє суспільні завдання, 
вона водночас утверджує його вимогу бути почутим. 

Джон Кеннет Гелбрейт 

Інноваційний шлях розвитку суспільства можна 
забезпечити, сформувавши покоління людей, котрі мислять та 
працюють по-новому. Як зазначається у Концепції «Нова 
українська школа»: «Освічені українці, всебічно розвинені, 
відповідальні громадяни і патріоти, здатні до ризику та інновацій, 
– ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті» [3].  

Нині Україна як європейська демократична держава 
впевнено інтегрується до європейської спільноти, а шкільна освіта 
будується на принципах рівного доступу до якісної освіти, рівних 
можливостей навчатися у демократичному середовищі, набувати 
знань та умінь у галузі прав людини, демократії. Із 2016 року в 
Україні триває масштабна освітня реформа. Її мета – підвищити 
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якість освіти на всіх рівнях, утвердити людиноцентризм (коли 
особистість – найвища цінність суспільства) та демократичні 
цінності. Суть реформи української освіти полягає в утвердженні 
та пропагуванні головних європейських цінностей – демократії, 
прав людини і верховенства права. Згадані цінності відображені в 
Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та 
освіту з прав людини, яка була ухвалена Комітетом Міністрів Ради 
Європи у 2010 році.  

Як зазначає виконавчий директор Європейського центру 
імені Вергеленда Ана Перона-Ф’єльдстад, школа – це своєрідна 
модель суспільства, що допомагає учням зрозуміти сучасний світ, 
налагодити й зміцнити зв’язки з місцевою громадою, суспільством 
загалом, міжнародною спільнотою. Школа має підтримувати 
незалежне мислення та оцінки, сприяти участі у суспільному 
житті. Школа навчає солідарності, відповідальності за себе й 
інших, допомагає зрозуміти значення демократичних інститутів та 
процедур, пояснює правила співпраці та участі в суспільному 
житті. Врешті, школа допомагає учням повірити у свій потенціал, а 
також вчить його реалізовувати [1]. 

Одним із основних завдань сучасної школи є інтеграція 
освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, 
створення навчальної моделі для здійснення демократичної 
освіти, а пріоритетним напрямом процесу навчання є формування 
демократичних громадянських компетентностей учнів, заохочення 
їх до становлення як активних громадян, здатних брати участь у 
формуванні майбутнього демократичного суспільства. Разом з 
тим, школа має готувати громадянина до участі у демократичних 
процесах у державі та успішної самореалізації у сучасному світі, 
допомагати учням навчатися, критично мислити, працювати в 
команді, комунікувати, брати на себе відповідальність, а також 
розвивати навички для життя у демократичному суспільстві. 

Щоб визначити, у яких напрямках може розвиватися школа, 
яка прагне стати більш демократичною, виділяють три сфери 
демократичних змін: це навчання демократії і прав людини у 
рамках навчально-виховного процесу, розбудова демократичного 
середовища та врядування у школі, а також налагодження 
партнерства з місцевою громадою і батьками. У кожній сфері 
окреслено демократичні стандарти, які сигналізують про культуру 
демократії і прав людини у школі та можуть слугувати орієнтиром 
для демократичного розвитку закладу освіти. Зміни в одній сфері 
неминуче тягнуть за собою зміни в інших.  



107 
 

Важливу роль у формуванні відповідального громадянина і 
вільної особистості відіграє демократичне шкільне середовище. 
Як показує досвід, безпечний і комфортний клімат у школі сприяє 
побудові рівноправних і відповідальних стосунків між усіма 
учасниками освітнього процесу на основі поваги до прав людини. 
Відтак, знання, особистісні та соціальні навички, ставлення і 
цінності учнів формуються на кожному уроці та у позакласній 
роботі. Учні повинні навчатися у такому середовищі, де 
забезпечуються їхні потреби та можливості для розвитку нових та 
удосконалення наявних практичних навичок, отримання нових 
знань, розвиток свого позитивного ставлення до інших. Учителям 
важливо зрозуміти свою роль у цьому середовищі, зокрема, 
дотримуватися таких обов’язків як: поважати кожного учня, вміти 
слухати його і дотримуватися конфіденційності, цінувати 
особистісні якості, поважати кожну дитину, вірити у її успішність, а 
також бути чесними та визнавати власні помилки. Доцільно 
використовувати у практиці сучасної школи активні і інтерактивні 
методи навчання, застосовувати наскрізний підхід у формуванні 
громадянських компетентностей здобувачів освіти, сприяти 
реалізації принципу партнерства, будувати освітній процес за 
принципом «рівний – рівному». Також варто створювати 
можливості для конструктивного діалогу між усіма суб’єктами 
освітнього процесу, максимально враховувати думку учнів в 
дозволених законодавством рамках.  

