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Бахівський І. Ю., заступник директора з навчально-виробничої 
 роботи Нижанковицького професійного ліцею 

 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ В УЧНІВ  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Головним завданням Української держави є збереження незалежності, 

утвердження демократії, захист прав та соціальних інтересів свого народу та 
виховання високо моральної, духовно багатої особистості, громадянина-патріота. 
Причому без реалізації останнього втрачають сенс попередні, так як майбутнє 
України належить саме молоді. Якою буде молодь, які цінності становитимуть 
ядро її свідомості, якою буде її життєва позиція, таким курсом і піде наша країна. 

Без пробудження таких моральних феноменів, як совість, патріотизм, 
обов’язок, почуття власної гідності, чесність, працелюбність навряд чи можна 
розраховувати на поліпшення ситуації в суспільстві. Тому в сьогоднішніх умовах 
державотворчого процесу в Україні, йде активний різнобічний пошук нової 
моральної парадигми в філософії, психолого-педагогічній науці, державних 
структурах, навчальних закладах, сім’ї. Основна мета цих новацій — виховати 
людину гуманну,творчу, відповідальну, з активною життєвою позицією, яка б 
могла реалізувати себе, утвердити правову, демократичну, соціальну державу та 
розвинути громадянське суспільство. 

Особливої актуальності набуває проблема самореалізації особистості учня 
у професійному навчально-виховному закладі — складовій частині системи 
неперервної освіти, який покликаний розвивати та формувати соціально-зрілого, 
активного і працелюбного громадянина України, здатного до творчості, до 
свідомого суспільного вибору. Історія вчить, що не може бути могутньою 
держава, яка не має належно підготовлених робітничих кадрів, які забезпечували 
б виробництво конкурентоспроможної продукції    

Проблеми громадянського виховання учнівської молоді досліджують І. Бех, 
І. Зязюн, Н. Косарева, Л. Крицька, Б. Кобзар, І. Кон, М. Левківський, 
М. Мельнікова, Н. Ничкало, В. Поплужний, Б. Ступарик, Ю. Руденко, 
М. Рудакевич, О. Рудакевич, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін. 

Головними особливостями закладу професійно-технічної освіти як 
системного утворення є: професійна спрямованість, зв’язок із відповідною 
галуззю виробництва, органічна єдність загальноосвітньої, гуманітарної і при-
родничо-математичної та професійної підготовки з виробничим навчанням; 
доцільне поєднання теоретичного навчання з практичним опануванням навичок, 
вмінь та продуктивною працею; взаємодія педагогічного та виробничого 
процесів; розширення сфери соціального спілкування і т. ін. 

Крім підготовки висококваліфікованих робітників система професійно — 
технічної освіти надає їм можливість здобути загальну середню освіту і під-
готуватися до служби в Збройних силах України, забезпечує зайнятість у віці 15–
18 років, адаптує до професійної діяльності. 

Період навчання у професійно-технічному навчальному закладі є важливим 
етапом становлення особистості. Сьогодні значущість особливостей виховання 
майбутнього професіонала очевидна, оскільки юнацькі мрії, сподівання, 
пізнання, усвідомлення безжалісно переплітаються з жорстоким «прагматизмом 
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життя». Наші учні «дорослішають» рано, бо вже через три роки мають 
орієнтуватися в непростих економічних умовах сьогодення. Виховний процес 
ускладнюється ще й тим, що молоде покоління стоїть перед проблемою вибору 
духовних цінностей.  

Саме тому, одним з найважливіших завдань сучасного виховання є 
формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське 
суспільство є осередком реалізації творчих можливостей, задоволення особистих 
та соціальних інтересів. Виходячи з цього, громадянськість — це готовність 
людини реалізувати свої права та обов’язки, поважати права і свободи інших 
громадян, розуміти власну відповідальність перед суспільством і державою за 
свої вчинки. Очевидно, що таке розуміння громадянськості дозволяє визначити її 
як психологічну рису, характеристику особистості. 

У педагогічному плані громадянськість складається з певної сукупності 
знань, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які 
допомагають людині усвідомити її місце в суспільстві, її обов’язок і від-
повідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною. 

Очевидно, що таке розуміння громадянськості дозволяє визначити її як 
інтегровану характеристику особистості, сукупність відповідних її рис. Отже, 
аналіз відповідної літератури і досліджень свідчить, що наслідком, результатом 
формування громадянськості має бути формування самої людини, яку 
характеризують такі риси: 

 відчуття власної гідності, шанування прав людини і готовність їх 
захищати. Недостатньо лише знати права людини, необхідно ще навчитися 
сприймати їх як беззаперечну цінність — власну та загальну, бути 
вмотивованими їх використовувати й захищати;  

 критичне й незалежне мислення, вимогливе ставлення до влади; 
 сприйняття держави не як джерело благодаті чи, навпаки — загрозу 

автономії особистості, а як суспільне утворення, уповноважене систематично 
й кваліфіковано управляти соціальними справами. Слід зазначити, що критично-
вимогливе ставлення особистості до влади є неодмінною передумовою 
демократичної держави. Воно здатне послужити силою, що врівноважує 
бюрократизм казенних структур, формалізм державно-апаратного 
адміністрування; 

 відданість демократичним цінностям, віра в них, прихильність до таких 
вартостей суспільного життя, як права людини, свобода, справедливість, рівність 
можливостей, верховенство права та правління закону, законослухняність, 
стабільність, безпека, справедливість; 

 толерантність і готовність до компромісу, до розв’язання конфліктів 
шляхом переговорів. Названа риса передбачає усвідомлення особистістю 
множинності й різноманітності світу, повагу до інтересів і прав інших, 
готовність до взаємовигідного розв’язання конфліктів; 

 мотивація до участі у суспільному житті. Специфічною рисою громадян-
ськості (поряд із шануванням прав людини та формуванням культури зако-
нослухняності) є залученість особистості до життя громади, готовність до участі у 
розв’язанні спільних проблем, в ухваленні суспільних рішень та їх реалізації. 
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Отже, формування громадянської позиції в учнів професійно-технічних 
навчальних закладів передбачає оволодіння ними громадянськими цінностями, 
які засвоюються юнаками і дівчатами як знання і переконання з відповідною 
внутрішньою мотивацією, котра стає визначальною спонукою у навчанні, праці 
і життєтворчості. 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ  

В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв 

Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів 
відстоює свободу і територіальну цілісність держави, пріоритетного значення 
набуває патріотичне виховання  учнівської молоді у професійно-технічних 
навчальних закладах. 

Починаючи з кінця 2013 року і по сьогодні, ми є свідками трагічних, 
жорстоких та кривавих подій, що відбуваються у країні. Але, водночас, ми на 
власні очі спостерігаємо найвищий вияв патріотизму — великої любові та поваги 
до інших людей, героїзму та самопожертви в ім’я держави та її народу. 
А стихійний спалах масового волонтерства у дні Революції Гідності й упродовж 
усієї війни виявив, що в нас готовність до добротворення закарбована на 
генетичному рівні. Це дає підстави стверджувати, що переважна більшість 
громадян України, серед яких є і діти, і молодь, і люди старшого віку, мають 
високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію.  

Визначенню сутності патріотизму багато уваги приділяли науковці, 
громадські та релігійні діячі. Так, Андрей Шептицький зазначав, що патріотизм є 
християнською чеснотою: «Християнин може і повинен бути патріотом! Але 
його патріотизм не сміє бути ненавистю!» [4]. У листі до о. Дненоккі 
Шептицький зазначав наступне: «... Правдивий патріотизм є нічим іншим у своїй 
суті, як правдивою любов'ю до ближнього. І я став таким чином українським 
патріотом. Уся моя праця, яка зродилась з цієї любові, мала завжди на меті 
добро, яке я бажав зробити для свого народу...» [5].  

Слово «патріотизм» має іншомовне походження. У латинській мові слово 
«patria» означає походження по батькові, від pater — «батько», далі — 
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«покоління», «рід», «плем’я», «родина», а в цілому перекладається як вітчизна, 
батьківщина. Смислове навантаження слова «patriots» у грецькій мові — 
співвітчизник, земляк. У Тлумачному словнику української мови термін 
«патріотизм» трактується як любов до  Батьківщини, до свого народу [3, 492]. 

Як зазначає О. Онопрієнко, патріотизм — це міждисциплінарна категорія, 
тобто є предметом дослідження низки гуманітарно-соціальних наук (філософії, 
соціології, політології, історії, психології, педагогіки, а також теології та 
богослов’я). Понятійне навантаження терміна «патріотизм» у філософії 
традиційно відображає систему поглядів народу на природу і суспільство; на  
побутовому рівні — виражає успадковану і культивовану в народі любов до 
всього рідного (мови, культури, традицій тощо). 

Проявом патріотичного духу, свідченням формування українців як 
політичної нації стало масове використання державної символіки, українського 
традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів. При цьому важливо не підмінити 
зовнішніми ознаками патріотизму його глибоку ідейну сутність — готовність 
своєю працею, науковими, творчими й спортивними досягненнями, службою із 
захисту країни сприяти розвитку української демократичної держави. 

Однією з ознак патріотизму є політична культура. Це, насамперед, — рівень 
задоволення людиною й суспільством політичних ідей, концепцій, програм, 
досягнень суспільно-політичних думок. Поняття політичної культури невід’ємне 
від поняття державності. Тому в цьому контексті патріотизм доцільно 
співвідносити з поняттям громадянськості, оскільки воно означає усвідомлення 
кожним громадянином своїх прав та обов’язків щодо держави, суспільства, 
почуття відповідальності за їхнє становище. Тому одним із найважливіших 
завдань сучасного навчального закладу є продовження роботи з формування 
в дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до 
Українського народу.  

Найпершим серед видатних зарубіжних мислителів сутність, теоретичні ос-
нови і напрями патріотичного виховання окреслив чеський педагог Я. Комен-
ський. Зміст цього поняття, на його думку, має ґрунтуватися на ідеї народності, 
яка містить вимогу навчання рідною мовою, виховання людяності, гуманності, 
прагнення сформувати таку людину, яка щонайвище ставить добробут своєї 
батьківщини і готова пожертвувати собою заради її свободи і незалежності.  

Серед вітчизняних мислителів поняття патріотичного виховання глибоко 
переосмислював філософ і педагог Г. Сковорода. Специфіку цього процесу він 
розумів з позицій пізнання і самопізнання: «Кожний повинен знати свій народ, а 
в народі пізнати себе. Якщо ти українець, то будь ним» [7, 496]. Крім цього, 
Сковорода наголошував на необхідності плекати у кожної людини любов до 
народу та Батьківщини, людську гідність, гордість, шанобливе ставлення до 
народних традицій, розвитку всього українського, неухильно дотримуватися 
виховних традицій українського народу. 

К. Ушинський вважав, що патріотичне виховання — це прищеплення 
молодому поколінню почуття обов’язку перед Батьківщиною, відповідальності, 
високої гідності. Зокрема, він писав: «Як немає людини без самолюбства, так і 
немає людини без любові до Батьківщини, і ця любов дає вихованню вірний 
ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з його поганим» [6, 73]. 
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А. Макаренко суть патріотичного виховання зводив до формування таких 
особистісних рис молодої людини, як воля, мужність, цілеспрямованість, 
почуття власної гідності, гордість за свій народ, честь та ін.  

В. Сухомлинський розглядав патріотичне виховання як вдосконалення 
світоглядної свідомості, участь вихованців у суспільно корисній праці у дієвій 
формі розвитку обов’язку і відповідальності перед Батьківщиною. Великий 
педагог також стверджував: «Патріотичне виховання — це процес проникнення 
до всього, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, 
яка формується» [5, 131]. 

Дослідження як теоретиків, так і практиків сходяться на тому, що 
патріотизм не є генетично успадкованою якістю людини, а формується внаслідок 
виховання. Таким чином, патріотичне виховання — це соціальне явище, напрям 
педагогічної діяльності і фактор суспільного життя. Зміст патріотичного 
виховання зумовлений соціальним замовленням української держави в галузі 
освіти і виховання, яке конкретизується у «Державній національній програмі 
«Освіта» («Україна XXI століття»), «Концепції виховання дітей та молоді 
у національній системі освіти», у «Концепції громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української державності» та в «Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті». У цих директивних 
документах сформульовано сучасне розуміння патріотизму. 

Професійно-технічний навчальний заклад як один із видів закладів, що надає 
середню освіту, свою діяльність щодо патріотичного виховання має 
організовувати відповідно до Концепціі національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2015–2019 рр., затвердженої Міністерством освіти і науки 
України 26 березня 2015 року. Згідно з документом патріотичне виховання має 
охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню в 
учнів та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських 
цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. А також 
має наскрізно проходити крізь увесь навчально-виховний процес, органічно 
поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, 
правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній істо-
рії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських 
обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни. 
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Білик О. М., викладач історії  
Самбірського професійного політехнічного ліцею 

 
МУЗИКА НА УРОКАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

ЯК ФОРМА СУГЕСТОПЕДИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
Мета даної статті — висвітлення впливу на навчання музичних творів, 

музики як одного з методів сугестопедії та отримання з її використання 
навчального ефекту; показ доцільності використання музики на уроках 
суспільно-гуманітарних дисциплін в ПТНЗ. 

Аналіз наукових досліджень показує, що існують спроби використовувати 
повною мірою увесь спектр музичних творів та їх супроводу в навчальному 
процесі, зокрема на уроках іноземної мови; на інтегрованих уроках: літератури і 
музики, географії і музики тощо; у позакласних заходах. Є також розроблені 
методики використання мистецтва в концепції сугестивного навчання [1].  

Технологія сугестивного навчання вперше з’явилася у 1966 р. і більш відома 
в дидактиці та в таких предметах, як іноземна мова, лінгвістика та ін. Це 
болгарська педагогічна концепція, яка була впроваджена Г. Лозановим. Суть її 
полягає в ефективній передачі знань через не маніпулятивне навіювання 
позитивним і радісним способом. Це не є метод гіпнозу, також його не можна 
порівнювати з психологічним (клінічним) навіюванням. Учні свідомо 
сприймають великий обсяг інформації, поліпшують свій психологічний стан. 
Знаходячись у стані вільного вибору інформації, яку потрібно запам’ятати, учні 
обирають розумом та інтуїцією. Такий вибір відбувається у комфортних умовах з 
правильним психологічним підходом [2, 7–16]. 

У своїх дослідженнях Г. Лозанов сформулював закони сугестопедичної 
концепції навчання: це любов, свобода, впевненість учителя, що відбувається 
щось незвичайне; значне збільшення матеріалу, що вивчається; організація 
навчального процесу на основі глобалізації матеріалу; збереження золотої 
пропорції (як критерію гармонії і краси); використання класичного мистецтва та 
естетики. Г. Лозанов указує на те, що всі закони сугестопедичного навчання 
повинні діяти як єдина система і в будь-який час використовуватися разом. Таке 
комплексне використання сугестопедичних процесів призводить до свободи 
вибору і до не примусового сприйняття інформації. Для нас найбільший інтерес 
представляє закон використання класичного мистецтва й естетики та вплив його 
на отримання навчальної інформації, використання на практиці музичних творів 
[2, 7–16]. 

Закон використання класичного мистецтва й естетики, на думку 
Г. Лозанова, сприяє здійсненню таких педагогічних функцій: 1) формування 
психологічного середовища, навчання через підібрані музичні твори, живопис за 
темою тощо; 2) створення педагогічної ситуації естетичного сценарію, 
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неймовірні історії; 3) емоційне супроводження і впевненість, що все, що 
відбувається, — це цікаво; 4) зміна соціальних і фізичних умов середовища, де 
відбувається процес навчання; 5) комплексна побудова міжпредметних зв’язків 
[2, 7-16].  

Скрипник Т. М. визначає такі основні функції музики при використанні її на 
уроках: 1) психологічна (заспокійлива дія); 2) психорелаксуюча (викликає 
інтерес на рівні задоволення); 3) соціопсихологічна (викликає згуртованість 
колективу); 4) емоційного налаштування на вивчення предмета (історії); 
5) когнітивна (здібності до розумового сприйняття та переробки зовнішньої 
інформації [3, 1–16]. Дані функції вказують на головне — розуміння самої 
музики, яка пронизує увесь урок і постає з’єднуючою ланкою між інформацією 
поданою та сприйнятою учнями. Учні протягом усього дня схильні до різних 
емоційних впливів: перезбудження, неспокій, емоційний розлад. Тому на уроках 
слід використовувати різні музичні твори, що сприяють регулюванню 
емоційного стану учнів [4, 43–47]. 

Нами було розглянуто використання та дію даних функцій на прикладі 
позакласного виховного заходу на тему «Музична спадщина Михайла 
Вербицького (1815–1870)», який проходив у формі концерту-лекторію, 
присвяченого 200-річчю з дня народження автора Гімну України. Цьому 
передував підготовчий етап: завчасно готувався сценарій заходу за участю учнів 
ліцею, підбиралися відповідні аудіозаписи музичних творів М. Вербицького, 
створювався мультимедійний супровід. Формування психологічного середовища 
відбувається через відповідне оформлення кабінету: готується виставка 
фотодокументів та фотоматеріалів, що відображають життя і творчість 
композитора. 

Музичне забарвлення уроку дає змогу змінити саме середовище. Немає 
психологічного тиску, і учні не відчувають втомленості. Засвоюють набагато 
більше інформації, сприймають урок як цікавий фільм, який хочеться додивитись 
до кінця; учні вільно почувають себе, можуть вставати, підходити до ілюстрацій. 
Учитель кожного разу дає час на обговорення.  

Призначення музики — це забезпечення концентрованої психорелаксації, 
що дозволяє у приємній атмосфері підвищити рівень знань і дає право вибору. 
Використання музичних творів допомагає учням не тільки сконцентрувати увагу 
на новій темі, а й розширити кругозір, розвивати творчий потенціал. На уроках із 
застосуванням музичних творів відбувається усвідомлення досвіду внутрішнього 
переживання. 
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Василина С. І., методист Навчально-методичного центру  

ПТО у Львівській області 
 

ВИКЛАДАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА  
З ВРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПРАВА 

Одним із головних завдань вивчення правознавства є вироблення в учнів 
умінь і навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях, у 
трудовій діяльності. Це не легке завдання викладачу доводиться вирішувати 
з врахування складності реалізації правових настанов на практиці. Адже немає 
прямого зв’язку між здобутими учнями правовими знаннями і їх примінення на 
практиці. 

