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Передмова 

У наш час нової актуальності та виняткового значення набуває осо-
бистість, яка має інноваційну здатність до цілісного світорозуміння. Су-
часний світ складний і системний, динамічний і глобальний, інтегрований 
і цілісний. Початок третього тисячоліття не пробачає спрощеності та 
однобічності, не дає змогу людині нерозважливо, поверхово і трафаретно 
сприймати процеси і явища об’єктивної дійсності, закликає людство до 
системної самоорганізації, комунікації та цілісного світосприйняття. 
Сучасний світ – світ синергії, світ поєднання раціонального та інтуїтив-
ного, індивідуального та соціального. Цілком природно, що антропологіч-
ний запит початку ХХІ століття – цілісна та універсальна особистість, 
що володіє системою «м’яких навичок», здатна долати щоденні стреси, 
апатичний та агресивний фон, має системний і цілісний погляд на полі-
тичні, соціокультурні та інші процеси сьогодення. Така соціокультурна 
панорама вмотивовує звернути увагу на освітній шлях подолання сучас-
них викликів – цілісну освіту та педагогіку цілісного світорозуміння.  

Осмисленню окремих аспектів розвитку сучасної освіти й присвячена 
ця колективна монографія. На її сторінках розглянуто окремі аспекти про-
блематики взаємодії традицій та інновацій в освітньо-педагогічній теорії 
та практиці. Звернено увагу на  історичну специфіку такої взаємодії, про-
аналізовано сучасний стан впровадження інноватики у розвиток освітнього 
середовища, констатовано гуманістичний характер гуманістичного пошу-
ку в широкій історико-педагогічній ретроспективі. 

Переконані, що зміст дослідження буде цікавим для науковців, викла-
дачів закладів вищої освіти, учителів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, 
усіх, кого цікавить історичний та інноваційний виміри становлення осві-
тньо-педагогічного простору. 

Висловлюємо щирі вітання авторському колективу. Зичимо доброго 
здоров’я, подальших наукових успіхів і нових відкриттів. Переконані, що ця 
праця долучиться до справи осмислення ключових питань розвитку су-
часного соціокультурного простору. 

 
Із пошаною 
Надія Мякушко,  
директорка Полтавського інституту  
економіки і права, докторка філософії у 
галузі політичних наук, кандидатка  
політичних  наук, доцентка; 
Руслан Басенко,  
заступник директора з науково-
педагогічної роботи, міжнародної та 
грантової діяльності Полтавського  
інституту економіки і права,  
кандидат педагогічних наук, доцент. 
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Розділ 1 

ФІЛОСОФІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ 
У ПЕДАГОГІЧНОМУ МЕЙНСТРИМІ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

 
§ 1.1. Про необхідність людині  
здорового середовища життя 

 

8 жовтня 2021 р. Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та 
здорового навколишнього середовища основним правом людини, офіційно 
додавши його вагу до глобальної боротьби зі зміною клімату та його руйнів-
ними наслідками. 

Формування здатності молодих поколінь оберігати і підтримувати чис-
тоту довкілля стає першочерговим завданням освіти. У зв’язку з цим модель 
освіти для сталого розвитку, основними поняттями якої є довкілля і цілісний 
світогляд молодих поколінь, інтеграція змісту освіти в процесі формування 
наукової картини світу і її особистісно значимої складової – життєствердного 
національного образу світу, як основної характеристики особистості, які ма-
ють формуватись за допомогою віртуальної і доповнювальної реальності, ви-
ходять на перший план. 

Проте після 2014 р., коли модель освіти «Довкілля» на Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти» була нагороджена золотою медаллю, в 
школах країни, третина з яких з 2000 року обирали модель «Довкілля», на 
уроки в  довкіллі діти не ходять. Діючі програми проєктують обсяг знань, що 
повинні засвоїти учні, і мало враховують те, як ці знання впливають на роз-
виток мислення дітей, їхньої пізнавальної активності, потреби пізнання і 
осмислення світу. А отже, не мають належної цінності ані для самого школя-
ра, ані для суспільства.  