Оскільки школа є моделлю міні-суспільства, вона може 
навчити своїх учнів основним принципам демократичної культури, 
а саме – учні: можуть висловлювати свої інтереси і погляди з 
почуттям впевненості й самоповаги; ставитися один до одного із 
взаємною повагою, в тому числі емпатією, і готовністю до 
співпереживання; можуть врегулювати конфлікт 
ненасильницькими засобами, тобто прислухатися один до одного, 
іти на компроміс; вчаться сприймати встановлену організаційну 
структуру, яка одночасно і захищає, й обмежує їхні особисті права 
та свободи; розуміють політику як практичне зусилля, націлене на 
вирішення важливих проблем, що вимагають уваги; беруть участь 
у процесі виборів представників і в ухваленні рішення; приймають 
відповідальність за їх рішення і вибір; обізнані, що якщо рішення 
приймаються кимось іншим, то, ймовірно, результат буде 
незадовільним [4].  

Однією із успішних практик у цьому напрямку є проведення 
ранкових зустрічей в умовах Нової української школи. Як показує 
досвід, ранкові зустрічі сприяють створенню взаємин між дітьми і 
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дорослими у класі, формують відчуття спільноти, розвивають 
навички спілкування, уміння розмовляти й слухати, висловлювати 
свої думки так, щоб вони були зрозумілими іншим, ділитися 
власними ідеями. Окрім сприяння розвитку навичок спілкування, 
практика ранкових зустрічей сприяє розвитку академічних і 
соціальних навичок, а саме: толерантному ставленню один до 
одного, розвитку емпатії тощо. Повсякденні вправи, що 
проводяться під час ранкової зустрічі, допомагають учням 
навчатися співпрацювати з однолітками, поважати їх як 
особистостей. Позитивний настрій у класі створюється за 
допомогою атмосфери довіри, вільного від критики ставлення 
вчителі, справедливості та відчуття приналежності до спільноти. 
Учитель має можливість навчити дітей взаємній повазі й 
позитивному ставленні один до одного та сприяти розвитку 
демократичних цінностей. 

Із вище зазначеного можна зробити висновок, що у 
демократичній школі, яка є простором інноваційних освітніх 
можливостей, усі суб’єкти освітнього процесу поважають один 
одного, не бояться говорити про виклики та труднощі, разом 
шукають шляхи вирішення проблемних ситуацій, дотримуючись 
демократичних принципів, зокрема, поваги до людської гідності та 
прав людини, рівності можливостей, мирного співіснування, 
відповідальності, впевненості у собі тощо. Важливо пам’ятати, що 
демократія – це процес, а не результат. Тому сучасним закладам 
освіти необхідно створювати демократичне шкільне середовище, 
яке сприятиме формуванню громадянських компетентностей, 
виховуватиме соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану 
особистість, яка після закінчення школи успішно займе своє місце 
в житті. 
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ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Черніговець О. В. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Науковий керівник: Воронова Г. В. 

Сучасна інноваційна діяльність є важливим елементом 
суспільства, тому що саме вона охоплює різні сфери нашої 
життєдіяльності: торгівля, промисловість, навчання тощо. 
Системи інноваційної діяльності  вагомо впливають на сучасний 
стан освіти та його зміни. Найважливішим елементом в освіті 
сьогодення є інноваційне забезпечення, через яке відбувається 
комунікаційний зв’язок між здобувачами освіти та надавачами 
освітніх послуг. 

З ускладненням ситуації у світі 2020 року, а саме, 
прийдешня глобальна пандемія COVID-19, що спровокувала 
введення карантинних заходів та дистанційного навчання, 
виявила необхідність розвитку інноваційних технологій для 
подальшого забезпечення навчального процесу в різних освітніх 
установах. Одним з найважливіших моментів в процесі 
запровадження технологій є проблема раціонального 
використання навчальних платформ – саме вони є 
багатофункціональними, що дозволяє освітянам швидко 
забезпечувати комунікацію для отримання інформації та 
продовження освітніх процесів. 

Для підтвердження актуальності та важливості заданої нами 
теми, ми повинні проаналізувати основні поняття, які ми 
використовуємо в нашому дослідженні. Ці дефініції дозволять 
побачити основний зміст інноваційного освітнього забезпечення в 
інноваційній діяльності.  

Інноваційна освітня діяльність – це створення, 
розповсюдження та використання освітніх інновацій. Освітніми 
інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані 
освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, 
що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності [1]. 