Правові норми добре виписані в законодавстві, не завжди так же добре 
діють на практиці. Поширеними є випадки їх порушення, прийняття 
протиправних рішень службовими особами і, навіть правниками, що особливо 
прикро і небезпечно. 

Руйнування ж механізмів дій тих чи інших законів породжує правовий 
нігілізм, невіру в право і, зрештою, негативне ставлення до нього як до чогось 
декларативного і несправедливого. Це явище особливо є небезпечним для учнів 
ПТНЗ, серед яких чималий відсоток соціально незахищених, з девіантною 
поведінкою, до того ж юнаки і дівчата цього віку особливо вразливі до будь-яких 
проявів несправедливості. 

Тривожним сигналом може слугувати той факт, що на питання розробленої 
нами анкети «Що, на вашу думку, сприятиме ефективному вивченню предмета 
«Основи правових знань» лише 25 % учнів назвали відповідь: віра у дієвість і 
справедливість права. Тобто, ще не приступаючи до вивчення предмета, значна 
більшість учнів не вірить у цінність права як особливого способу практично-
духовного освоєння соціальної дійсності. 

Саме тому викладачам правознавства доводиться зважати на соціальну 
назрілу потребу научіння учнів розумінню дій процедурних (процесуальних) 
механізмів, умінь примінення їх у конкретних правових колізіях. Цьому 
сприятиме постійне звертання до аналізу типових ситуацій, коли ігнорується 
право, до розв’язання правових задач, підготовки юридично грамотно 
оформлених заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів. 

Уже на першому занятті можна звернутися до виконання тренінгового 
завдання: «Право навколо нас», щоб наголосити на багатоманітності законів 
і норм, котрі регулюють наше повсякденне життя, не лише контролюючи 
соціальну поведінку, але і захищаючи нас. 
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Порядок проведення: Запропонувати одному з учнів пригадати, що він робив 
до приходу в училище. Учні записують ті його дії, які, на їх думку, пов’язані з 
дією законів. Учень, наприклад, розповідає: Сьогодні я (прізвище, ім’я, по-
батькові) проснувся о 7 год. ранку, умився, одягнувся, поснідав гречаною кашею 
і чашкою кави з молоком, після цього вийшов з дому, сів у маршрутку і поїхав в 
училище. 

 
Учні повинні записати: 
1. Прізвище — приналежність людини, має приналежне значення і не може 

бути зміненим без рішення суду. 
2. Час — регулюється законом. Офіційно два рази в рік відбувається 

перехід на зимовий і літній час. 
3. Вода для миття інспектується міськими (районними) службами і повинна 

відповідати стандартам, встановленими законом. 
4. Предмети одягу і взуття повинні супроводжуватися інформацією про 

матеріали, з яких вони були виготовленні. 
5. На коробці чи пакеті, в яких зберігається крупа, кава вказується склад 

продукту, його харчова цінність. Молоко повинно бути пастеризованим і 
відповідати стандартам, що регулюються законом. 

6. Маршрутка повинна мати прилади безпеки і контролю забруднення. 
7. Водій повинен мати права і дотримуватися правил дорожнього руху. 
8. Вулиця прокладається і ремонтується згідно стандартів, що передбачені 

законом. 
 
Групам дається завдання скласти перелік юридичних документів, які будуть 

необхідні майбутнім фахівцям — громадянам протягом життя. Серед них можуть 
бути: 

1) свідоцтво про народження; 
2) учнівський (студентський) квиток; 
3) права на водіння автомобіля (мотоцикла); 
4) атестат про середню чи н/середню освіту; 
5) диплом про професійну освіту; 
6) свідоцтво про шлюб; 
7) військовий квиток; 
8) паспорт; 
9) трудова книжка; 
10) договір аренди; 
11) страхове свідоцтво. 
Згідно зі статтею 40 Конституції, будь-який громадянин має право звернення 

(колективно, особисто: письмово чи усно) до органів державної влади чи органів 
самоврядування. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р., 
деталізуючи ці питання роз’яснює, що такі звернення можуть бути у вигляді заяви чи 
клопотання щодо реалізації соціально-економічних, політичних та особистих прав і 
законних інтересів, а також про їх порушення, пропозицій (зауважень), порад, 
рекомендацій щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 
врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян. 
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Порядок розгляду звернень викладач ініціює при вивчені будь-яких галузей 
права та процесів суспільного життя і суспільних відносин. При цьому особливу 
увагу звертаємо на: 

  Юридично грамотне оформлення змісту заяви (скарги, клопотання і т. п.) 
надаючи зразки таких документів, котрі оформлені правильно та без порушенням 
вимог; 

  Спосіб подання звернення: 
а) письмовий з обов’язковою поміткою на листі щодо повідомлення про 

вручення, а на листівці, яка прикріпляється до листа і має повернутися до 
заявника вже з відміткою про отримання адресатом, обов’язково необхідно 
вказати тему звернення (наприклад: скарга на відмову у реєстрації у державній 
службі зайнятості), адже в такому випадку уточняється і конкретизуються 
процедура, а, отже, і термін розгляду. 

б) усний з необхідним побажанням викласти суть звернення у письмовій 
формі аби його зміст не був «забутим» чи перекрученим. 

  Застереження щодо розгляду звернення: 
а) немає обмежень щодо відмови в прийнятті звернень з посиланням на 

політичні погляди, постійну приналежність, віросповідання, незнання мови 
та ін.; 

б) не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про 
особисте життя громадян без їх згоди, відомостей типу державної або іншої 
таємниці, що охороняється законом та іншої інформації, пов’язаною з ущем-
ленням прав і законних інтересів громадян; якщо в змісті звернення висловленні 
прохання про нерозголошення прізвища заявника, його місця проживання та 
роботи, то, за виключенням осіб, які мають пряме відношення до вирішення 
справи, така інформація не розголошується;  

  Умови та процедура подання скарги на порушення розгляду звернення: 
а) порушення прав законних інтересів чи справ заявника; 
б) створення перешкод для здійснення заявником прав, законних інтересів 

чи свобод 
в) незаконне покладання на заявника якихось обов’язків чи притягнення до 

відповідальності. 
  Оскарження рішень, дій (бездіяльності) тих чи інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, інших юридичних посадових осіб можна 
подавати до: 

а) вищого за ієрархією органу або до органу що здійснює контроль чи 
нагляд за діяльністю тих органів (посадовців), рішення яких оскаржується; 

б) начальника (керівника) тих підрозділів чи осіб рішення, дії (безді-
яльність) яких оскаржується (наприклад, про те, що від заявника вимагають 
документи, подання яких непередбачено законодавством при реєстрації 
суб’єктом підприємницької діяльності, взяття на облік особу у державній службі 
зайнятості) тощо; 

в) до суду (звернення до суду можливе навіть без попереднього звернення 
до адміністративних органів або, коли відповідний орган чи посадова особа не 
мають вищого за ієрархією органу чи посадової особи); 
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  Врахування термінів розгляду звернення: 
а) місячний — від дня надходження звернення; 
б) не пізніше 15-ти денного терміну від дня отримання тих звернень, що не 

потребують додаткового вивчення; 
в) при неможливості вирішення порушених у зверненні питань з об’єк-

тивних причин термін їх розгляду може бути продовжений до 45-ти днів. Якщо 
терміни порушуються і вчасно не надаються відповіді, то заявник має законні 
підстави для подання скарг у вищі органи; 

  Вироблення вмінь юридично грамотно оформляти зміст звернення: 
а) попри те, що звернення викладається у довільній формі, однак слід в обов’яз-

ковому порядку зазначити прізвище, ім’я, по батькові та вказати дату подання; 
б) викласти суть порушеного питання (пропозиції, заяви, скарги, прохання 

чи вимоги): коротко без зайвої деталізації та емоцій, без оцінних суджень, без 
образливих звинувачень, але конкретно і чітко, підтвердивши суть заяви 
додатковими документами, що необхідні для прийняття рішення; (1, 43-51) При 
такому підході до розгляду питань пов’язане з процесуальними правовими 
процедурами захисту прав і свобод, правостосунків і правових взаємодій бажано 
постійно звертатися до особистісного досвіду учнів, пов’язаного з випадками 
порушення їх прав і свобод. Підготувати роздатковий матеріал (наприклад, Закон 
України «Про захист прав споживачів») та провести тренінгові вправи для 
закріплення навичок написання таких правозахисних звернень. 

 
Зразок скарги (претензії) 
Директору, керівнику (власнику товару) 
Найменування підприємства(власника) 
Прізвище, ім’я, по батькові, домашня  
адреса заявника (в Родовому відмінку) 
Скарга (претензія) 
1) Вказати коли, за якою ціною було придбано товар, наданий гарантійний 

термін та вказати назву документів, які стверджують ці дані. 
2) Вказати причину скарги та в чому полягає порушення прав споживача. 
3) Конкретно викласти зміст претензії.  
4) Вказати, які документи додаються до скарги (претензії). 
Дата        Підпис 
 
Учні діляться на групи, кожній з яких пропонується протягом трьох хвилин 

за наданим зразком написати скаргу (претензію) відповідно до ситуацій: 
1) у Вашій квартирі без будь-яких причин відсутня гаряча вода; 
2) Ви прийшли в театр на виставу у головній ролі з улюбленим актором, 

якого замінили іншим актором без пояснення причини заміни глядачам; 
3) після ремонту телевізора майстром викликаного Вами додому, увечері, 

відразу після вмикання. телевізор почав шипіти, потім екран взагалі погас; 
4) після ремонту взуття, на наступний день підошва відстала, а замок знову 

розійшовся; 
5) під час примірки пошитого у майстерні костюма виявилося, що тканину 

з якого ви його замовляли замінили іншою; 
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6) Ви купили в магазині плавлений сирок, а коли вдома розгорнули 
упаковку, то виявилося, що він покрився пліснявою.  

Почуття безпорадності, яке виникає в дітей і молоді, як наслідок 
несправедливостей поширених у багатьох життєвих ситуаціях і сферах життя: 
транспорті, в магазині, навіть у сім’ї або училищі, коли принижують їх людську 
гідність, сприяє посиленню правового нігілізму. І тому зовсім слушно педагоги-
правознавці акцентують необхідність постійного звернення викладачів при 
викладанні правознавства до конституційних і міжнародних стандартів правової 
поведінки і процедурних (процесуальних) механізмів. 

Як слушно відзначає Н. П. Осипова, аналізуючи типові ситуації слід 
розглядати конкретні механізми їх вирішення, які статті або положення повинні 
бути використанні, хто з посадових осіб є відповідальний за виникнення 
правового конфлікту, який порядок оскарження їх дій. 

Приклади правових ситуацій, які слід розглянути відповідно до 
запропонованої вище процедури. 

Приклад 1. Двоє учнів — Андрій (17 років) та Олексій (19 років) 
влаштовуються на роботу. Директор заводу заявив, що для визначення 
професійної придатності їм встановлюється терміном 100 днів випробування. 
Аргументи директора: приймати на постійну роботу людину з вулиці не знаючи 
її є безглуздям. 

Завдання: Прокоментуйте ситуацію з правової ситуації за такою схемою: 
– Чи правомірною є позиція директора? 
– Чи порушені норми трудового права України і якщо порушені, то які 

статті законодавства? 
– Які правові кроки мають здійснити Андрій і Олексій? 
Приклад 2. 20-річна Наталка працює в перукарні і втретє намагається 

вступити на стаціонарне навчання до ВНЗ. Нарешті, їй вдалося і потрібно 
з’явитися на заняття 1 вересня. Вона звернулася із заявою про звільнення з 
роботи. Директор перукарні, прочитавши заяву Наталки, заявив, що згідно 
закону попередження про звільнення робиться за два тижні, а тому вона мусить 
відпрацювати цей термін від дня подання заяви аби за цей час знайти 
кваліфіковану їй заміну. 

Завдання: 
– Хто у цій ситуації припустився помилки? 
– Чи є у Наталки законні шанси з’явитися 1 вересня на заняття у ВЗО? 
Приклад 3. Оксана працює касиром на заводі. Вранці, коли вона збиралася 

на роботу, до неї без попередження приїхала подруга з іншого міста. Оксана 
вирішила на певний час залишитися вдома і на завод прийшла замість восьми 
ранку о дев’ятій. Оскільки подруга чекала Оксану вдома, то й з роботи та пішла 
раніше на дві години. Наступного дня Оксана була звільнена з роботи за прогул. 
Оксана не погоджується з таким рішенням, вважаючи, що це не прогул, а лише 
запізнення і припинення роботи раніше визначеного часу. 

Завдання:  
– Чи правомірним є дії директора? 
– Хто краще засвоїть курс правознавства: Оксана чи директор? 
Відповідь обґрунтуйте. 
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При аналізі ситуацій звертаємося до нормативно-правових актів: 
загальних чи локальних (акти, які приймаються безпосередньо на 
підприємствах). Так, у першому випадку (приклад 1) звертаємося до ст. 26 
Кодексу Законів про працю України (КЗпП України). Відповідно до цієї статті 
випробування не встановлюється для осіб, які не досягли 18 років, молодих 
робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молодих 
спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів, осіб звільнених у запас 
з військової чи альтернативної (невійськової) служби, інвалідів, направлених на 
роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи. Випробування 
не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при 
переведенні на роботу на інше підприємство, а також для тимчасових і сезонних 
працівників. 

У випадку другому (приклад 2) звертаємося до ст. 38 КЗпП, в якій записано, 
що власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у 
строк, про який просить працівник  у випадку вступу до навчального закладу. 
При цьому бажано при коментуванні цього конкретного випадку нагадати про 
інші можливі варіанти розірвання договору з ініціативи виробника: 

 переїзд на нове місце проживання; 
 переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 
 вступ до навчального закладу; 
 неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним 

висновкам; 
 вагітність; 
 догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або 

дитиною-інвалідом; 
 догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або 

інвалідом 1 групи; 
 вихід на пенсію; 
 прийняття на роботу за конкурсом та ін. (11, с. 16) 
Приклад 3. Коментується зверненням до ст. 40 КЗпП України пункт 4, яким 

передбачено, що роботодавець може розірвати трудовий договір у випадку 
прогулу працівника (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 
протягом дня, без поважних причин). Важливо на нашу думку, привести ще й 
такі аргументи: 

Аргумент 1. Хоча трудове законодавство і допускає звільнення працівника з 
роботи за одноразовий прогул, однак на практиці за один день прогулу 
переважно не звільняють; 

Аргумент 2. Статтею 41 КЗпП, п.2 окремою підставою розірвання трудового 
договору може бути у випадку винних дій працівника, який безпосередньо 
обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати 
довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу. 

Таким чином, розгляд процесуальних аспектів права сприятиме виробленню 
правомірної поведінки учнів, виробленню в них умінь здійснювати правове 
спілкування, щоб воно носило не емоційний характер і суб’єктивізм в оцінних 
судженнях, а сприяло посиленню їх правової грамотності, розвитку і 
удосконаленню правової культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Серед значної кількості педагогічних технологій найбільше зацікавлення 

в учнів ПТНЗ викликають ігрові технології, які все ширше застосовуються нині 
у практиці навчання і виховання.  

Гра — це вид діяльності в умовах, спрямованих на відтворення й освоєння 
суспільного досвіду, в якому формується і вдосконалюється самоуправління 
поведінкою. Науковці виділяють такі функції гри: розважальну (гра розважає, 
приносить насолоду, надихає, захоплює, викликає інтерес); комунікативну (гра 
допомагає у налагодженні контактів, освоєнні діалектики спілкування); 
самореалізації (гра виступає засобом вправляння людини, набуття досвіду); 
терапевтичну (гра допомагає долати різноманітні труднощі, які можуть 
виникнути в інших видах життєдіяльності); діагностичну (гра допомагає 
виявленню відхилень від нормативної поведінки, самопізнанню); корекції (гра 
вносить позитивні зміни у структуру особистісних показників); міжнаціональної 
комунікації (гра дозволяє засвоїти єдині для всіх людей соціально-культурні 
цінності); соціалізації (гра допомагає включитися в систему суспільних відносин, 
засвоїти норми співжиття людей). 

Характерними рисами ігор є: вільна діяльність, непродуктивність, 
відокремленість, фіктивність, наявність правил, розвага, творчість, 
імпровізаційність, емоційність, суперництво. 

Цінність гри полягає в тому, що вона, будучи по суті розвагою, відпочинком, 
може навчати, лікувати, допомагати долати труднощі у спілкуванні, будувати 
взаємини, виявляти відхилення, творити, набувати досвіду тощо. Саме тому гру 
доцільно активно використовувати у навчально-виховному процесі. Гру доцільно 
використовувати в таких випадках: у якості самостійних технологій для 
засвоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета; як елементи 
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(інколи досить значні) більш широкої технології; в якості уроку (заняття) або 
його частини (вступу, пояснення, закріплення, вправи, контролю); як технології 
позакласної роботи. 

Відповідно можна виділити такі види уроків мови з використанням ігрових 
технологій: урок-гра; ігрова організація навчального процесу з використанням 
ігрових завдань (урок-змагання, урок-конкурс, урок-мандрівка, урок-КВК); 
ігрова організація навчального процесу з використанням завдань, які звичайно 
пропонуються на традиційному уроці (віднайди орфограму, зроби розбір слова, 
речення, тощо); використання гри на певному етапі уроку (на початку, всередині, 
укінці; ознайомлення з новим матеріалом, закріплення знань, умінь і навичок, 
повторення і систематизація вивченого); різноманітні види позакласної роботи 
з мови (лінгвістичний КВК, екскурсії, вечори, конкурси, олімпіади тощо).  

Ігрові прийоми та ситуації на заняттях доцільно реалізовувати за такими 
основними напрямами: дидактичну мету ставити перед учнями у формі ігрового 
завдання; навчальна діяльність підпорядковується правилам гри; навчальний 
матеріал використовується як засіб гри, у навчальну діяльність вводиться 
елемент змагання, який перетворює дидактичне завдання в ігрове; успішне 
виконання дидактичного завдання пов’язується з ігровим результатом. 