Пізнавальна активність дітей, як вказав Дж. Дьюї, розвивається в про-
цесі задоволення їхніх природних потягів («інстинктів») до дослідження і 
висновків, конструювання, комунікації, художнього представлення пізнаних 
об’єктів світу. 

Те, що зараз відбувається у перебудові змісту освіти, в тому числі й 
природничо-наукових предметів, не вселяє надії, що під час їх вивчення у ді-
тей будуть задовольнятися їхні природні потяги.  

До цього прагнули розробники моделі освіти сталого розвитку «До-
вкілля» та її навчально-методичного забезпечення. Шукали не нове, а вічне. 
Попередниками їх були Геракліт («Многознайство не навчає розуму. Бла-
женство полягає в пізнанні найголовніших причин, які керують усім через 
все»). Такими «найголовнішими» причинами в «Довкілля» виступають за-
гальні закономірності природи (збереження, спрямованості самочинних 
процесів до рівноважного стану, періодичності (повторюваності) процесів). 
Використовуючи зміст цих закономірностей, діти проводили дослідження на 
уроках у довкіллі і робили висновки. 
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До вічного в моделі «Довкілля» відносимо складову її – етнопедагогіку 
українського народу і частково знання про Китайську філософію у ставленні 
до людини і її ролі в Природі. Згідно неї людина несе відповідальність за той 
шматок Землі (довкілля), де вона стоїть, і відповідає за ділянку Неба (Всесві-
ту), який знаходиться над її головою. За допомогою знань про своє довкілля, 
закладених Природою в мозку, людина управляє взаємними відносинами 
Неба і Землі, досліджує зв’язки в довкіллі, відображені в загальних законо-
мірностях природи, робить висновки. Ця можливість надається учням на 
кожному уроці довкілля, а найбільше – на уроках  довкілля. 

Те вічне, що зберігалося протягом століть у етносоціоприродному до-
вкіллі дитини, лягло в особливо улюблені дітьми уроки в довкіллі, які згідно 
концепції моделі «Довкілля» проводяться по можливості у дні народних 
свят, бо з ними пов’язано найбільше народних прикмет, звичаїв, які дітям 
необхідно усвідомити в процесі формування свого життєствердного образу світу.  

У «Довкіллі» втілені вічні ідеї від С. Подолинського (про накопичення з 
дитинства «енергетичного бюджету» – здатності виконувати будь-яку роботу 
з витратою найменшої енергії), А. Макаренка – про необхідність працювати 
руками в майстернях для малюків, які мають бути в кожній школі. В усіх під-
ручниках моделі «Довкілля» (1-11 кл.) відводиться на уроках час на констру-
ювання, моделювання, на написання казок, оповідань, гру чи виконання 
проєктів у довкіллі, на моделювання свого образу світу. 

Над створенням необхідних дітям підручників працювали науковці, 
вчителі. Найприскіпливішими рецензентами підручників для 1-6 класів – 
кожного листка, кожного малюнка – були діти. 

Підсумок роботи – система підручників, яка не має аналогів у вітчиз-
няній та світовій літературі. Цілісний зміст їх складають об'єкти етносоціоп-
риродного середовища дітей відповідно їх психологічному сприйняттю, осо-
бливостям і видам переважаючої діяльності. Це курси: «Дивуюся довкіллю» 
(4-5 років); «Запитую довкілля» (1-2 кл.); «Спостерігаю довкілля» (3 кл.); 
«Досліджую довкілля» (4 кл.); «Пояснюю довкілля» (5 кл.); «Вивчаю систе-
ми довкілля» (6-9 кл.); «Взаємодію з Довкілля» (10-11 кл.). Кожен з цих під-
ручників формує життєствердний національний образ світу учнів, розвиває 
їхню пізнавальну активність, природовідповідно високий інтелект [1].  