Інноваційний освітній продукт – результат науково-дослідної 
роботи, що відповідає вимогам Закону України «Про інноваційну 
діяльність» [1]. 

Ми повинні підкреслити, що для забезпечення інноваційної 
освітньої діяльності достатньо уваги треба приділити 
розробленню освітніх інновацій, а саме: 
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− опис та обґрунтування запропонованих ідей – на цьому 
моменті передається весь зміст ідеї, виступає, як конструктор та 
план; 

− чітке і повне розкриття ідеї – детальний опис даної ідеї; 
− очікувальний результат – це попередньо очікуваний 

аналіз важливості даної ідеї; 
− експеримент – дослід для виявлення помилок та 

результат даного процесу (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Розроблення освітніх інновацій 

 
Під час дослідження сучасного освітнього процесу після 

введення дистанційного навчання, вітчизняна освіта вже 
тривалий час знаходиться в неперервному організаційному 
реформуванні освітньо-навчального процесу.  

Традиційно, як ми вже звикли, навчальний процес має бути 
зорієнтований на отримання (в кращому випадку – на творче 
засвоєння), суми знань тими, хто отримує знання.  

Важливим компонентом нашої системи освіти є саме 
здобувачі освіти, які мають застосовувати інноваційні технології 
під час освітнього процесу. Саме в них, здобувачів освіти і 
виникають проблемні ситуації (табл. 1). 
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Таблиця 1. Способи вирішення проблемних ситуацій 
 

Проблема Потреба 

Зіткнення студентів з життєвими 
явищами / факторами 

теоретичне обґрунтування 

Використання навчальних і 
життєвих ситуацій 

теоретичне обґрунтування 

Постановка дослідницьких завдань 
студентам (реферат, курсова, 

диплом тощо) 
нові знання 

Спонуканням студентів до аналізу 
фактів і явищ дійсності 

зіткнення їх із життєвими 
уявленнями і науковими 

поняттями про ці фактори 

Ознайомлення студентів з 
факторами, які, на перший погляд, 

не мають пояснення 
наукові пояснення 

 
У якості висновку, можемо сказати, що сучасний стан 

освітньої діяльності має бути докорінно змінений з урахуванням 
інноваційних потреб людства.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ НА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА: КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД 
Чернова Т. Ю. 

Інженерно-педагогічний факультет Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 
Для здобувачів освіти, які навчаються у закладах вищої 

освіти та бажають розвиватися формально, неформально, 
інформально є нагальна потреба запровадження коучингового 

https://zakon.rada.gov.ua/
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підходу. Як орієнтири для реалізації потенціалу майбутніх 
викладачів ЗВО – визначення ролей педагога у Концепції Нової 
Української школи, де педагог сучасної школи може бути не лише 
наставником, а й «коучем, фасілітатором, тьютором, 
модератором» в індивідуальній траєкторії здобувача освіти [4]. 

У процесі підготовки до Міжнародної науково-практичної 
конференції, «Сучасні ігропрактичні технології в освіті, науці, 
бізнесі», яка відбулася на Інженерно-педагогічному факультеті в 
НПУ імені М. П. Драгоманова 12 листопада 2020 року [3], нами 
було проведено експрес-опитування «Ролі вчителя НУШ», у якому 
ми запитували учасників конференції: Яка з ролей вчителя 
(тьютор, модератор, фасілітатор, коуч, ігропрактик, інша роль) є 
приоритетнішою? Серед 81 учасника експрес-опитування ми 
отримали наступні відповіді (див. рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Експрес-опитування «Ролі вчителя НУШ» від 12.11.20 
 
З діаграми видно, що найбільший відсоток респондентів 

віддають перевагу такій ролі вчителя, як коуч. Для нас, це 
підтвердження, що саме коучинговий підхід у навчанні за 
освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами 
«Середня освіта (Трудове навчання та технології) і педагогічний 
коучинг» на кафедрі теорії і методики технологічної освіти, 
креслення та комп’ютерної графіки Інженерно-педагогічного 
факультету НПУ імені М. П. Драгоманова, обраний з 2016 року є 
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ефективним і співпадає з освітніми орієнтирами для здобувачів 
освіти, визначеними нормативними документами. 

Не зважаючи на відсутність офіційної посади коуча, у 
закладах формальної, неформальної, інформальної освіти 
зростає попит на фахівців, які володіють коучинговою 
компетентістю, складовою професійної компетентності фахівця, 
яка «сприяє його активній та усвідомленій особістісно-орієнтовній 
позиції у коучинговій взаємодії з суб’єктами освітнього процесу» 
[5, с. 155] та поза ним. 