Добираючи гру, педагог повинен пам’ятати про те, що: ігри мають відповідати 
певним навчально-виховним завданням, програмним вимогам до знань, умінь, 
навичок, вимог стандарту; ігри мають відповідати матеріалу, що вивчається, і 
будуватися з урахуванням підготовленості учнів та їх вікових і психологічних 
особливостей; ігри повинні базуватися на певному дидактичному матеріалі та 
методиці його застосування; ігри слід використовувати на уроках у міру; ігрові 
завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними; ігри повинні 
бути різноманітними, викликати інтерес в учнів; до гри слід залучати всіх учнів. 

Заняття, яке педагог планує провести із застосуванням ігрових технологій, 
вимагає: попередньої підготовки (визначення кола питань і форми проведення, 
розподіл ролей); визначення обов’язкових атрибутів, які забезпечують новизну, 
ефект несподіванки та сприяють підвищенню емоційного фону заняття; обрання 
чи запрошення компетентного журі; наявності ігрових моментів неповчального 
характеру для перемикання уваги і зняття напруги; обов’язкового підведення 
підсумків гри. 

У юнацькому віці визначальними є націленість особистості на 
самоутвердження перед суспільством, гумористична забарвленість діяльності, 
прагнення до розіграшу, орієнтація на мовленнєву діяльність. Тому в мовній 
підготовці учнівської молоді найдоцільніше використовувати ділові ігри. 

Ділова гра використовується для вирішення комплексних завдань засвоєння 
нового, закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, формування 
загальнонавчальних умінь, дає змогу учням зрозуміти і вивчити навчальний 
матеріал із різних позицій.  

Технологія ділової гри складається з трьох етапів: підготовчого, проведення 
гри, підсумкового.  

На етапі підготовки розробляється сценарій, у змісті якого відображені 
навчальна мета заняття, опис проблеми, що вивчається, обґрунтування 
поставленого завдання, план ділової гри, загальний опис процедури гри, зміст 
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ситуації та характеристики дійових осіб; готується інструктаж і матеріальне 
забезпечення. На цьому етапі також відбувається введення у гру, яке передбачає 
постановку проблеми та цілей, обговорення умов, проведення інструктажу, 
визначення регламенту, встановлення правил, розподіл ролей, формування груп і 
проведення консультацій. 

На етапі проведення ділової гри передбачається групова робота над завданням 
і міжгрупова дискусія. У групах проводиться робота з джерелами, тренінги, 
мозковий штурм, робота з ігротехніком. Міжгрупова дискусія полягає у виступі 
груп, захисті результатів, дотриманні правил дискусії, роботі експертів. 

На підсумковому етапі (аналізу, обговорення, оцінки й узагальнення) 
учасники виводяться з гри, виступають експерти, відбувається обмін думками, 
аналізуються результати, відбувається рефлексія, проводиться оцінювання й 
самооцінювання роботи, робляться висновки й узагальнення; формулюються 
рекомендації; при цьому порівнюються проведена гра і реальна діяльність, 
встановлюються зв’язки гри зі змістом навчального предмета.  

На уроках мови доцільно використовувати такі види ігор: 
1. Ігри-вправи — вдосконалюють пізнавальні здібності учнів, сприяють 

закріпленню навчального матеріалу, розвивають уміння застосовувати його в 
нових умовах (кросворди, ребуси, вікторини тощо). 

2. Ігри-мандрівки — сприяють осмисленню і закріпленню навчального 
матеріалу (розповіді, дискусії, творчі завдання, висловлювання гіпотез та ін.). 

3. Ігри-змагання, під час проведення яких учні змагаються, розділившись на 
команди. 

На уроках мови можуть використовуватися ігрові елементи, пов’язані з 
такими видами діяльності: робота з різними джерелами лінгвістичних знань 
(навчальною та довідковою літературою, словниками, документами, художніми 
текстами); пошук необхідної інформації; обґрунтування власних ідей, 
пропозицій, поглядів, позицій; дискусія, обговорення, ведення ділового діалогу; 
розвиток ораторських здібностей учнів, формулювання запитань і 
аргументованих відповідей тощо. 

Ефективними при вивченні мови учнями ПТНЗ будуть такі ігри: «Розкидання 
думок», «Обери питання», «Незаверешність», «Мозкова атака», різноманітні 
вікторини, робота в динамічних парах та ін. 

«Розкидання думок» — гра, у якій учні мають змогу почергово висловлювати 
свої думки щодо певної проблеми чи теми. Вчитель попередньо готує відповідну 
кількість карток із недописаними фразами за темою заняття, причому початок 
фрази формулюється проблемно, лаконічно і має бути упізнаваним. Учні 
почергово вголос зачитують ці фрази й аргументовано продовжують їх, 
обґрунтовуючи таким чином ту чи іншу визначену проблему. Цю гру доцільно 
проводити при вивченні нової теми. 

«Обери питання» — гра, яка вчить учнів формулювати цікаві та змістовні 
питання з визначеної теми. Учням пропонується придумати питання з теми, що 
вивчається, записати їх на картках, а потім, склавши і перемішавши картки, 
обрати по одній із них і відповісти на поставлені іншими учнями питання, 
оцінивши водночас саме питання. Цю гру доцільно проводити на етапі освоєння і 
закріплення навчального матеріалу. 
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«Незавершеність» — гра, спрямована на самостійне освоєння навчального 
матеріалу. Учням пропонується за певний час, полиставши підручник, засвоїти 
ту чи іншу інформацію з теми та спробувати визначити незрозумілі, важкі 
фрагменти в тексті, після чого записати у вигляді питань, що залишилося 
незрозумілим чи незасвоєним. Ведучий гри збирає питання та визначає 
найцікавіші з них, а учні в той час намагаються знайти у підручнику відповіді на 
свої питання. Далі ведучий зачитує окремі питання та просить відповісти на них. 

«Мозкова атака» — гра, яка навчає формулювати гіпотези, продукувати ідеї, 
приймати рішення. Одержавши питання або завдання, учні впродовж короткого 
часу висловлюють різноманітні гіпотези, обговорюють їх, дискутують, віддаючи 
перевагу тій чи іншій ідеї, в результаті чого пропонують свою відповідь як єдине 
рішення. 

Вікторина — гра переможців або конкурс, у якому учні змагаються, щоб 
швидше, правильніше і повніше самостійно відповісти на поставлені питання. 

Робота в динамічних парах — гра, спрямована на співпрацю учнів у парі. Цю 
гру доцільно проводити на уроках закріплення пройденого матеріалу чи 
повторення теми. Двом учням пропонуються картки з 2-3 практичними 
завданнями з теми, що вивчається. Перше завдання учні виконують спільно, 
причому один учень пояснює іншому, як потрібно виконувати завдання, а той 
слухає, запитує або висловлює своє розуміння. Наступні завдання учні 
виконують самостійно, занотовуючи їх до зошитів, а потім перевіряють один 
одного з відповідним коментуванням допущених помилок.  

Лінгвістична казка — гра, яка дозволяє в цікавій захоплюючій формі 
представити учням лінгвістичні поняття, правила правопису. Її доцільно 
проводити при вивченні нового матеріалу. Героями таких казок можуть стати 
частини мови, члени речення, лексичні одиниці, розділові знаки, звуки та ін. 
Рекомендується активно залучати учнів до складання таких казок. 

«Коректор» — гра, у якій вчитель спочатку пояснює учням значення слова 
«коректор», а потім пропонує попрацювати коректором, тобто виконати, 
наприклад, такі завдання: віднайти помилки у тексті та виправити їх, пригадавши 
при цьому відповідні правила; використовуючи орфографічний словник, 
перевірити правопис запропонованих слів; написати диктант і попарно взаємно 
його перевірити; відредагувати текст тощо. 

«Перекладач» — гра, в якій учитель пропонує тлумачення слова, а учні 
намагаються його відгадати та придумати з ним речення (або пригадати відомі 
фрагменти з літератури), отримуючи по 1 балу за кожне виконане завдання. 
Переможе той, хто отримає більше балів. 

Для учнівської молоді характерна орієнтація на груповий характер ігор, а 
також включення у гру сторонніх осіб у якості глядачів, слухачів, експертів, груп 
підтримки тощо. Саме тому неабиякий інтерес серед учнів ПТНЗ викликають 
організовані вчителем «Клуби знавців», КВК, прес-конференції, презентації, 
брифінги, в яких можуть задіюватися всі учні навчальної групи, залучатися учні 
з інших груп, а також викладачі з інших дисциплін, використовуватися тематика, 
пов’язана з майбутньою професійною діяльністю. 

На уроках мови в ПТНЗ доцільно розв’язувати різноманітні ігрові завдання, 
пов’язані з роботою зі словом: розв’язування кросвордів, сканвордів, шарад, 
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головоломок, анаграм, метаграм, логогрифів, омографів, омонімів; пошук 
помилок у тексті (наприклад, хто за певний час віднайде більше помилок у 
тексті) тощо. Такі ігрові елементи на уроках мови не лише пожвавлюють 
навчальний процес, а й розвивають пам’ять, логічне мислення учнів. 

 
 

Дубовик О.В., молодший науковий співробітник відділу  
практичної психології Львівського науково-практичного 

 центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 
 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У США 

У сучасній вітчизняній педагогіці відома досить велика кількість різних 
підходів, що лежать в основі підготовки фахівців. Серед них — системний, 
діяльнісний, особистісно-орієнтований, особистісно-діяльнісний, контекстний, 
поліпарадігмальний, інформаційний, ергономічний та ін. Одним із основних 
підходів, які активно впроваджуються у теорію та практику навчання, є 
компетентнісний підхід.  

Ідея цього підходу в педагогіці зародилася у 60-70-х роках минулого 
століття. Спочатку мова йшла не про підхід, а про компетентність, зокрема про 
професійну компетентність особистості як мету та результат освіти. При цьому 
компетентність в самому широкому сенсі розумілася як «поглиблене знання 
предмета або засвоєне уміння». З кінця минулого століття стали вже говорити 
про компетентнісний підхід в освіті (В. Болотов, Є. Зєер, Е. Коган, 
В. Краєвський, А. Новіков, В. Сєріков, С. Шишов, Б. Ельконін та ін.). 

У літературі поняття «підхід» використовується як сукупність ідей, 
принципів, методів, що лежать в основі вирішення проблем. Нам видається, що 
підхід — це ширше поняття, ніж метод. Це — ідеологія і методологія вирішення 
проблеми, яка розкриває основну ідею, соціально-економічні, філософські, 
психолого-педагогічні передумови, головні цілі, принципи, етапи, механізми 
досягнення цілей. 

Доктор психологічних наук І. Зімня у своїй роботі «Ключові компетенції — 
нова парадигма результату сучасної освіти» [4] виділяє три етапи становлення 
компетентнісного підходу:  

1) перший етап (1960–1970 рр.) визначається введенням у науковий обіг 
категорій «компетенція» і «компетентність», а також поняття «комунікативна 
компетентність». 

2) Другий етап (1970–1990 рр.) характеризується застосуванням категорій 
«компетенція» і «компетентність» у теорії та практиці навчання мови (особливо 
іноземної), а також професіоналізму в управлінні, менеджменті; розробляється 
зміст поняття «соціальні компетенції / компетентності». Також даний період 
характеризується виходом книги професора Единбурзького університету Джона 
Равена «Компетентність у сучасному суспільстві» (1984), де автор дає 
класифікацію феномену «компетентність» і наводить їх близько 37 видів. 

3) Третій етап (з 1990 р) позначається дослідженнями феномена «компе-
тентність» стосовно освіти. У 1990-х рр. виходять праці А. Маркової [8; 10], де 
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в загальному контексті психології праці професійна компетентність стає 
предметом спеціального всебічного розгляду. Так, у структурі професійної 
компетентності вчителя А. Маркова виділяє чотири блоки: професійні 
(об’єктивно необхідні) психологічні та педагогічні знання; професійні 
(об’єктивно необхідні) педагогічні вміння; професійні психологічні позиції, 
установки вчителя, що вимагаються від нього професією; особистісні 
особливості, що забезпечують оволодіння вчителем професійними знаннями та 
вміннями. Пізніше А. Маркова вже виділяє спеціальну, соціальну, особистісну і 
індивідуальні види професійної компетентності [10, с. 34, 35]. 

У праці Н. Кузьміної «Професіоналізм особистості викладача і майстра 
виробничого навчання» на матеріалі педагогічної діяльності компетентність 
розглядається як «властивість особистості». Автор виділяє у своїй роботі п’ять 
елементів професійно-педагогічної компетентності:  

1) спеціальна та професійна компетентність дисципліни викладання; 
2) методична компетентність у галузі способів формування знань та умінні 

учнів;  
3) соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування;  
4) диференційно-психологічна компетентність у сфері мотивів і здібностей 

учнів; 
5) аутопсихологічна компетентність в галузі переваг і недоліків власної 

діяльності та особистості[6, с. 90]. 
Базовими поняттями компетентнісного підходу є терміни «компетенція» і 

«компетентність». Науковці зауважують, що між цими поняттями часто спо-
стерігається не завжди влучні змістовні та смислові кореляції. Багато дослідників 
дотримуються точки зору, що компетенція (в перекладі з латинської — 
відповідність) — це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності), що задаються стосовно певного кола 
предметів і процесів, і є необхідними, щоб продуктивно діяти по відношенню до 
них; тоді як компетентність — це володіння людиною відповідною 
компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї і предмету 
діяльності. Інші підтримують підхід школи Е. Зеера: компетенція — це коло 
повноважень, прав; здатність здійснювати діяльність у відповідності із 
соціальними вимогами і очікуваннями; компетентність — володіння колом 
знань, умінь, необхідних для реалізації цих повноважень. [13]. 

Деякі вчені складовими поняття «компетентність» вважають знання, вміння 
та досвід. На думку інших, компетентність — це підготовленість (теоретична та 
практична), здатність (інтелектуальна, діяльнісна та суб’єкта), наявність 
позитивних ставлень і сформованих якостей особи та її готовність (професійна, 
особистісна, психологічна тощо) як суб’єкта діяльності до певного виду 
діяльності [14, с. 51]. У США виділяють три основних компоненти 
компетентності: знання, уміння і цінності. При цьому в цій країні приділяється 
особлива увага компетентності в області нових інформаційних технологій. Це 
пов’язано з тим, що в умовах постійно зростаючого обсягу інформації, способів 
її доставки, особливо актуальним стає вміння відбирати, аналізувати та 
використовувати різноманітні, часто суперечливі дані. 
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У світовій освітній практиці компетентність виступає в якості центрального 
поняття, оскільки об’єднує інтелектуальну та практичну складові освіти; 
включає інтерпретацію змісту освіти, сформованого «від результату» («стандарт 
на виході»); володіє інтегративною природою (охоплює ряд однорідних або 
близькоспоріднених знань і умінь, що відносяться до широких сфер культури та 
діяльності: інформаційної, правової тощо). 

Компетентнісний підхід — це пріоритетна орієнтація на цілі-вектори освіти: 
навченість, самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію та розвиток 
індивідуальності. [3, с. 5]. 

Аналіз компетентнісного підходу в країнах Євросоюзу і США показує, що у 
розвинених країнах під компетентнісним підходом розуміють побудову 
навчального процесу з позицій розвитку особистості, через мотивацію її 
саморозвитку. Результати впровадження компетентнісного підходу за кордоном 
доводять, що даний підхід найбільшою мірою відповідає вимогам, що 
пред’являються до випускників систем загальної та професійної освіти, з боку 
особистості, роботодавців, держави, соціуму в цілому. 

Поняття «професійна компетентність» характеризує якість підготовленості 
особи до обіймання відповідної посади. Загальна професійна підготовленість 
фахівця, актуалізація його професійної компетентності у професійній діяльності 
та практична реалізація ним своїх компетенцій на конкретній посаді 
визначається поняттям «компетентний», що характеризує його професіоналізм і 
майстерність на практиці, тобто — це актуалізована професійна компетентність 
[14, с. 49-50]. 

Стосовно професійної діяльності дослідниками виділяються три рівні 
компетентності і критерії їх сформованості: 

1. Базовий рівень — рівень представлення, розуміння і початкової готовності 
до реалізації професійних функцій.  

2. Середній рівень — рівень якісного виконання посадових обов’язків, що 
дозволяє продуктивно застосовувати знання, уміння і досвід професійної 
діяльності під час здійснення посадових функцій.  

3. Вищий рівень — рівень креативної екстраполяції. Критерієм 
сформованості цього рівня є здатність самостійно, шляхом аналізу позитивних і 
негативних аспектів діяльності синтезувати нові форми, методи і способи 
ефективної реалізації виробничих завдань і посадових обов’язків [2]. 

У Великобританії і США впродовж понад 30 років також діє трирівнева 
система оцінки компетентності персоналу: підготовчий, рівень практика і 
просунутого практика. Всі рівні поділяються на декілька ступенів. Володіння 
компетенціями і навичками всіх ступенів одного рівня — необхідна умова для 
переходу на наступний рівень [5, с. 79]. 

Для американських студентів конкурентоспроможний фахівець — це 
фахівець, здатний швидко адаптуватися до нової ситуації і технологій, до 
досягнення мети у світі, що швидко змінюється, та до виконання будь-якого 
завдання із застосуванням різноманітних методів, а також це — фахівець, який 
володіє великим обсягом знань, що базуються на власному досвіді, вміє 
аналізувати, вирішувати і оцінювати результати вирішення комплексних 
професійних завдань і нести відповідальність за прийняття рішень з усього 
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комплексу професійної діяльності. Знання технологій вирішення проблем і 
знання етики є, на думку американських студентів, найбільш важливим 
фактором успішної кар’єри. [12, с. 54–56]. 

В якості прийнятої практики впровадження компетентнісного підходу в 
професійну освіту США для оперативної корекції змісту і технологій освіти 
існують такі форми отримання «зворотного зв’язку» від промисловості: 

1) постійний контакт навчального закладу з ринком праці з метою 
відстеження його вимог і врахування вимог промисловості при розробці 
навчальних планів, постійне оновлення знань і навичок фахівців внаслідок їх 
старіння; 

2) оцінка успішності навчальних програм у підготовці випускників до 
подальшого життя; 

3) періодичні дослідження професійної кар’єри випускників, використання 
результатів для оцінки і коректування програм [1]. 

Компетентнісно-орієнтована професійна освіта — це об’єктивне явище в 
освіті, викликане соціально-економічними, політико-освітніми та педагогічними 
передумовами. Прискорений розвиток новітніх матеріалів і технологій, поява 
нових видів техніки, інформатизація виробничих процесів потребують від 
сучасного фахівця вміння оперативно реагувати на швидкозмінні умови праці, 
зростаючі обсяги науково-технічних знань та модернізацію виробничих процесів. 
Спеціальні знання, висока професійна компетентність, загальна культура 
перетворилися на обов’язкові атрибути успішної праці кваліфікованих 
робітників і фахівців (молодших спеціалістів) і виступають запорукою їхньої 
здатності до адаптації та уміння працювати в складних умовах науково 
ємнісного технологічного процесу. 

Однією з провідних характеристик системи професійної освіти в США була 
і залишається орієнтація на запити суспільства (customer service orientation). 
Разом з цим, дослідження завдань, які ставлять перед собою навчальні заклади 
США (забезпечити студентів ґрунтовною загальноосвітньою підготовкою; 
підготувати висококваліфікованих фахівців з різних галузей знань; розвивати 
навички взаємодії, взаєморозуміння), дозволяють зробити висновок, що 
провідними при здійсненні професійної підготовки спеціалістів технічного 
профілю у США є компетентнісний (інтегральна сукупність знань, умінь, 
навичок, компетентності і цінносних орієнтацій суб’єкта навчання в 
конкретному виді діяльності) та аксіологічний (розкриття цінностей як сутнісних 
сил особистості фахівця, її інтелектуального, морального, творчого потенціалу) 
підходи.  

Взаємодія цих двох підходів спрямована на розвиток професійно важливих 
та особистісних якостей, які допоможуть забезпечити високу 
конкурентноздатність фахівців, здатність вільно орієнтуватися в складних 
соціальних і професійних ситуаціях, вибирати, здійснювати інноваційні процеси; 
формування системи ціннісних орієнтацій, які впливатимуть на поведінку і 
діяльність особистості, її кращу адаптацію до змін, що відбуваються в усіх 
сферах життєдіяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ РЯТУВАЛЬНИКІВ:  

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ 
Проблема підвищення небезпеки життєдіяльності людини набула 

популярності у наукових і освітянських колах, оскільки техногенні, стихійні та 
природні катаклізми, побудова багатоповерхівок, недотримання правил безпеки 
призводить до непередбачуваних наслідків. Сукупність цих чинників сприяє 
психічній напрузі, крайніми формами вираження якої є стресогенні реакції 
особистості. Ситуації, що призводять до таких станів називають 
екстремальними. Таким чином, у зв’язку зі змінами умов життя, збільшується 
кількість професій профілю ДСНС України, фахівці яких повинні постійно бути 
психологічно готовими до ліквідацій надзвичайних ситуацій. 

Проблему формування психологічної готовності та її структуру 
досліджували Г. Балл, А. Деркач, М. Дяченко, Л. Кандибович, Л. Карамушка, 
О. Коберник, Д. Мазоха, В. Моляко, С. Равикович та інші науковці [1, 2, 3]. 
Проте, у даній статті хочемо зробити акцент на мотиваційному компоненті 
психологічної готовності рятувальників ДСНС України.  

Мотиваційна сфера є складним механізмом співвідношення зовнішніх та 
внутрішніх чинників поведінки індивіда та постійним їх взаємним впливом, в 
якому суб’єкт дії та ситуація обопільно впливають один на одного, результатом 
котрого виступає поведінка людини. В структурі особистості мотивація займає 
визначальне місце, представляючи процес передачі зовнішніх подразників 
об’єктивної дійсності у внутрішні спонукальні сили поведінки індивіда. 
А. Лєонтьєв доводив, що мотиваційна готовність є основою освіти, так як без 
мотиву та сенсу не можлива жодна трудова діяльність, не втілюються  ніякі 
знання та сформовані вміння. На думку Р. Санжеєва, мотивація визначає 
напрямок та способи здійснення конкретної діяльності. Т. Бережинська, 
М. Дяченко, Л. Кандибович, Є. Кокшенєва, Р. Лученко та Ю. Бойко розглядали 
мотивацію через позитивне ставлення, інтерес до обраної фахової діяльності 
[2 c 22]. Мотиви, які формуються в процесі життєдіяльності людини, стають 
основними та звичними і відображаються на загальному враженні, яке справляє 
людина на оточуючих, тобто характеризують її в цілому. 

Для ефективного виконання трудової діяльності, враховуючи всі норми та 
вимоги регуляції, сумлінність виступає основним критерієм. Тому нам необхідно 
розглядати мотивацію як сукупність сил, які змушують майбутнього 
рятувальника сумлінно виконувати професійну діяльність в екстремальних 
умовах, із певною наполегливістю для ефективного вирішення поставленого 
завдання. Сила мотиву впливає як на активність особистості, так і на успішність 
та продуктивність прояву даної активності, скажімо — на ефективність фахової 
діяльності майбутнього рятувальника в особливих умовах. 

Таким чином, пусковим механізмом фахової діяльності майбутнього 
рятувальника виступає мотиваційний компонент, який сприяє необхідному 
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рівню активності працівника, контролює зміст активності майбутнього 
рятувальника та зокрема використання ним засобів при виконанні 
функціональних обовязків для досягнення продуктивного кінцевого результату. 

Наукові дослідження в галузі психології показують, що факторами 
високопродуктивної діяльності виступають: ієрархія мотивів; розвиненість 
мотивів діяльності, яка забезпечує позитивне відношення до неї; стійкість 
мотивів; сила мотивів [1]. Незважаючи на це, мотивація в силу власної 
динамічності може бути як позитивною, так і негативною у відношенні до 
успішності обраної діяльності, та проявляється в зміні окремих мотивів та 
мотивації в цілому, що відображено в теорії А. Маслоу.  

Підсумовуючи зазначене, нам необхідно виділити основні типи мотивації, 
які ми враховуватимемо оцінюючи психологічноу готовність майбутнього 
рятувальника та його професіоналізм до фахової діяльності: 

Адекватний тип — при якому, ціннісні орієнтації та повязані з ними мотиви 
трудової діяльності майбутнього рятувальника повністю узгоджуються із 
властивою йому поведінкою, що відповідає вимогам етичного, фізичного та 
професійного характеру, які висуваються перед особистістю рятувальника. Дана 
спрямованість поєднується із високою ерудицією, загальною культурою, 
інтелектом, чітким уявленням цілей фахової діяльності. Адекватний тип 
мотивації сприяє позитивній адаптації майбутнього рятувальника до діяльності в 
екстремальних умовах, тобто психологічній готовності до діяльності в особливих 
умовах. 

Ситуативний тип — в якому вагоме значення приділяється зовнішнім 
факторам діяльності: визнання, матеріальні блага, авторитетність фаху в 
суспільстві без вираженого інтересу до роботи. При даному типі мотивації, 
рятувальник формально ставиться до виконання функціональних обовязків, 
незадоволений та розчарований обраною професією, що в свою чергу знижує 
рівень психологічної готовності особистості. 

Конформістський тип — при якому майбутній працівник ДСНС України 
обирає фах під впливом значущої, референтної групи та дотримується їхніх норм 
та принципів поведінки. Особи такого типу мотивації «випадково» отримали 
овіту рятувальника, оскільки вони, в більшості випадків, не враховують власних 
здібностей, особливостей характеру та спрямованості на діяльність. 

Компенсаторний тип — який зустрічається в майбутніх рятувальників, які 
надають перевагу військовій справі, для того щоб перебороти слабкі сторони 
власної індивідуальності: тривожність, боягузтво, страхи, невпевненість, і т.п.. 
Цей тип мотивації з одного боку призводить до гіперкомпенсації слабких сторін 
особистості працівника ДСНС, результатом якої є прагнення бути кращим, 
лідером, гіпертрофована тенденція до домінування, прояви холодності та 
жорстокості до співробітників і колективу в цілому. З іншого боку — вони не 
досягають бажаного результату, при чому, виникає комплекс неповноцінності, 
неспроможності, проявляються емоційні зриви, тому індивід відчуває себе, наче 
не в своїй «тарілці». При компенсаторному типі майбутній рятувальник допускає 
значущі помилки в діяльності, що негативно відображається на його емоційному 
стані [3]. 
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Таким чином, мотивація до діяльності працівників ДСНС впливає на досяг-
нення похвального результату, старанність, цілеспрямованість, почуття обовязку 
та впевненість у власних силах, тобто психологічна готовність майбутніх 
рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, в певній мірі, залежить від 
типу мотивації та спрямованості на виконання професійних завдань.  
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ТРЕНІНГ УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ 

Важливою умовою професійного становлення майбутніх фахівців професій 
типу «людина − людина» є їхня психологічна підготовка до конструктивної 
міжособистісної взаємодії та емоційно розумної поведінки з врахуванням 
характеру та умов майбутньої професійної діяльності. Цілеспрямоване 
тренування й удосконаленням комунікативних та емоційних умінь учнів 
професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) сприятиме зниженню 
екстремальності й несподіваності емоціогенних ситуацій, підвищенню рівня 
свідомого контролю за перебігом психічних процесів, більш конструктивному 
виконанню повсякденних професійних завдань у майбутньому, збереженню 
психічного здоров’я та профілактиці «професійного вигорання». 

У якості засобу цілеспрямованого формування умінь управляти емоціями у 
професійній діяльності обрано соціально-психологічний тренінг. В основу тренінгу 
покладено ключові принципи й переконання, формування яких сприяє розвитку усві-
домленого емоційного реагування та емоційних умінь, необхідних для успішного 
здійснення професійної діяльності. Саме внутрішні переконання відображають стиль 
емоційного реагування, поведінку та зовнішні умови життя людини.  

1. Відповідальність. «Все починай з себе!». Кожна людина творить власне 
життя і є відповідальною за свої думки, емоційні реакції, вчинки, поведінку, 
благополуччя, життя загалом. Позиція відповідальності, визнання свого 
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«авторства» у процесі вираження емоцій — необхідна умова оволодіння ними. 
Будь-яку емоцію продукує сама людина, через неї ніби повідомляє своє 
ставлення до того, що відбувається, до співрозмовника, тому й регуляції вона 
піддається тільки з її боку. Скаржитися на життя і покладати відповідальність за 
свої переживання на ситуацію або інших людей, звинувачувати їх у труднощах 
означає нічого не робити самим, бути безпорадними жертвами обставин.  

Передумовою успішного вирішення будь-яких життєвих завдань є відповідаль-
не ставлення. Протягом життя постійно обираємо: про що думати або не думати, пе-
реживати ту чи іншу емоцію, творити чи руйнувати, розвиватися чи деградувати, 
бути щасливим чи нещасливим. Метафорично життя можна уявити ніби біле 
полотно, на якому різнобарвними фарбами творимо свій шедевр. Якою буде напри-
кінці ця картина залежить від самої людини. Кожен з нас наділений можливостями 
стати художником, тобто господарем власного життя. Коли відчуваємо себе 
відповідальними і свідомо щось робимо для покращення різних сфер життя, тоді й 
відбуваються позитивні зміни. Недотримання принципу відповідального ставлення 
до життя загрожує неприємними несподіванками, які спричиняють дистрес.  

2. Усвідомленість життя «Спостерігаю, чую, відчуваю, осмислюю, роблю 
висновки…». Із зовнішнього і внутрішнього світу особистості в головний мозок 
постійно поступає інформація. Принцип усвідомленості полягає в присутності 
«тут і тепер», спостережливості до того, що відбувається усередині себе і 
навколо; уважності до себе, своїх думок, емоцій, тілесних відчуттів; до кожної 
людини, з якою спілкуєтеся; до кожної справи, яку робите.  

Елементарні навички самоспостереження за своїми реакціями у різних 
ситуаціях дають змогу вловити момент виникнення емоції, тобто розпізнати 
імпульс ще до початку дій. При усвідомленому емоційному реагуванні людина 
вміє витримати паузу після виникнення імпульсу, подумати («Якщо я так 
відреагую, які будуть наслідки?», «Як мені відреагувати, щоб вирішити 
ситуацію, зберегти стосунки, домогтися бажаного?»), обрати емоційну реакцію 
та реалізувати її в поведінці. 

3. Визнання реальності «Те, що є, — є». Цей принцип означає: 
– сприймати реальність об’єктивно, такою, яка вона є, а не такою, якою її 

хочеться бачити, наповнюючи своїми очікуваннями, страхами, фантазіями та 
нездійсненними мріями; 

– сприймати життєві обставини, не шкодуючи про розбіжності бажаного і 
реального, а змінювати щось на краще; 

– визнавати власні достоїнства і недоліки. Коли розуміємо, визнаємо і 
приймаємо свої почуття, тоді з'являється можливість більш адекватно їх 
висловлювати; 

– толерантно сприймати інших людей з їхніми чеснотами і недоліками, 
розуміючи унікальність внутрішнього світу кожної людини; надавати 
можливість співрозмовнику бути собою, не пропускаючи через призму власного 
досвіду, цінностей і поглядів. Саме розуміння відмінностей і визнання їх цінності 
є основою поваги до іншої людини. 

Застосування принципу реальності у житті означає просто спостерігати і 
визнавати реальність, життєві обставини, себе, відмінності між людьми замість 
оцінювання й засудження. Адже кожна людина є своєрідною, зі своїми 
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поглядами на життя, цінностями і переконаннями, культурою, вихованням, 
характером, здібностями, життєвим досвідом тощо. Неможливо перетворити 
співрозмовника в когось іншого, хто відповідає нашим очікуванням. Цінним 
подарунком для нього є створення простору, в якому безпечно бути собою, 
виявити свої найкращі якості. 

Наслідками неадекватного сприйняття комунікативної ситуації, хибних 
узагальнень, помилкових суджень є проблеми та труднощі у стосунках. 

4. Позитивне налаштування щодо себе, інших людей, Світу. «Я — в по-
рядку, інші — в порядку». В основі позитивного налаштування знаходиться 
життєва позиція особистості «Я — в порядку, інші — в порядку» (Т. Харріс), 
уміння зберігати/підтримувати внутрішній стан рівноваги і емоційного 
благополуччя. Всесвіт, в якому ми живемо, є дружнім, повним ресурсів 
простором. Кожне явище − нормально, з ним усе гаразд (М. Еріксон).   

Ключем до радості є безумовна доброта до всього живого, включаючи 
самого себе [2]. Все, що відбувається в навколишньому світі — це відображення 
того, що відбувається у внутрішньому просторі особистості. Емоційний стан 
накладає відбиток на те, як бачимо світ, інтерпретуємо події, ставимося до того, 
що відбувається, а значить і на емоційні реакції та поведінку. Наприклад, у гар-
ному настрої людина схильна помічати щось позитивне у навколишньому світі, 
оточуючих людях, задоволена собою, пригадує приємні моменти життя, у по-
ганому — зосереджена на невдачах, драматизує ситуацію, прискіплива до себе, 
звертає увагу на недоліки в інших. Позитивне налаштування до співрозмовника, 
інтерес, уважність і розуміння викликає позитивну емоційну реакцію з його боку. 
Світ є тільки відображенням нас самих: що випромінюємо, — те й отримуємо. 
Якщо випромінюємо позитив, у відповідь отримуємо те саме. 

Позитивно налаштовані люди психологічно адаптовані, цінують добрі 
стосунки, будують їх на партнерських засадах та позитивних емоціях, вважають 
інших здібними і упевнені, що вони володіють всіма можливостями досягати 
добрих результатів. Саме тому люди, які працюють над поліпшенням свого 
життя і діяльності, використовують практики позитивного налаштування до 
людей, ситуацій, довкілля.  

5. Фокус уваги на цінностях «Розрізняти головне від другорядного, 
зосереджуватися на важливому, відпускати непотрібне». 

Саме цінності, переконання, внутрішні настанови слугують орієнтирами, 
визначаючи напрям руху у життєвому просторі, допомагають пам’ятати про 
пріоритети, зосереджуватися на найважливішому, досягати бажаного. Вони 
визначають характер вчинків та діяльності особистості, саме від них залежить те, 
який зміст надаємо подіям і як емоційно реагуємо на них, як поступаємо у різних 
ситуаціях, ухвалюємо те чи інше рішення [1, с. 55]. Значущості надаємо тим 
подіям, які відповідають цінностям, підтверджують погляди і переконання, 
схильні не брати до уваги ті факти, які їм суперечать. Уміння обирати найбільш 
важливе і оминати несуттєве позбавляє від багатьох, не вартих уваги, проблем. 

У житті більшості людей наступає момент, коли шукають відповіді на 
глибинні запитання: «Що для мене є цінним?», «Який сенс моєї діяльності?», 
«Заради чого всі зусилля?», «Як бути в гармонії з собою?», «Як жити в гармонії з 
собою і з закономірностями Всесвіту?».  
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У цінностях і переконаннях відображаються розуміння людиною дійсності, 
стійкі думки стосовно довкілля і самого себе (про життя, здоров'я, час, сім'ю, 
друзів, гроші, роботу, духовність, справедливість, відповідальність тощо), вони 
становлять глибинний рівень, який структурує досвід людини як особистості, 
визначає її культуру, якість життя та професійної діяльності. Коли людина 
усвідомлює і шанує власні цінності, тоді розуміє і визнає цінності інших людей. 

Позитивне ставлення до себе, до світу, прагнення до гармонійного буття, 
психологічного благополуччя і здорових стосунків з довкіллям допомагають 
обирати емоційно-доцільну поведінку у різних життєвих ситуаціях. 

6. Пошук «золотої середини», відчуття міри і такту. «Я не зобов’язаний 
відповідати твоїм очікуванням, а ти — моїм. Ми — партнери». Інтуїтивно 
більшість людей відчувають «золоту середину» у поведінці, яка забезпечує 
найбільш сприятливу атмосферу в комунікативних ситуаціях, баланс у 
стосунках. Емоційні крайнощі: як бурхливі, некеровані переживання, так і 
байдужість, відсутність емоцій — створюють дискомфорт у спілкуванні. 
«Золотою серединою» між агресивною і пасивною є ассертивна поведінка. 
Ассертивна особистість завжди відчуває, коли її поведінка буде недоречною, і 
може утримати себе від некерованого сплеску емоцій, бере на себе 
відповідальність за власний емоційний стан. За своєю суттю ассертивність — це 
філософія особистої відповідальності. 

Однією з важливих ознак ассертивності є уміння вибудовувати здорові 
психологічні кордони і захищати їх. Людина переживає більше позитивних 
емоцій у житті ніж негативних, почуває себе більш комфортно і впевнено у 
спілкуванні, коли вміє відстоювати свою думку, регулювати межу втручання у 
власний внутрішній світ, захищати себе від впливу некоректних думок і бажань, 
приниження, маніпулювання з боку інших людей.  