Програмою підготовки майбутніх фахівців «Середня освіта 
(Трудове навчання та технології) і педагогічний коучинг» 
передбачено викладання таких освітніх курсів за вибірковим 
блоком, як: «Педагогічний коучинг», «Тренінгова діяльність в 
освіті», «Теорія і методика навчання інноваційним коучинговим 
технологіям» та ін.  

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми 
спрямовані на те, щоб майбутній педагог-коуч не лише знав 
інноваційні діагностувальні техніки розвитку професійної 
компетентності, ефективні моделі коучингової взаємодії; 
організаційно-педагогічні умови використання методик 
педагогічного коучингу; технології та підходи, які забезпечують 
розвиток коучингової компетентності суб’єктів освітнього процесу 
(СОП), а й дотримувався у діяльності коучингової етики; 
поєднував технологічність у педагогічній та професійній 
діяльності; мобільно адаптуватувався до умов праці; планував 
спільно з СОП індивідуальні траєкторії розвитку професійної 
компетентності та кар’єри; використовував особистий потенціал у 
педагогічній коучинговій взаємодії. 

Особливістю є те, що майбутні вчителі навчаються за 
допомогою педагогічного коучингу, впровадження якого у 
професійну діяльність фахівця «включає системний супровід 
зростання здобувача освіти, спрямований на ефективне 
досягнення важливих для нього цілей в конкретні терміни, 
партнерське комунікативне співробітництво, розкриття потенціалу 
особистості для досягнення максимально значущого результату» 
[2, с. 65]. 

Практикується проведення групових та індивідуальних коуч-
сесій, як форми занять, які сприяють організації, удосконаленню 
та контролю самостійної роботи здобувачів освіти і є поширеною у 
змішаному форматі навчання (офлайн та онлайн) в індивідуальній 
роботі та малочисельних групах для створення атмосфери 
коучингу, простору, в якому здобувач освіти може рости, 
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змінюватися, допускати помилки, терпіти невдачі, знову 
підніматися на ноги і рухатися далі. Коучинговий простір – 
унікальний, тому що він «розробляється з урахуванням бажань і 
потреб кожної конкретної людини. Це персональне 
конструкторське бюро, яке забезпечує вирішення життєво 
важливих завдань» [1] здобувача освіти, який регулярно 
приходить в цей простір, не маючи ніяких інших цілей, крім 
власного особистісного та професійного зростання. 

У результаті для наших випускників, здатних 
використовувати у професійній діяльності коучингові підходи, крім 
суто педагогічної діяльності, відкриваються додаткові можливості 
працевлаштування за наступними кваліфікаціями та 
інноваційними напрямами: 

− для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 
методист у відділі освіти об’єднаної територіальної громади; 
помічник керівника освітньої установи; помічник директора 
(керівника) малого підприємства у сфері освіти: модератор 
освітнього сайту; модератор онлайн-курсів; педагог-організатор; 
організатор дитячих освітніх проєктів; тренер з особистісного 
розвитку; асистент тренінгового бізнес-центру; помічник керівника 
освітніх громадських проєктів; 

− для другого (магістерського) рівня вищої освіти: 
методист районного (міського) методичного кабінету (центру); 
методист у відділі освіти об’єднаної територіальної громади; 
методист у відділах освіти, культури та спорту; заступник 
директора освітнього закладу з методичної роботи; фахівець зі 
створення освітніх проєктів та онлайн-курсів; розробник програм 
неформального освітнього сайту; розробник програм коучингового 
та тьютерського супроводу; інструктор навчально-тренувального 
центру; інструктор культурно-просвітнього закладу; директор 
(керівник) малого підприємства у сфері освіти; педагог-коуч; 
тренер з розвитку персоналу бізнес-центра; менеджер з навчання 
персоналу; тренер-ігропрактик; керівник освітніх громадських 
проєктів; тренер з проєктування освітньої траєкторії. 

Випускники мають можливість працевлаштовуватися у 
формальні, неформальні освітні заклади, відділи управління 
персоналом (тренінгові відділи та центри), компанії з організації 
виробничої та соціальної сфери, приватні фірми, державні 
адміністрації. Кафедра теорії і методики технологічної освіти, 
креслення та комп’ютерної графіки Інженерно-педагогічного 
факультету НПУ імені М. П. Драгоманова допомагає своїм 
випускникам у працевлаштуванні, а бажаючі продовжити 
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навчання, мають можливість навчатися та розвивати коучингову 
компетентність в магістратурі аспірантурі і докторантурі при 
кафедрі, захистити кандидатську та докторські дисертації в галузі 
технологічної та професійної освіти. 
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