Без нормального функціонування кордонів люди відчувають труднощі в 
повсякденному житті, у стосунках, що призводить до виникнення негативних 
емоцій.  

7. Вдячність. «Фортуна на боці тих, хто вміє бути вдячним». Почуття 
подяки має велику силу творити і змінювати життя у кращий бік. Вміння 
знаходити позитивні моменти навіть у безнадійних, на перший погляд, 
ситуаціях; радіти простим речам, цінувати те, що є, і бути вдячними долі навіть 
за найменші подарунки і досягнення є основою благополуччя, благо схильності 
долі. По-справжньому щасливі люди є вдячними. Це так просто і так складно 
водночас. 

Вдячність сприяє врівноваженості, стресостійкості, зниженню тривожності і 
є ефективним інструментом у діловій взаємодії, − покращує стосунки.  

8. Відкритість змінам. «Усе, що відбувається, − на краще». Початок нових 
справ, досягнення бажаного або вирішення життєвих завдань пов’язано з 
внесенням змін, навіть, з ризиком. Часто бажання щось змінити на краще 
супроводжується страхом, що не вийде. Виникнення відчуття невпевненості, 
тривоги у незнайомих ситуаціях, умовах невизначеності є абсолютно 
нормальним. З іншого боку, постійний страх невідомого, тривога про те, що 
може щось статися; боязнь припуститися помилки не тільки з’їдають позитивні 
емоції, а й зачиняють двері до позитивних змін. Чим більше боїмося 
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припуститися помилки, тим більше ймовірність, що так і буде; що очікуємо від 
довкілля в наших думках, почуттях, фантазіях, мріях, то й має шанс втілення.  

Будучи психологічно готовими до несподіваних поворотів подій, тим самим 
налаштовуємося бути гнучкими у реагуванні на зовнішні зміни. Зміни є 
невід'ємною частиною життя, − вони неминучі і безперервні (М. Еріксон). 
Можна їх боятися змін, сумніватися, але вони все одно будуть відбуватися. 
Довіра до процесу життя, його проживання без очікування неприємностей, 
визнання подій, що відбуваються, внутрішні установки на кшталт «Усе, що 
відбувається, має сенс і є закономірним», «Усе відбувається своєчасно і тоді, 
коли потрібно»; уміння отримувати досвід з ситуацій, що трапляються, «вчитися 
на помилках», причому не тільки на своїх,– дає відчуття безпеки, підтримки, 
впевненості, послаблює неприємні переживання. Завдяки змінам відбувається 
набуття досвіду, розвиток, вдосконалення особистості. 

Реалізація запропонованих принципів у життєвих ситуаціях сприятиме 
конструктивним особистісним змінам: формуванню відповідального ставлення 
до життя, впевненості, готовності до змін, ассертивності, самоповаги, вдячності, 
внутрішнього благополуччя, позитивного ставлення та відкритості до світу й 
оточуючих, психологічної стійкості, емоційної рівноваги, адекватності поведінки 
навіть у складних ситуаціях. 

Формування умінь управляти емоціями на основі запропонованих 
принципів та переконань здійснюється під час психологічної підготовки у 
навчальному закладі та забезпечує їхню готовність до саморегуляції та 
усвідомленого емоційного реагування у стандартних й стресових ситуаціях 
навчальної та майбутньої професійної діяльності.  

 
Список використаної літератури 

1. Педагогічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : 
посібник / за ред. Е. О. Помиткіна, З. Л. Становських. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 
2013. — 174 с.  

2. Хокинс Д. Сила и насилие. Скрытые мотивы человеческих поступков / 
Дэвид Хокинс. — Санкт-Петербург : Издательская группа «Весь», 2010. — 304 с. 

 
 

Обнявка Н. М., заступник директора з навчально-виховної роботи  
                                     Львівського вищого професійного художнього училища 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 
ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ  ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ПТНЗ 
Сучасний підхід до аналізу функціональних елементів системи підготовки 

фахівців є необхідним кроком виявлення психологічних чинників та 
передумовою впровадження сучасних освітніх технологій, і тому вимагає 
залучення результатів нових наукових досліджень з урахуванням як досягнень 
соціології, педагогіки та інформатики, так і філософії освіти та освітньої 
психології. Усе це є основою методологічного підходу до розгляду на цій основі 
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спеціальної організації навчання. Мається на увазі принципи, за якими 
впроваджуються сучасні освітні технології та які дають можливість занурення 
учнів у штучно створені проблемні ситуації. 

Створення психологічних умов можливого вирішення проблем у освітній 
діяльності надає майбутнім кваліфікованим робітникам та спеціалістам 
можливості поширення психологічного поля та формування уяви про вихід із 
будь-якої неоднозначної виробничої ситуації, що склалася. Головним чинником 
та основою активного навчання є психологічна готовність учнів до процесу 
впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес 
навчального закладу.  

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням 
уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого 
потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів 
розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, 
творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до 
освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, 
управлінням педагогічним процесом. 

Освітні технології — це модель оптимальної спільної діяльності педагога та 
учня, спрямована на реалізацію навчального процесу з обов'язковою вимогою: 

 а) забезпечення комфортних умов викладання і навчання, 
 б) орієнтація на особистість учня. 
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна 

діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні 
новоутворень у традиційну систему.  

Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє 
створити ефективну систему навчання учнів , яка: 

 сприяє активізації пізнавальної діяльності; 
 мотивації до навчання; 
 високій результативності; 
 забезпечує психологічний комфорт; 
 розвиває  креативне та критичне мислення; 
 забезпечує вільний вибір; 
 сприяє індивідуалізації навчальної діяльності; 
 створює ситуацію успіху. 
Сучасна освітня технологія у навчальному закладі — це науково-

обґрунтована і унормована змістом освіти, місцем та терміном навчання система 
форм, методів, засобів і процедур, що використовуються для організації 
та здійснення спільної навчальної діяльності тих, хто навчає, та тих, хто 
навчається. 

В сучасних освітніх технологіях інноваційні процеси носять переривчастий, 
циклічний характер, тісно пов'язаний з життєвим циклом нововведення, та 
залежать від дії низки психологічних чинників, серед яких головними є: 

 готовність педагога до сприяння сучасних освітніх технологій та 
позитивна мотивація навчальної діяльності в цій ситуації; 

 готовність педагогів та учнів до творчої діяльності; 
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 оптимальний психологічний клімат освітнього процесу та майстерність 
педагогів; 

 врахування психологічних аспектів управління навчальним закладом. 
Психологічні чинники в сучасних освітніх технологіях спрямовані не тільки 

на збереження вже наявного досвіду, а на його трансформацію й перехід в іншу 
якість. Зміни повинні бути чітко спрямовані на досягнення мети, мати відповідні 
засоби її досягнення. 

Успіх впровадження освітніх технологій залежить від багатьох факторів. 
Але найбільш вагомим є психологічна готовність, здатність педагогічних 
працівників до інновацій. 

Психологічна готовність — не тільки умова, що робить людину здатною до 
продуктивної діяльності, але й індивідуально-психологічна властивість, 
психологічний феномен, який дозволяє людині відтворювати звичні види 
діяльності і відкривати для себе нові види діяльності, здійснювати переходи від 
одного її виду до іншого 

Тому необхідна відповідна робота з педагогічними кадрами щодо:  
 підвищення рівня творчості педагогів, прагнення до пошукової, 

дослідницької роботи; 
 забезпечення психологічного супроводу інноваційної педагогічної 

діяльності. 
Впровадження нових освітніх технологій вимагає перебудови психолого-

педагогічної структури діяльності викладача, який їх застосовує. Така 
перебудова пов'язана із загальним переструктуруванням ментальної моделі світу 
людини, причому не тільки в професійному аспекті.  

Інновація ж, у свою чергу, має бути науково обґрунтованою, методологічно 
і методично забезпеченою і зрозумілою для педагогів, без активного сприяння 
яких жодне нововведення в освітньому просторі не є можливим.  

Використовувати технології треба з урахуванням психологічних 
особливостей учнів. Адже у кожному віці переважають певні психологічні 
особливості сприйняття і мотивації. Для вікових особливостей учнів ПТНЗ — 
психологічні особливості учнів, це — високий рівень абстрактного мислення.  

Психологічний та науково — методичний супровід інноваційної діяльності 
змістовно полягає:  

 у співробітництві з навчально — методичним центром ПТО у Львівській 
області, Львівським науково — практичним центром Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України; 

 у співробітництві практичних психологів з педагогічним колективом; 
 психологічній підтримці педагогів — інноваторів; 
 моніторингу розвитку учнів.  
Будь-яке об’єднання зусиль у межах освітньої системи (у тому числі й у 

ПТНЗ) передбачає творчий пошук суб’єктів педагогічної діяльності, а також їх 
зацікавленість успішністю справи підготовки фахівців. Тому значення 
психологічних чинників та сукупність психологічних умов управління та 
впровадження сучасних освітніх технологій є дуже важливим фактором 
сприяння якості цього процесу. Методологічне ж підґрунтя є науковою базою, 
яке може забезпечити винайдення більш оптимального управлінського рішення. 
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Процес впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний 
процес викликає суттєві динамічні зміни у викладацькій діяльності, на підставі 
чого збільшується роль педагогічної культури викладача як суб’єкта управління 
в навчальному процесі. 

Наукове проектування або моделювання забезпечує на етапі впровадження в 
інноваційний навчальний процес найбільш ефективну побудову оргструктури 
навчально-виховного закладу з підготовки фахівців у ньому за умов оптимізації 
організаційного і психологічного клімату його освітнього простору, де саме й 
реалізується науково-методичний та психологічний супровід впровадження 
сучасних освітніх технологій, іншими словами ефективність впровадження 
сучасних освітніх технологій у закладі визначається такими параметрами, як: 

 мотивація освітньої діяльності учасників навчання як їхньої паритетної 
співпраці; 

 наявність повноцінного інформаційного, ділового і психологічного між 
суб'єктного обмінів, які виконують регуляційні функції, підтримуючи 
функціонування освітнього закладу. 

З урахуванням процесів, що відбуваються в системі ПТО актуальними 
напрямами наукового пошуку є: 

 створення умов для інтеграції науки, освіти й виробництва шляхом 
створення нового покоління науково-методичних розробок.  

 розробка теоретико-методологічних основ оновлення змісту навчання 
відповідно до вимог виробництва та потреб особистості; 

 впровадження гнучких модульних технологій в навчальний процес, 
наукове консультування роботодавців, інженерно — педагогічних працівників, 
спеціалістів центрів зайнятості з питань професійного навчання виробничого 
персоналу й незайнятого населення. 
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САМОВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК  
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПТНЗ 

Сучасна освіта потребує соціально і професійно активного викладача, який 
є високо компетентним, професійно мобільним, самостійним, прагне постійно 
удосконалюватися і творчо реалізуватися у професійній діяльності, що веде до 
розвитку педагогічної майстерності. Саме за допомогою самовиховання, 
самопізнання, саморозвитку будь-яка людина, що обрала професію викладача, 
може успішно самореалізуватись у педагогічній діяльності, прагне виробити 
індивідуальний стиль, без якого не можна вести мову про педагогічну 
майстерність. Самовиховання викладача є одним з головних чинників розвитку 
педагогічної майстерності, тим «золотим ключем», який відкриває чарівні двері 
краси педагогічної дії — свободи, творчості, педагогічної майстерності.  

У науково-педагогічній літературі самовиховання розглядається як свідома 
діяльність, спрямована на найбільш повну реалізацію людиною себе як 
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особистості завдяки саморегуляції, критичного мислення, здатності і готовності 
до самовизначення, самовираження, саморозкриття, самовдосконалення, 
самовиховання[4, с. 329]; як формування людиною власної особистості 
відповідно до свідомо поставленої мети [1], це завжди спрямована діяльність, яка 
мотивується внутрішнім бажанням людини вдосконалювати себе, яке у свою 
чергу народжується у результаті суперечностей між бажаннями і можливостями 
[5, с. 37]. І. Д. Бех підкреслює, що самовиховання ґрунтується передусім на 
повазі особистості до себе [2, с. 129].  

Самовиховання спрямоване на самовдосконалення викладача через 
самоспостереження, самопізнання, самоаналіз і вироблення адекватної 
самооцінки; створення програми і плану самовиховання, потребує активного 
усвідомлення власного «я», конструювання стосунків з навколишнім світом з 
урахуванням життєвого досвіду особистості. Цей процес на меті має сформувати 
у викладачів культуру професійного самовиховання, збагатити їхній 
особистісний і професійний досвід, мотивувати постійне особистісне і 
професійне самовдосконалення. Передусім самовиховання потребує від педагога 
знання себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Важливим 
кроком професійного самовиховання є формулювання мети, яка сприятиме 
розвитку власної індивідуальності. Це дуже відповідальний крок у процесі 
самовиховання, адже від вибору мети залежить ефективність педагогічної 
діяльності, яка потребує тривалих вольових зусиль, уміння керувати собою, 
досягати поставленої мети, не занепадати духом від невдач. 

Самовиховання викладача ПТНЗ є важливою передумовою успіху в справі 
навчання учнів виховувати самих себе, який сам по собі є також неабияким 
показником педагогічної майстерності. Для досягнення цієї мети викладач має 
вирішити низку завдань, серед яких: пізнання свого внутрішнього світу, 
самоспостереження, дослідження й аналіз власних особистісних рис і 
професійних якостей; формування ідеалу особистості викладача; визначення 
змісту, основних цілей самовиховання відповідно до суспільних і власних 
критеріїв; розроблення програми і визначення конкретних завдань самови-
ховання; вибір методів і засобів досягнення бажаних результатів; здійснення 
самоконтролю за процесом самовиховання, внесення необхідних коректив. 

Самовиховання особистості вимагає осмислення самого себе у 
навколишній природній і соціальній реальності, пошук відповідей на чисельні 
хвилюючі життєві і професійні запитання, а також оцінку значущості 
педагогічних ситуацій, явищ та процесів, що виникають у навколишній 
навчальній дійсності, співвідношення їх з власною системою оцінок, що є 
відбиттям своєрідності його особистісної сфери. Передумовами плідного 
самовиховання людини, є її життєві цілі і плани, її здатність до об’єктивної 
самооцінки, звичка до вольового саморегулювання, творче мислення, почуття 
власної гідності, а також знання теорії самовиховання і наявність певного 
досвіду роботи над собою [3, с. 136]. 

Самовиховання починається із самовизначення, самодослідження, 
усвідомлення своїх успіхів і невдач, з незадоволення собою, що виникає у 
процесі порівняння власних результатів роботи з досягненнями інших людей, 
оцінки власних вчинків, аналізу своїх психічних станів, переживань. Цьому 
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сприяють сформовані рефлексивні уміння, які дозволяють розумно аналізувати 
свою діяльність у цілому. З підвищенням ступеня усвідомленості самовиховання 
стає все більш значною у саморозвитку особистості.  

Самовиховання ґрунтується на адекватній самооцінці, що відповідає 
реальним здібностям людини, на критичному аналізі власних індивідуальних 
особливостей і потенційних можливостей. Це досягається за допомогою методів 
самоспостереження, самоаналізу, самотестування, порівняння себе з іншими 
людьми; самостимулювання; самопрограмування (складання плану чи програми 
самовдосконалення, самозобов'язання, самоінструктаж); методи і прийоми 
самовпливу (самонаказ, самоконтроль, самозаохочення, самопокарання, 
самозаборона, самозауваження, самокритика, самопереконання, 
самопідбадьорювання, самонавіювання, аутотренінг, самозвіт, ведення 
щоденника самовиховання тощо). 

Результатом самовиховання викладача ПТНЗ є вдосконалена особистість, 
якій властива робота над собою (як необхідна передумова набуття і збереження 
професіоналізму), яка прагне самостійно обирати мету самовдосконалення, 
постійно аналізує здобутки професійного зростання, займається самоосвітою, і 
досягає певного рівня педагогічної майстерності. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ  
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЯК ОДНА З УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Формування громадянського суспільства — одна з необхідних умов 

просування України на шляху проведення економічних, політичних і правових 
реформ, становлення правової держави. Поняття «громадянське суспільство» 
характеризує якісний стан суспільства в цілому з точки зору його  
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самоорганізації, ступінь розвитку демократії, реалізації прав і свобод людини як 
громадянина, виконання громадянами своїх політичних, громадянських 
обов’язків, усвідомлення себе як носіїв суверенітету, джерела влади, свідомих 
суб’єктів політичної діяльності, людей, відповідальних за наслідки своїх дій, за 
майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому [1].    

Значний вплив на формування громадянського суспільства в Україні 
справляє правова свідомість сучасної молоді1.  

Правосвідомість — це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які 
виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та 
бажаного права, а також до діяльності, пов'язаної з правом. Правосвідомість 
включає в себе такі елементи, як правова ідеологія, правова психологія та 
правова поведінка. Правова психологія — це сукупність почуттів і емоцій, що 
виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до права, правових явищ. Це 
неусвідомлене або не до кінця продумане ставлення до права, правових явищ, що 
й є правосвідомістю, яка походить з повсякденної практики у процесі зіткнення з 
конкретними юридичними ситуаціями, а тому формується здебільшого стихійно, 
безсистемне, тобто правова психологія не осмислена теоретично, не 
упорядкована логічно.  

Правова ідеологія — це система правових принципів, ідей, теорій, 
концепцій, що відображають теоретичне (наукове) осмислення правової 
дійсності, усвідомлене проникнення в сутність правових явищ. Правова 
поведінка — вольовий бік правосвідомості, який являє собою процес 
переведення правових норм у реальну правову поведінку. Вона складається із 
елементів, що визначають її напрямок (характер), — мотивів правової поведінки, 
правових настанов [2]. 

Загальний рівень правосвідомості більшості молодих людей в Україні 
залишається досить низьким [3]. 

Причинами даного явища є: правова неграмотність, правовий нігілізм, 
цинізм, а також недостатність правового виховання [4]. 

У зв’язку з цим, вважається за доцільне впровадження таких заходів по 
підвищенню рівня правової свідомості молоді2: 

1. Всебічне й широке інформування населення про правову політику 
держави, стан законності та правопорядку. Забезпечення систематичного та 
правдивого  інформування населення у засобах масової інформації про правову 
політику держави, стан законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод 
людини, зміни в законодавстві, діяльність органів законодавчої, виконавчої, 
судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби із правопорушеннями, 
особливо серед неповнолітніх, та проведення профілактики правопорушень. 

2. Створення навчальних теле-, радіопередач, які надаватимуть інформацію 
про права, свободи, обов’язки громадян з роз’ясненням відповідних актів 
законодавства і практики їх застосування із залучення до участі в цих передачах 
представників органів державної влади, місцевого самоврядування, 

                                                
1 У законодавстві України визначено що молодь це громадяни віком від 14 до 35 років. 
2 Підвищення  правової свідомості молоді — це тривалий безперервний вплив на особистість молодої 

людини, результатом якого є розширення меж правових знань про державу, державотворчі процеси, право, права 
і свободи людини, відповідальність. 
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заінтересованих організацій, вчених, провідних фахівців-практиків у галузі 
моралі і права. 

3. Створення відеороликів соціальної реклами, спрямованих на формування 
здорового способу життя і профілактику негативних явищ у дитячому, 
молодіжному середовищі, поширення їх на телебаченні, у вищих, середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах, інтернатах, спеціальних установах, 
закладах соціального захисту.  

4. Проведення тижнів,  декад показу кінофільмів за морально-правовою 
тематикою, організація навчання молоді у кінолекторіях. 

5. Випуск тематичних довідників, методичних посібників, рекомендацій, з 
актуальних правових питань, забезпечення вільного доступу громадян до джерел 
правової інформації. 

6. Створення окремої «гарячої лінії» з усіх галузей права для того, аби 
людина могла оперативно отримати відповідь на запитання, що можуть 
виникнути у повсякденному житті у неї чи в громадської організації, яку вона 
репрезентує. 

7. Забезпечення роботи мобільних консультативних пунктів для молоді 
шляхом надання кваліфікованої безкоштовної правової допомоги та 
забезпечення офіційними виданнями. 

8. Удосконалення професійної підготовки, підвищення кваліфікації 
викладачів правових дисциплін, пошук нових методів викладання та 
впровадження новітніх форм  роботи. ( проведення навчально-методичних 
семінарів, конференцій, круглих столів із  залученням працівників 
правоохоронних органів, юрисконсультів, науковців, встановлення 2 рази на рік 
курсів підвищення кваліфікації). 

9. Проведення профілактичних виступів у трудових колективах у 
навчальних закладах з роз’ясненням наслідків адміністративної та кримінальної 
відповідальності за неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

10. Проведення правороз’яснювальної, просвітницько-правової  роботи 
серед молоді у навчальних закладах із залученням найбільш кваліфікованих 
учених та фахівців-практиків у галузі права. Розроблення системи заохочень 
активних учасників правоосвітнього процесу. 

11. Створення молодіжних правових клубів. 
12. Застосування інноваційних методів навчання у процесі викладання 

дисципліни «Правознавство» (індивідуалізації процесу навчання, застосування 
ігрових технологій навчання, мультимедійних технологій, створення електрон-
ного курсу, мережевих програм). 

13. Проведення семінарів, круглих столів, олімпіад, лекцій, анкетувань, 
симпозіумів, конкурсів, вікторин, інтелектуальних змагань тощо на краще 
володіння правовими знаннями. 

14. Міжнародне співробітництво (проведення міжнародних семінарів, круг-
лих столів з питань правової освіти та формування моральності в суспільстві). 

Отже, розбудова громадянського суспільства можлива за умови досягнення 
високого рівня громадянської зрілості його членами. Від того, якою буде 
сформована правосвідомість молоді, залежить майбутнє України. 
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 
НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

 Актуальність розвитку критичного мислення особистості зумовлена 
інтенсивними соціальними змінами, за яких виникає необхідність у її 
пристосуванні до нових політичних, економічних та інших умов, у вирішенні 
нею проблем, значна частина яких непередбачувана. Становлення інформаційної 
цивілізації, демократичний поступ країни визначають важливість критичного 
мислення для вітчизняної освітньої системи. Адже критичне мислення є не 
тільки наслідком демократії, а й важливим чинником її формування.  

Сучасному суспільству потрібна інформована та компетентна особистість, 
яка спроможна приймати самостійні рішення і нести відповідальність за свої 
вчинки. Людина з критичним розумом здатна вимогливо оцінювати свої думки, 
ретельно перевіряти рішення, зважувати всі аргументи «за» і «проти», виявляючи 
тим самим самокритичне ставлення до своїх дій. 

Термін «критичне мислення» пройшов непростий шлях свого становлення в 
системі освіти України. У слові «критичний» часто бачили негативний аспект — 
словосполучення «критичне ставлення» скоріше ототожнювалося із фразою 
«негативне ставлення», тобто таке, що містить зауваження, критику, 
несприйняття. Власне, поява терміну «критичне мислення» не лише 
започаткувало новий напрям у дослідженні процесів мислення, а й докорінно 
змінили стереотип щодо слів з коренем «критик».   

Згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з історії 
найвищі бали виставляються за вияв учнем уміння мислити. Отже, 
першочерговою є потреба формувати в учнів уміння орієнтуватися в інформації, 
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аналізувати її, узагальнювати, робити висновки тощо. Очевидно, що способи і 
прийоми, використовувані у традиційному навчанні, дозволяють досягти лише 
перших трьох рівнів навчальних досягнень учнів. З огляду на це особливого 
значення набуває формування критичного мислення у процесі вивчення історії. 

Під час проведення уроків було встановлено, що головними проблемами для 
учнів залишаються самостійний аналіз історичних документів (їх адекватна 
інтерпретація), встановлення логічних зв′язків між подіями та явищами, 
неспроможність більшості вирішувати аналітичні операції, оцінювати історичне 
джерело з позицій об′єктивності тощо. 

Ще Конфуцій говорив: «Навчання без міркування — марна праця».  Тому 
вищеназвані проблеми обумовили пошук відповідних педагогічних методик та 
технологій, серед яких, на мою думку, актуальною є технологія критичного 
мислення. 

Критичне мислення — це складний процес, що починається із залучення 
інформації, її критичного осмислення та завершується прийняттям рішення. 
Тому структура уроків з використанням даної технології має свої особливості. 
Можна виділити три основні етапи, кожен з яких має свої завдання. 

I етап — актуалізація пізнавальних процесів учнів: на цьому етапі визначаю 
мету вивчення матеріалу, з'ясовую, що відомо учням з цієї теми. Для цього 
використовую такі прийоми, як «Мозковий штурм», «Коло ідей», «Мікрофон» 
тощо. Так, під час вивчення теми «Окупаційний режим в Україні» як відомо, на 
окупованих територіях СРСР набули поширення військовий, адміністративний, 
побутовий та політичний колабораціонізм, який проявили від 1,5 до 2 млн осіб. 
Даючи визначення терміну,пропоную учням відповісти на запитання: «Як ви 
вважаєте, чому люди погоджувались на співпрацю з окупантами?», «Чи вважаєте 
ви всіх цих людей зрадниками ?»  

Разом з учнями з'ясовую, чи можна виправдовувати колабораціонізм чи це 
залежить від обставин. Тепер учням цікаво дізнатися, що спонукало людей на 
співпрацю з ворогом, яка ситуація була на окупованих землях. 

II етап — осмислення нового матеріалу: на цьому етапі відбувається 
безпосереднє ознайомлення учнів з новою інформацією. Методика критичного 
мислення передбачає, що на цьому етапі викладач має найменший вплив на учня. 
Учні ознайомлюються з новою інформацією під час читання тексту, перегляду 
фільму (через брак часу на уроці даю завдання переглянути вдома фільми), а на 
уроці обговорити сюжет за поданими питаннями), прослуховування лекції. 
Опрацьовуючи нову інформацію, використовую такі методи, як аналіз, синтез, 
порівняння. Наприклад, під час вивчення цієї ж теми «Окупаційний режим в 
Україні» пропоную учням встановити спільні та відмінні риси між 
колабораціонізмом українців під час Другої світової війни і колабораціонізмом 
сьогодення на сході України. Головне завдання цього етапу уроку — підтримати 
й стимулювати інтерес учнів шляхом постановки ними запитань, занотування 
примітки в тексті у разі сумніву або нерозуміння, складання таблиці тощо. 

III етап — осмислення (рефлексія): на цьому етапі відбувається осмислення 
учнями нового матеріалу; адаптація нових понять в особистій системі знань 
учня, тобто заміна вже наявного уявлення новим, засвоєння і закріплення знань. 
На цьому етапі використовую такі методи як «Прес», «Займи позицію», 
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моделюю конкретні ситуації, організовую обговорення проблеми, дискусії. На 
цьому етапі важливо спонукати учнів висловлювати своїми словами отриману 
інформацію, бо краще запам’ятовується те, що ми формуємо в особистому 
контексті; сприяти обміну ідеями між учнями, що дозволяє їм збагатити свій 
словниковий запас, формулювати і висловлювати свої думки. 

Працюючи з технологією розвитку критичного мислення, можна зробити 
висновок, що навчити учнів мислити критично з першого уроку фактично 
неможливо. Критичне мислення формується поступово, воно є результатом 
щоденної кропіткої роботи викладача й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не 
можна виділити чіткий алгоритм дій викладача з формування критичного 
мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне 
спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Це — час,очікування 
ідей,спілкування,цінування думок інших, віра в силу учнів, активна позиція. 
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ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПТНЗ 
Технологізація навчального процесу є важливим засобом упровадження 

дидактичних принципів, який має гарантувати очікуваний результат навчання, — 
вважав Я. А. Коменський. Під технологізацією розумілося чітке окреслення 
цілей, досконалий вибір засобів їх досягнення і встановлення жорстких правил їх 
використання [3, с. 29]. Вона має на меті підвищення ефективності навчального 
процесу і передбачає розроблення критеріїв оцінювання, етапів подання 
інформації та її засвоєння, конкретизацію цілей навчання, корекцію зворотного 
зв’язку, що реалізується за допомогою педагогічної технології. 

Отже, однією з основних властивостей педагогічної технології є особлива 
увага до цільових аспектів навчального процесу. Спрямованість сучасної освіти 
на розвиток людини та її особистісних якостей визначає поступ суспільства 
загалом. Тому при проектуванні педагогічного процесу потрібно враховувати 
його спрямованість на загальнолюдські та професійні цінності. Особливо це 
стосується суспільно-гуманітарної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників. 

У цьому сенсі значний потенціал мають особистісно орієнтовані 
технології, спрямовані на учня як унікальну особистість, що прагне максимально 
реалізувати свій потенціал, відкрита для розуміння змісту діяльності та 
сприйняття нового досвіду, здатна усвідомлювати життєві явища і процеси та 
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відповідально обирати правильне рішення в різноманітних ситуаціях [2, с. 55–
56]. Впливаючи на розвиток активності, самостійності, творчих здібностей учнів, 
вони підвищують їхню здатність до спільної діяльності, стимулюють прагнення 
саморозвитку та вдосконалення у професійній діяльності [10, с. 62]. 
Застосування особистісно орієнтованих технологій у суспільно-гуманітарній 
підготовці в ПТНЗ дозволить розвинути пізнавальні здібності кожного учня, 
максимально виявити, ініціювати, використати його суб’єктний досвід, 
допомогти майбутньому фахівцеві краще пізнати себе і самореалізуватися у 
навчально-виробничій діяльності. Обов’язковою вимогою під час їх 
проектування та реалізації є налагодження зворотного зв’язку на засадах 
паритету всіх суб’єктів навчального процесу. Цьому сприятиме доброзичливість 
і психологічний комфорт, атмосфера співтворчості у взаємодії, створення в учнів 
відчуття впевненості у власних силах і можливостях.  

Передова педагогічна практика і виконані останнім часом дослідження 
показують, що навчально-пізнавальна діяльність виявляється ефективною, коли 
органічно поєднується із спілкуванням, грою, різними видами взаємодії. 
Наприклад, під час вивчення історії, правознавства, інших суспільних дисциплін 
учням, розділивши групу на команди, можна запропонувати гру-кросворд. 
Кожна команда отримує завдання вибрати біля двох десятків термінів чи понять 
з пройденої теми і скласти кросворд. Потім команди обмінюються складеними 
кросвордами і намагаються їх вирішити за допомогою дискусії, 
взаємотестування та експертизи [9, с. 35]. До гри залучаються практично всі учні 
в якості учасників команд з вирішення, експертів, спостерігачів. Складання й 
вирішення кросворду допоможе їм систематизувати й коректно використовувати 
свої знання, усвідомити їх практичну значущість, розвивати мисленнєві й 
рефлексивні здібності, виробити уміння роботи в команді. 

Застосування особистісно орієнтованої педагогічної технології дозволяє 
сконцентрувати навколо стрижневої ідеї міжпредметний матеріал і пов’язати 
його з «людським виміром» у процесі професійної підготовки. Це сприяє 
максимальному розкриттю особистісного потенціалу учнів, підвищенню їхньої 
мотивації до навчання на основі усвідомлення особистої значущості отриманих 
знань, виробленню необхідних для успішної професійної діяльності умінь і 
навичок. 

Розвиток мислення та активізацію розумової діяльності учнів під час 
вивчення суспільно-гуманітарних предметів забезпечить технологія колективної 
розумової діяльності (КРД). Її застосування передбачає організацію педагогічної 
взаємодії таким чином, що пізнавальний процес спонукає учнів діяти відповідно 
до суспільних норм [1, с. 79].  

Завдання ж педагога полягає в тому, щоб у процесі активної взаємодії 
виявити й розвинути особистісно-пізнавальний потенціал кожного учня. При 
цьому відбуваються позитивні зміни міжособистісного ставлення учнів, коли 
відчуженість і байдужість поступаються зацікавленості, взаєморозумінню у 
співпраці. Вирішення проблемної ситуації за допомогою КРД відбувається у 
чотири «такти» [1, с. 80–81] (див. табл. 1).  
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Таблиця 1 
Технологія колективної розумової діяльності 

№ 
з/п Функція такту Змістове наповнення 

1 Введення у проблемну ситуацію:  
постановка проблеми, колективне 
обговорення цілей, способів їх 
досягнення 

Визначення сутності завдання, поста-
новка мети колективної роботи 
окреслення реальних шляхів її 
досягнення 

2 Робота у творчих мікрогрупах з 
вирішення проблеми: вправляння в 
реалізації демократичних 
стосунків 

Аналіз проблеми, обговорення 
пропозицій учасників групи щодо 
способів її вирішення та вироблення 
колективного рішення 

3 Презентація способу вирішення 
проблеми: формування активних  
особистісних позицій, вироблення 
суспільної думки про роботу 
творчих груп, окремих 
особистостей 

Оголошення мікрогрупами своїх дій 
щодо вирішення завдання, активна 
аргументація і захист своїх позицій; 
загальне обговорення, у ході якого 
виробляється оптимальне рішення щодо 
виконання завдання 

4 Рефлексія:  
усвідомлення засобів власної і 
спільної розумової діяльності 

Обговорення процесу і результатів 
виконання завдання, виявлення 
можливих причин невдач і ускладнень, 
визнання помилок і накреслення шляхів 
їх уникання в майбутньому 

 
Технологія КРД реалізується за допомогою методів творчого вирішення 

проблем: моделювання, мозкової атаки, «Дерева рішень», кейс-методу та ін. 
Наприклад, на уроках як історії, так і правознавства, ефективною буде вправа-
таблиця. Учні поділяються на команди, кожна з яких отримує набір карток з 
прописаними на них елементами таблиці або схеми, які змішані. За певний 
проміжок часу команда має систематизувати ці елементи і скласти з них 
правильну таблицю чи схему, обґрунтувавши своє рішення [9, с. 35]. Такий вид 
роботи не лише закріплює вивчений матеріал, а й розвиває аналітичне мислення 
й навички міжособистісної взаємодії майбутніх фахівців, оскільки у процесі 
відтворення таблиці чи схеми учні мають співпрацювати, колективно 
формулювати варіанти відповідей, вислуховувати пропозиції членів команди та 
їхні аргументи, узгоджувати колективне рішення. Вправа також розвиває 
навички активного слухання і налагодження зворотного зв’язку. 

Організація навчального процесу, у ході якого учні опановують знання і 
вміння при виконанні практичних завдань, що поступово ускладнюються, 
передбачає використання проектної технології [7, с. 50]. В її основу покладено 
сформульований Д. Дьюї головний принцип навчання — «навчання через дію», 
згідно з яким знання мають набуватися через досвід, бути практично 
спрямованими і сприяти адаптації людини до навколишнього середовища 
завдяки вмінню використовувати їх у певній ситуації. Тут важливо 
підпорядкувати зміст навчання вирішенню практичних проблем відповідно до 
нахилів і підготовки учня. У свою чергу, розв’язання проблем потребує 
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поєднання розумової й фізичної праці, що має розвивальну і суспільну цінність 
[4]. Сутність проектної технології визначається проблемою, вирішення якої 
потребує використання методів, зорієнтованих на практичний результат, який 
можна осмислити, побачити, застосувати в реальній практичній діяльності. У 
межах проекту така проблема вимагає цілісного розроблення, врахування різних 
аспектів її вирішення, теоретичної й практичної реалізації результатів. 

У навчальній практиці ПТНЗ проектні технології застосовуються з метою 
стимулювання пізнавальної активності учнів, їхнього інтересу до отримання 
професії шляхом організації самостійної пошукової діяльності, постановки 
проблем, вирішення яких передбачає володіння системою професійно значущих 
суспільно-гуманітарних знань, умінь та їх використання на практиці. Так, 
використання технології проектів при вивченні правознавства допомагає 
розвинути аналітичне, логічне й асоціативне мислення. 

Як підготовчу до виконання проекту, можна застосувати техніку 
«синдикат», яка передбачає створення кількох дискусійних груп для одночасного 
вирішення однієї проблеми [9, с. 36]. Для цього учням необхідно обговорити 
запропоновану проблему і на основі своїх правознавчих знань визначити 
оптимальні способи її вирішення. Підвищенню мотивації учнів сприяє атмосфера 
змагання, конкуренції між командами. Обговорення результатів усіма 
учасниками синдикату дозволяє прийняти обґрунтоване оптимальне рішення. 
Техніка «синдикат» сприяє згуртованості учнів, вчить їх колективній діяльності 
й толерантності у процесі взаємодії, розвиває вміння й навички, необхідні для 
майбутньої професійної практики. Водночас проектна технологія передбачає 
творчу спільну діяльність учнів і викладача: в умовах реалізації певного проекту 
викладач має змінити акцент форми набуття знань від пасивного сприйняття до 
активної участі.  

Технологія проекту сприяє вирішенню важливих педагогічних завдань: 
посилення мотивації до навчання у процесі трансформації отриманих знань у 
практичні дії завдяки впливу на емоційно-почуттєву сферу учнів; розвиток 
креативного мислення учнів шляхом надання їм можливості творчо 
опрацьовувати тематику проекту, самостійно добуваючи необхідну інформацію 
не тільки з підручників, а й з інших джерел; налагодження успішної паритетної 
взаємодії суб’єктів навчання (коли викладач стає рівноправним партнером і 
консультантом) у ході реалізації різних організаційних форм [5, с. 121–122]. Крім 
того, до практичних наслідків застосування проектної технології відносять: 
формування в учнів ПТНЗ нових ціннісних орієнтирів; спрямованість на 
результат навчання; підвищення мотивації щодо освітньої та подальшої 
професійної діяльності [6, с. 139]. 

Застосування проектної технології з метою формування загальної та 
професійної культури майбутніх фахівців забезпечить добровільну участь учнів 
у проекті та вибір цікавої для них проблематики обговорення; свободу взаємодії 
на засадах взаєморозуміння і конструктивності; ставлення з повагою до поглядів 
та ідей усіх учасників; надання учням можливостей вільного й усвідомленого 
вибору цінностей, моделей поведінки, рішень тощо; рівноправну співпрацю 
суб’єктів навчально-виховного процесу [8, с. 18]. Тобто, проектна технологія 
дозволить майбутнім фахівцям:  



 46 

 перейти від одержання готових суспільно-гуманітарних знань до їх 
усвідомленого набуття через актуалізацію особистої зацікавленості; 

 розвинути навички самоосвіти й самоконтролю, здатності до самооцінки 
власної навчальної діяльності, пошуку, збору, оброблення, презентації інформації; 

 поліпшити навички роботи у команді, групі, професійному колективі. 
Робота над проектом складається з кількох етапів (див. табл. 2): 

 
Таблиця 2 

Етапи роботи над проектом 
№ 
з/п Назва етапу Мета етапу 

1 Підготовчий Визначення ситуації, прихованої в ній проблеми, 
накреслення шляхів щодо її вирішення 

2 Планування Розподіл обов’язків учасників проекту, формування 
програми його реалізації, розроблення плану в цілому та 
конкретних дій учасників 

3 Дослідження Накопичення інформації, необхідної для втілення 
розробленого плану дій 

4 Презентація 
проекту 

Представлення в дії розробленого проекту (виконання 
усіма учасниками проекту визначених ролей) 

5 Визначення 
ефективності 

Оцінка самої діяльності та її результатів (спільне 
обговорення якості виконання ролей учасниками проекту, 
визначення недоліків та їх можливих причин, дискусія 
щодо результативності проекту, аргументація своїх 
думок) 

 
На кожному з цих етапів відбувається творча взаємодія між суб’єктами 

педагогічного процесу, в ході якої учні отримують корисну інформацію, 
з’ясовують нові для себе знання і факти, здійснюють особистісно і професійно 
значущі відкриття. На основі аналізу, порівняння, систематизації й узагальнення 
отриманих відомостей у них активізується розумова діяльність. Сприймання 
емоцій та почуттів інших учасників дозволяє отримати досвід роботи в команді 
та підвищує мотивацію до самопізнання. Спільна діяльність у ході реалізації про-
екту сприяє формуванню механізмів регулювання поведінки майбутніх фахівців, 
а її реальний результат дає можливість відчути задоволення від власної роботи. 

Одне з ключових завдань сучасної професійно-технічної освіти полягає у 
формуванні висококваліфікованого конкурентоздатного на ринку праці 
робітника, здатного швидко адаптуватись у виробничих умовах, активно діяти, 
самостійно приймати рішення, вдосконалюватися у професійній діяльності 
протягом усього життя. Особистісне й професійне зростання майбутніх фахівців 
ґрунтуються на вміннях планувати свою діяльність, самостійно підходити до 
вирішення професійних завдань на основі аналізу здобутої інформації, 
виконувати заплановане, незмінно отримуючи реальний практичний результат. З 
метою виконання цього завдання педагогічний процес у ПТНЗ має відповідати 
вимогам нинішнього суспільства і ринку праці. 
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Застосування комплексу новітніх педагогічних технологій у процесі 
суспільно-гуманітарної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ 
стимулюватиме когнітивний розвиток особистості, сприятиме підвищенню 
мотивації учнів щодо самовдосконалення, виробленню у них професійно 
значущих умінь і навичок, формуванню здатності творчо вирішувати будь-які 
ситуації в професійній діяльності. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ  

«НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ» 
Сучасний стан професійно-технічної освіти перебуває на етапі 

реформування. За словами міністра освіти і науки України Сергія Квіта реформа 
професійно-технічної освіти передбачена раніше прийнятим законом України 
«Про вищу освіту» та Концепцією реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади.  

Нові підходи до реформування системи професійної освіти зумовлені 
викликами сьогодення. Ще однією причиною, на якій варто спинитися, є швидка 
інтеграція українського суспільства в європейський простір. Посилаючись саме 
на європейський досвід організації системи професійно-технічної освіти, Україна 
прагне створити регіональні центри професійної освіти, де присутній 
міждисциплінарний елемент, що передбачає використання знань, умінь і навичок 
з одного циклу підготовки в іншому. 

Значного поширення сьогодні набувають ідеї неперервної освіти, що 
грунтуються на гуманістичних цінностях. Зміст неперервної освіти, принципи 
наступності та послідовності, особливості професійної культури, сучасні форми 
та методи навчання тощо розкрито у працях В. Андрущенка, В. Береки, О. Гулай, 
Г. Козловської, В. Кременя, Н. Ничкало, В. Поліщук тощо.  

Під освітньою моделлю «навчання протягом життя» розуміємо форму 
організації навчального процесу відповідно до покладених в їхню основу мети і 
принципів. Освітня модель «навчання протягом життя» закладена в структуру 
феноменологічної моделі освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс тощо) і 
ґрунтується на принципах навчання, орієнтованому на результат. 

Про засади непервної освіти йдеться в аналітичній записці Національного 
інституту стратегічних досліджень при Президентові України «Освіта протягом 
життя: світовий досвід і українська практика». Неперервність освіти у сучасному 
культурно-освітньому середовищі набула змісту ідеї, принципу навчання. Це 
зумовлено змінами у системі генерації й передачі знань, коли за 2-3 роки 
неможливо підготувати людину до професійної діяльності, оскільки, за 
статистичними даними, щорічно оновлюється 5% теоретичної інформації та 20% 
професійних знань.  

Пріоритетним завданням професійно-технічного навчального закладу є 
підготовка конкурентоздатного фахівця з тієї чи іншої професії, спроможного 
орієнтуватися в ринкових умовах, правильно рефлексувати на виклики 
сьогодення. Використання у професійно-технічному навчальному закладі 
освітньої моделі «навчання протягом життя» зробить можливим забезпечення 
психологічної готовності учня до реалізації власного потенціалу, оволодіння 
методами пошуку інформації, навичками самостійної роботи щодо 
самовдосконалення, способами самопрезентації.  



 49 

Саме гуманітарна підготовка у професійно-технічному навчальному закладі 
покликана забезпечити формування інтелекту, повʼязана з перебігом чуттєво-
емоційного життя особистості, дозволяє сприймати знання з окремих циклів 
підготовки як єдине смислове ціле. 

Важливою складовою професійної підготовки фахівця є гуманітарна освіта, 
яка передбачає налагодження полікультурного діалогу, міжособистісної 
взаємодії субʼєктів як необхідної умови становлення професійної майстерності. 
Формування гуманітарної культури та міжкультурний діалог у професійно-
технічному навчальному закладі забезпечується вивченням культурознавчих 
дисциплін, зокрема літератури та художньої культури. Залучення молодої 
людини до надбань національної і світової культури відбувається через 
взаємозв’язок і взаємодію із носіями цієї самої культури. У такий спосіб 
здійснюється передача духовних цінностей і забезпечується наступність 
поколінь. Одним із ефективних способів самобудови особистості в межах 
культурного світу через самовизначення і самоспрямування особи, що 
передбачає не лише знання, але й почуття, осмислення дійсності, здатність до 
співпереживання є усвідомлений вибір духовних орієнтирів. Зважати слід і на те, 
що базові цінності особистості формуються у період так званої первинної 
соціалізації індивіда, до 18 — 20 років, а потім стають більш-менш стабільними. 
Саме з причин формування Homo sapiens (людини розумної), але не Homo 
operations (людини робочої) чи не найвагомішими у системі професійної освіти є 
культурознавчі дисципліни. 

Для реалізації освітньої моделі «навчання протягом життя» культурознавчі 
дисципліни відіграють важливу роль. Використовуючи на уроках літератури, 
художньої культури інноваційні методи навчання, заохочуючи учнів до 
самостійної, творчо-пошукової роботи, ми формуємо в такий спосіб готовність 
молодої людини знаходити знання, самостійно набувати певних 
компетентностей для успішної реалізації власного потенціалу. 

Отже, складні завдання сучасного соціального замовлення щодо діяльності 
майбутнього фахівця зумовлюють потребу формування професійної та 
особистісної культури через розвиток самоаналізу, самопізнання,  
самоідентифікації у соціокультурній взаємодії суб’єктів освітнього процесу. 
Культурознавчий аспект підготовки у професійно-технічному навчальному 
закладі забезпечує інтелектуальну, цивілізаційну акліматизацію майбутнього 
фахівця, яка перетворюється на інтелектуальну ініціативу, самоорганізацію та 
забезпечує комунікативні міжособистісні процеси. І саме це є необхідною 
умовою для реалізації освітньої моделі «навчання протягом життя». 
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INTERNET-РЕСУРСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІЗНАННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
АГЕНТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ 

Україна багата на культурну спадщину, окремі її пам’ятки включені у 
Список об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (Київський Софійський собор, 
Києво-Печерська лавра, церква Спаса на Берестові — 1990 р., Ансамбль 
історичного центру Львова — 1998 р., Резиденція митрополитів Буковини і 
Далмації — 2011 р., церква Святого Духа (с. Потелич), церква Собору Пресвятої 
Богородиці (с. Матків), церква Святої Трійці (м. Жовква), церква святого Юра 
(м. Дрогобич), церква Святого Духа (м. Рогатин), церква Різдва Пресвятої 
Богородиці (с. Нижній Вербіж), церква Вознесіння Господнього (с. Ясіня), 
церква святого Михайла (с. Ужок), Стародавнє місто Херсонес Таврійський — 
2013 р.). Правда це дуже мало стосовно загальної кількості об’єктів (890), і 
однією з основних причин такої ситуації є туризм, точніше його все ж таки ще 
недостатній розвиток. 

Згідно до ст. 12 закону України «Про охорону культурної спадщини» органи 
охорони культурної спадщини «забезпечують по можливості вільний доступ до 
пам’яток з метою їхнього екскурсійного відвідування» [1]. 

Присутність в Законі України «Про туризм» таких формулювань, як: 
«відвідувань об’єктів культури» — ст. 1, «передбачати максимальну інтеграцію 
споруджуваних об’єктів до <…> історико-культурного середовища» — ст. 3, 
«види туризму: культурно-пізнавальний» — ст. 4, «охорона культурної 
спадщини» — ст. 6 і ст. 13, «історико-культурні заповідники, музеї, інші заклади 
культури» — ст. 8, «встановлення гранично припустимих навантажень на 
об’єкти культурної спадщини» — ст.13, «виконання вимог щодо охорони <…> 
культурної спадщини» — ст. 13, «соціально-культурне середовище» — ст. 13, 
«туристи і екскурсанти мають право на: <…> необхідну і достовірну інформацію 
про <…> пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного 
показу» — ст. 25, «дбайливо ставитися до об’єктів <…> культурної 
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спадщини» — ст. 25, «наукові дослідження розвитку туризму проводяться з 
метою: <…> обліку гранично припустимих навантажень на об’єкти культурної 
спадщини» — ст. 27 [2], підкреслює важливу роль культурної спадщини в 
розвитку туристичної сфери. 

З 1980-х рр. культурно-пізнавальний напрям у туризмі займає провідне 
місце, і його роль, за прогнозами дослідників, лише зростатиме. Культура стала 
одним із стрижнів туристичного продукту, лейтмотивом якого стають дбайливе 
ставлення до навколишнього середовища, самобутньої культури і традицій 
місцевого населення, орієнтація на пізнання і духовне засвоєння культури світу, 
пошук історичної ідентичності, що є екзестенційною потребою людини [14]. 

На практиці це проявляється, в тому числі, у лобіюванні муніципалітетами 
великих культурних програм і проектів, які створюють «атмосферу місця», його 
особливий характер, підвищуючи тим самим його вартість. Подібного роду 
актуалізація місцевої культури набуває форми комерційних проектів 
культурного туризму і спирається на чіткі економічні розрахунки. Нажаль в 
Україні культура не відіграє суттєвої ролі у формуванні конкурентоспроможного 
туристично-рекреаційного комплексу. Національна культурна спадщина 
пропагується несистемно і неефективно, як в Україні так і за кордоном, що 
ускладнює її використання для розвитку культурного туризму [10; 14]. 

Незважаючи на те, що українська культура представлена значною кількістю 
об’єктів культурної спадщини як національного, так і світового рівня, система 
використання та популяризації пам’яток з метою посилення свого значення в 
світі не відповідає міжнародному досвіду, про що й свідчить ступінь обізнаності 
з українськими пам’ятками. Адже включення пам’яток до списку ЮНЕСКО не 
тільки забезпечує їм особливий правовий статус, а й ідентифікує саму територію 
в потоках глобального туризму, сприяє залученню інвестицій в туристичну 
сферу [14]. 

Культурний туризм не тільки репрезентує національну культуру світовій 
спільноті, а й конструює національну ідентичність всередині країни, долає 
стереотипи. Для України, державна політика якої у гуманітарній сфері 
сконцентрована на консолідації та розвитку української нації, формуванні її 
історичної свідомості, традицій та культури, зазначений вимір культурного 
туризму має важливе суспільно-політичне значення. Для молоді особливо 
важливим є усвідомлення історико-культурного значення здобутків власної 
країни, гордості за неї [10; 14]. 

Не лише культурна спадщина важлива для розвитку туризму, але й туризм 
має сприяти розвиткові територій [4] та об’єктів культурної спадщини [9]. 
Інтеграція окремих пам’яток культурної спадщини в туристичну сітку стимулює 
затвердження окремих програм реставрації, створенню нових музеїв, скансенів, 
ресторанів традиційних страв, обладнанню місцевими жителями гостьових 
кімнат для туристів [10]. 

Професійною особливістю агентів з організації туризму є широкий кругозір. 
Питання професійної компетенції ширше вивчали Л. О. Данильчук [8], 
В. В. Любарець [11], В. К. Сидоренко [16; 17]. Темі формування професійної 
компетенції кваліфікованих працівників у сфері туризму свої дисертаційні 
дослідження присвятили Р. С. Брик [2] та В. В. Любарець [3; 12; 13]. Р. С. Брик 
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зосередився на важливості освоєння інформаційних технологій у підготовці 
працівників туристичної сфери [5; 6; 7].  

На значну роль власне Inernet-у стосовно формування історичної пам’яті 
українців вказав Л. В. Чупрій [17]. Він зауважив на недостатньому використанні 
цього потенціалу через пасивність державних органів влади щодо забезпечення 
інтегрування інформаційних баз в одне поле, відсутність їх будь-якого 
протекціонізму в цьому важливому питанні.  

Inernet-ресурси, які висвітлюють питання культурної спадщини, необхідні 
для освоєння агентами з організації туризму, можна умовно розділити на кілька 
груп: 

1. Сайти представництв міжнародних пам’яткоохоронних організацій в 
Україні — УНК ІКОМОС-Україна, УНК ІКОМ-Україна, УНК «Блакитного 
Щита» та ін.; 

2. Cайти органів державної влади — Міністерство культури України та ін.; 
3. Сайти заповідників, музеїв, архівів, бібліотек; 
4. Сайти наукових інституцій — Інститут археології НАН України, Інститут 

історії України НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК 
та ін.; 

5. Сайти громадських організацій із збереження культурної спадщини — 
УТОПІК та ін.; 

6. Сайти приватних фізичних та юридичних осіб. 
Internet-ресурси значною мірою впливають на формування професійної 

компетентності агентів з організації туризму, оскільки містять нормативно-
правові акти, методичні матеріали, роз’яснення, анонси заходів, новини, 
контактну інформацію та багато іншої необхідної у роботі інформації.  
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МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ І УЧНІВ 

Важливим елементом людського співжиття і взаємин є психологічні 
контакти і спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує й у 
тваринному світі, однак спілкування — величезний дар, набуток суспільного 
буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, 
підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через засоби масової 
комунікації й безпосередні стосунки, без чого важко зберегти емоційний 
життєвий статус. 

Спілкування властиве всім видам людської діяльності, але в деяких 
професіях воно з фактору, що супроводжує діяльність переходить у категорію 
професійного. Прикладом може бути педагогічна діяльність, в якій спілкування є 
інструментом впливу на особистість. 

Спілкування — багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів 
між людьми, який передбачає обмін інформацією, сприймання і розуміння 
іншого; це взаємодія суб’єктів через знакові засоби, викликана потребами 
спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, поведінки партнера. 

Задовольняючи потребу в спілкуванні, учень оволодіває мовленням, освоює 
соціальні норми, культуру, в цілому будує образ світу і свого особистого «Я». 

Спілкування виконує цілий ряд різних функцій: 
1. Комунікативна функція — зв’язок людини з світом у всіх формах 

діяльності. 
2. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого 

світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі 
спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації. 

3. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки 
мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов’язана з суб’єктивними 
характеристиками партнерів, з особливостями їх прагнення до взаємопізнання, 
до необхідності розкрити психологічні якості особистості. 

4. Емативна функція полягає в переживанні людиною своїх стосунків з 
оточуючим світом. У процесі спілкування ці переживання вторинно 
відображаються у вигляді взаємовідносин:  симпатій — антипатій, любові — 
ненависті, конфлікту — злагоди. 

5. Конативна функція пов’язана з індивідуальними прагненнями людини до 
тих чи інших об’єктів, які виступають в формі побуджувальних сил. Завдяки цій 
функції відносини реалізуються в конкретній поведінці. 

6. Креативна функція пов’язана з творчим перетворенням дійсності. 
Проблеми психології спілкування знайшли своє вираження в історії 

філософської і психологічної думки.  
Так, Конфуцій (551-479 до н.е.) звертав увагу на такі характерні якості 

людини, які роблять її приємною і корисною у спілкуванні, як почуття обов’язку 
по відношенню до інших людей, повага до них, особливо до старших, виконання 
встановлених в суспільстві норм і правил поведінки, що дозволяє підтримувати 
порядок і гармонію в суспільстві. 
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Давньогрецький філософ Сократ (469-339 до н.е.) заснував вчення про 
норми моралі і моральної свідомості людей, як головного фактору їх спілкування 
між собою.  

Учень Сократа Платон (427-347 до н.е.) вважав, що спілкування між людьми 
повинно будуватися на основі таких доброчинників, як справедливість, 
розсудливість, дотримування моральних норм. Він звертав увагу на способи 
ведення розмови, показав залежність направленості мислення людей від 
характеру і змісту їх спілкування.  

На багато психологічних властивостей особистості вказував Аристотель 
(384–322 до н.е.) Він характеризував здібності, як функції душі, роздумував про 
психологічні риси характеру людини, його мислених асоціацій, про характер 
його поведінки і діяльності. 

Опорною точкою в процесі виховання Е. Н. Ільїн вважає мистецтво 
спілкування викладача з учнями. Процес навчання і виховання, на його думку, це 
як застібка-змійка на куртці: обидві сторони застібаються одночасно і міцно 
неквапливим рухом замка — творчої думки.  

Якою повинна бути ця з’єднуюча думка? 
Людяним, життєвим, в чому б це не виявлялось, треба забезпечувати 

безвідмовну роботу «застібки-змійки». Викладач в основному несе на урок 
книгу, учні — життя. Стати ближче до учнів, зрозуміти і виразити їх бажання 
означає наблизитись до життя, через книгу укріпити з учнями, тобто з життям, 
надійний зв’язок.  

Мистецтво спілкування полягає в гнучкому сполученні навчального і 
життєвого в контактах з учнями. Знання виключно навколо книги і лише на її 
основі у великої кількості учнів не знайдуть відгуку. Книга книгу приведе до 
тупика, якщо випадає життєва основа. 

Викладач, які б творчі манери і нахили він не пропагував, яким би не був 
ерудованим і щоб не викладав: математику чи фізику, хімію або креслення, по 
суті і в основі — Вихователь.  

Викладач — не найголовніша людина на уроці, а перша серед подібних і 
рівних йому: — він веде і його ведуть одночасно. Існує декілька причин, які 
пояснюють, чому так важливо, коли викладач не єдиний «герой» в класі. 

На уроці відкривається багато неочікуваного, інколи більш цікавого і 
змістовного, ніж це передбачено викладачем. 

Ініціатива учня часто є сильнішою за вплив педагога і дужче кличе всіх 
інших до розумової активності. 

Слідуючи за учнем, викладач допомагає йому виростати в особистість, адже 
в кожного, хто попереду і за ким ідуть інші, поряд з творчим формується 
особисте. 

Учні, як правило, не бажають сперечатися з педагогом, зовсім інша річ — їх 
товариш. Їх сперечання породжує полеміку, яка є найголовнішим атрибутом 
рухомого уроку. Урок має бути рухомим. Урок — на один раз! Будується він в 
залежності від ситуації, на гнучкій основі реального і можливого в кожному 
окремому класі чи групі. Між собою спілкуються не «сторони» і «об’єкти» з 
обов’язковою між ними «дистанцією», а люди, які обговорюють певну проблему 
в міру своїх знань і здібностей. Кожний з них тоді володіє уроком в цілому, а не 
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окремими його частинами. Ця «естафета» переходить із рук до рук, від викладача 
до учня і навпаки. Це — урок духовної рівноправності, урок на якому 
виховується демократичний характер і де учень не ілюструє наперед 
підготовлену викладачем схему, а разом з ним, іноді всупереч йому сам досягає 
істини. 

Психологи всього світу довели, що, відсікаючи пряме спілкування між 
учнями під час занять (не дозволяючи їм перемовлятися, підходити один до 
одного, обмінюватися думками), ми робимо кожного учня більш безпорадним, 
незахищеним, несамостійним, а тому значною мірою залежною відвикладача, 
схильного у всьому наслідувати його й не шукати власної точки зору. 
Роз’єднуючи учнів, ми робимо їх більш піддатливими нашому впливу, але менш 
творчими і самобутніми. З’єднуючи учнів, ми створюємо для них грунт, у якому 
виросте самоповага, почуття особистої гідності, які можливі тільки серед 
рівних собі. 

Керуючись метою виховання навичок спілкування та співробітництва для 
того, щоб навчити вчитися учня, докорінно змінюється зміст діяльності 
викладача в розвиваючому навчанні. Тепер головне його завдання не «донести», 
«пояснити» і «показати» учням, а організовувати спільний пошук розв’язання 
завдання, яке виникло перед ним.  

Викладач виступає як режисер міні-вистави, що народжується 
безпосередньо в групі. Нові умови навчання потребують від викладача вміння 
вислухати всіх бажаючих з кожного питання, не відкидаючи жодної відповіді, 
стати на позицію кожного відповідаючого, щоб зрозуміти логіку його міркування 
й знайти вихід з постійно мінливої навчальної ситуації, аналізувати відповіді, 
пропозиції дітей і непомітно вести їх до розв’язання проблеми.  

Навчання логіки, дискусії, діалогу розв’язання навчального завдання не 
передбачає швидкого одержання правильної відповіді, можливі ситуації, за яких 
учні не зможуть на одному уроці відкрити істину. Виправданість такої логіки, 
будування процесу навчання підтверджується дослідами Н. Н. Подьякова, який 
писав, що правильно побудований процес мислення характеризується тим, що 
виникнення нечітких, невиразних знань, питань випереджає процес мислення, 
тим менше можливостей його розвитку. 

Розвиваюче навчання може існувати без постійного навчального 
спілкування, при якому учень, зрозумівши, чого він не знає, не вміє робити, сам 
починає активно діяти, включаючи в цей процес викладача, як досвідченого 
партнера. Думка викладача при цьому сприймається дітьми як одна з можливих 
точок зору, яку треба співвіднести з власною, і думками інших учнів.  

Необхідність такого спілкування випливає з природи пошукової, 
дослідницької діяльності, за якої пошук істини поодинці неможливий, 
необхідний колективний пошук, який супроводжується постійним обміном 
думками. Дорослий може реально будувати спілкування з учнем на уроці лише в 
тому випадку, коли він постійно утримує особливості учнівської точки зору на 
предмет, на самого себе. 

Завдання розвиваючого навчання — навчити учнів самостійно міркувати, 
уміння сперечатися, відстоювати свої думки, ставити запитання один одному. 
Психологи стверджують, що «інкубатором» самостійного мислення, пізнавальна 
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ініціатива учня є не індивідуальна робота під керівництвом найчутливішого 
викладача, а робота в групі спільно діючих учнів.  

Звичайно, не всі учні здатні виробити та аргументувати особисте міркування 
навіть у найелементарніших завданнях. Багато з них ще не здогадуються про те, 
що вони щось знають, не довіряють собі і потребують підтримки. Викдладач 
розуміє, що нормальна, рівноправна дискусія можлива тільки в атмосфері довіри 
й доброзичливості. Тому у ризиковану ситуацію суперечки розходження він 
вводить учнів тільки після встановленої згоди, взаємного інтересу, прихильності 
один до одного. 

Януш Корчак вчив ніколи не нехтувати повсякденними дрібними справами, 
незначними зусиллями волі і розуму, вчив прощати. Він відмічав три стадії 
духовного розвитку: набуття віри, усвідомлення батьківщини, виховання любові 
до людини — і на його думку при проходженні цих трьох стадій кожною 
Людиною — це є шлях до кращого суспільного ладу. 

Основний зміст його вчення: виховання без краси, без любові є мертвим, і 
при всій своїй науковості позбавлене перспектив. Він відмовлявся ділити учнів 
на категорії, бо виникала стіна, яка заважала спілкуванню. 

Як відомо, педагогічний ефект будь-якого виховного явища тим вищий, чим 
менше учень відчуває в ньому задум педагога. Цю закономірність 
В. О. Сухомлинський вважає серцевиною педагогічної майстерності, основою 
вміння знайти шлях до серця учня, підійти до неї так, щоб будь-яка справа, до 
якої її залучають, ставала для неї потребою, пристрастю, мрією, а викладач — її 
товаришем, другом, однодумцем.  

Педагог повинен бути не тільки наставником, а й другом учнів, разом з ними 
переборювати труднощі, переживати, радіти і засмучуватися. 

Молоді серця не терплять штучності. Благородні вчинки повинні бути для 
вихованця потребою, випливати із самого духу відносин у колективі. Найкращий 
педагог для учня той, хто, духовно спілкуючись із ним, забуває, що він педагог, і 
бачить у своєму учневі друга, однодумця.  
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ВРАХУВАННЯ ЦІННІСНИХ АСПЕКТІВ  

У ПРОЕКТУВАННІПРОЦЕСУ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПТНЗ 

Тенденції розвитку сучасного суспільства зумовлюють врахування 
ціннісних аспектів у проектуванні процесу суспільно-гуманітарної підготовки 
кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах України. 
Обґрунтовуючи це соціально-економічними перетвореннями, котрі змінюють 
вимоги до особистості сучасного робітника. Професійні знання, вміння і 
навички, спеціальні здібності, гнучкість і вправність професійної поведінки, 
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професійний досвід робітника ґрунтуються на цінностях і ціннісних орієнтаціях 
особистості, котрі забезпечують мотивацію професійної діяльності. 

Цінності особистості утверджують систему її світоглядних орієнтирів, під 
якими розуміється сукупність найважливіших якостей внутрішньої структури 
особистості, які є для неї особливо значимими. Такі ціннісні орієнтації 
утворюють певну основу свідомості та поведінки особистості, безпосередньо 
впливають на її розвиток. 

Термін «цінність» уведений до вжитку в 1902 році французьким філософом 
П. Лапі. Від грецької ахіа — цінність і logos — вчення набула життєвості 
філософська дисципліна аксіологія, що досліджує змістове навантаження 
категорії «цінність», структури та ієрархії ціннісного світу, способи його 
пізнання та онтологічний статус, а також природу і специфіку ціннісних суджень 
та відношень [3, с. 31]. 

Цінності в історії людського роду, як своєрідні духовні опори, допомагають 
людині вистояти перед неминучими важкими життєвими обставинами. Цінності 
впорядковують дійсність людського буття, вносять у неї осмислені оціночні 
моменти. Вони співвідносяться з людськими ідеалами, бажаннями, нормативами. 
Цінності зумовлюють життєві смисли людини. Цінності стають реальними 
орієнтирами людської поведінки і формують життєво-практичні установки 
людей. Вони визначають зміст внутрішнього світу людини [2, с. 38]. 

Людина порівнює свою поведінку з нормою, ідеалом, метою, що 
виступають в якості зразка, еталона. Понятійне та діяльнісне виявлення «добра» і 
«зла», «прекрасного» і «потворного», «праведного» чи «неправедного» можна 
назвати цінностями. У свою чергу, пов’язані із ними погляди, переконання 
людей є — ціннісними ідеями, що можуть бути прийнятними чи неприйнятними, 
оптимістичними чи песимістичними, активно-творчими чи пасивно-
споглядальними. У цьому значенні ті орієнтації, які зумовлюють людську 
поведінку, називають ціннісними [2, с. 48]. 

Важливим поняттям у вивченні проблеми цінностей є поняття ціннісні 
орієнтації, зокрема взаємозв’язок цінностей та ціннісних орієнтацій. Термін 
«ціннісні орієнтації» частіше вживається у соціальній психології і означає: 
1) ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші основи оцінок суб’єктом 
навколишньої дійсності, а також орієнтації в ній; 2) спосіб диференціації об’єктів 
індивідом за їх значущістю. 

Ціннісні орієнтації — вибіркова, відносно стійка система спрямованості 
інтересів і потреб особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних 
цінностей. Ціннісні орієнтації формуються у процесі соціального розвитку 
індивіда, його участі в трудовому житті. Виховання людини можна розглядати як 
керування становленням або зміною її ціннісної орієнтації [1, с. 92]. 

Слід зазначити, що в багатьох дослідженнях (А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл) поняття «цінності» збігається з поняттям «ціннісні 
орієнтації». Розбіжності у поняттях цінності та ціннісні орієнтації полягають у 
тому, що цінність — об’єктивна, ціннісна орієнтація — суб’єктивна. Ціннісні 
орієнтації можна вважати суб’єктивними тому, що вони складаються під 
впливом свідомості індивіда. Ціннісні орієнтації формуються в процесі 
соціального розвитку індивіда, його участі в трудовому житті. Керування 
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становленням або зміною ціннісної орієнтації, а також трансформацію цінності в 
ціннісну орієнтацію можна розглядати як процес виховання людини 
(О. Александрова, В. Алексєєва, Л. Архангельский, Ф. Василюк, С. Гончаренко, 
О. Здравомислов, Є. Манузина, О. Норов, К. Роджерс, В. Ядов та ін.). 

У соціальних, психологічних, педагогічних дослідженнях поняття цінності 
застосовують так само часто як і поняття ціннісні орієнтації. Однозначного 
розходження цих понять не існує, тому часто їх використовують як рівнозначні. У 
дослідженні характеристик суспільства, культури, окремих соціальних груп 
використовують термін цінність, окремих індивідів — поняття цінність та ціннісна 
орієнтація. Ціннісні орієнтації розуміють як відображення у свідомості людини 
цінностей, що визнані нею як стратегічні життєві цілі та загальні світоглядні 
орієнтири. Ціннісні орієнтації — це інтеріоризовані особистістю цінності соціальних 
груп. Тому цінності особистості являються її ціннісними орієнтаціями [1, с. 93]. 

Аналіз педагогічних досліджень з цієї проблеми дозволив зробити висновок, 
що однією з необхідних умов врахування ціннісних аспектів у проектуванні 
процесу суспільно-гуманітарної підготовки кваліфікованих робітників у 
професійно-технічних закладах є реалізація наступної системи принципів: 

 принцип ціннісних орієнтації, орієнтуючий педагога на майбутнє, на 
спрямованість до ідеалу і що вимагає усвідомленості ієрархії ціннісних 
орієнтації (смисловій визначеності). Він дозволяє планувати і прогнозувати 
саморозвиток і педагогічну діяльність; 

 принцип картини світу, орієнтуючий педагога на створення цілісної 
(несуперечливої) картини світу, припускає сформованість природничо-наукового 
і філософського світогляду націлює на усвідомлення ціннісно-смислового 
потенціалу учителя; 

 принцип цілісності суб’єкта, орієнтуючий учителя на усвідомлення своїх 
думок, слів, вчинків, вимагає самооцінки контролю і корекції діяльності по 
самовдосконаленню внутрішніх «Я» учителя (концептуального, ідеологічного, 
законодавчого, юридичного, етичного, виконавчого, інформаційного тощо); 

 принцип творчості, що дозволяє осмислити обрану людиною діяльність, 
як інструмент творчого вдосконалення себе відповідно до вимог ідеалу і 
морального закону. Цей принцип припускає діалог і колективний пошук істини, 
підтримку творчих спрямувань і знаходження індивідуальних форм реалізації, 
створення системи стимулювання позитивних форм поведінки учнів на заняттях 
і поза ними, розвиток колективних форм роботи тощо; 

 принцип соціокультурного контексту розвитку припускає покращення 
професійної готовності учителя з урахуванням вимог динаміки інформатизації 
сучасного суспільства через діалектику інноваційного і традиційного. Оновлення 
інформації призводить до динамічного існування і ціннісно-смислового поля 
учителя. Вимоги до сучасного учителя пов’язані з соціокультурними 
тенденціями світової спільноти до стійкого розвитку; 

 принцип конкретності припускає хороше володіння учителем етнічними, 
національними цінностями і цінностями свого колективу. Виховання 
громадянина, фахівця своєї справи у професійно-технічному навчальному 
закладі має відображення цього в аспекті ідеальної моделі учителя й особовому 
алгоритмі самовдосконалення. Це обґрунтовує об’єктивну цінність усіх етапів 
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розвитку духовної культури учителя через орієнтацію на принципи 
самопізнання, самовизначення, самовдосконалення тощо; 

 принцип спадкоємності культури спонукає учителя у своїй роботі 
опиратися на соціальний досвід, на багатий пласт вітчизняної і світової культури, 
розвивати та вдосконалювати їх; 

 принцип всесторонніх взаємовідносин означає вираженість культури 
мислення, волевиявлення і емоційно-чуттєвої культури через якості особи 
учителя і його здатності до використання як наук, так і мистецтва, фізичної 
культури і праці в духовному розвитку [4]. 

Окрім вказаних вище принципів, необхідно зробити акцент також на тому, 
що розвиток системи ціннісних орієнтації особистості майбутнього фахівця 
здійснюється декількома одночасно пов’язаними між собою процесами. До таких 
процесів можна віднести адаптацію, що полягає в усуненні тривоги і підтримці 
балансу в системі людина-середовище за допомогою модифікації ціннісних 
орієнтації; соціалізацію, що віддзеркалює внутрішнє прийняття цінностей 
значимих інших; індивідуалізацію, спрямовану на вироблення власної, 
автономної системи цінностей. 

Зважаючи на викладене, підсумуємо, що конкретні характеристики і 
закономірності процесу врахування ціннісних аспектів у проектуванні процесу 
суспільно-гуманітарної підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ 
визначаються дією різних внутрішніх і зовнішніх чинників: рівнем розвитку 
когнітивної і емоційно-вольової сфери, особливостями соціального середовища, 
характером і формою психологічної дії. Вказані діючі чинники, які можуть бути 
загальними або різними для кожної окремої людини, складають в сукупності 
основу, на якій формується та реалізується професійна діяльність. Водночас 
зазначені чинники роблять вплив як безпосередньо на особливості системи 
ціннісних орієнтацій, так і на характер процесів, що формують її, впливаючи на 
вибір механізмів їх реалізації. 
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