Серед праць розробників моделі «Довкілля» є особлива – «Грамматика 
любви» [2]. Подібну їй може створити кожен, хто має доступ до соцмережі і 
тим підвищити вплив довкілля на здоров’я і щастя людей. 

«Грамматика любви» – це книга, що повинна стати дороговказом май-
бутнім поколінням у питаннях захисту цивілізації, у питаннях продовження 
роду людського на нашій планеті та збереження інтелектуальних надбань. 
Маю надію, що її друк не обмежиться існуючим тиражем, а НАПН України 
побачить у ній ресурс для натхнення багатьох розумних і мислячих людей і 
видасть її вже більшим тиражем, щоб задовольнити попит інтелігенції» – 
написав у соцмережі (на моїй ФБ сторінці доктор філософських наук 
Г.  Москалик) та озвучував це на Всеукраїнських конференціях, які відбува-
лися в Полтавському ОІППО (нині академія неперервної педагогічної освіти).  
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Книга має свою історію. У зв’язку з її народженням згадаю афоризм 
Ейнштейна: «Через співпадіння Господь залишається анонімним». 

У 2014 р. у відділі інтеграції Інституту педагогіки з’явився новий спів-
робітник – молодий хлопець із знаковим ім’ям Олег Голота. Якось приходжу 
на роботу, а він стрічає звісткою:  

- Я на Вас ФБ завів! 
- А що це таке? 
- Це в соцмережі у Вас  будуть друзі. Будуть Вам писати, Ви будете від-

писувати… 
- Що? Мені з вами мало писанини! Зараз же виводь!!! 
- Але місце від Вас там залишиться… 
- А коли залишається місце? – я вже здогадалась… 
- Як хто вмре… 
- Тоді нехай лишається… 
Подумала, що одні будуть висловлювати співчуття, а інші допевня-

тись – чому не вмерла… 
Почала час від часу заходити на стрічку новин і знаходити таке, що хо-

тілось його зберегти, щоб використати для зміцнення здоров’я дітей, для пе-
ретворення навчання в процес, який робить дітей щасливішими. 

По цьому виділені пости друзів у ФБ, мені важко знайти серед них 
більш чи менш першочергові, які мають бути втілені в змісті освіти і методах 
її викладання. 

Почну з останнього інтерв’ю Сергія Кримського «Нації виходять з кри-
зи завдяки культурі, релігії, ідей державності» (с. 55), з архетипів української 
нації (с. 56) – наскрізних символічних структур від початку і до нашого ча-
су – це кардіософія серця, ідея софійності, згідно якої вивчення речей зовні-
шнього світу прилучає нас до Божественної мудрості (с. 57), зовнішній світ і 
природа відповідають на  запити людини. Перша умова людського щастя – 
це спілкування з природою; друга умова – це любов (с. 59). У вітчизняній 
моделі освіти для сталого розвитку «Довкілля» систематичні уроки в довкіл-
лі – скрізні заняття, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи випускним 
класом. Під час експериментальної перевірки моделі «Довкілля» учні нази-
вали їх улюбленими і найбільш необхідними для учнів, хоча їм невідомо бу-
ло про вчення С.Б. Кримського, про думки Едгара По стосовно щастя люди-
ни, про твердження К.Д. Ушинського, що «логіка природи – найбільш кори-
сна і  найбільш доступна для дітей», через що в енциклопедіях і за кордоном 
предмет «довкілля» відомий під назвою «Логіка природи». 

Проте модель освіти для сталого розвитку «Довкілля» нелегко проби-
вається до дітей. Реалізація на статтю О. Співаковського «Нова українська 
школа – шлях до інтелектуального роззброєння українців?» (с. 165) відома. 
Відома також і відповідь освітніх програм на думку М.В. Остроградського 
«Багатства виробляються руками» (с. 183). 

В книзі «Грамматика любви» висвітлені основні тенденції моделі освіти 
«Довкілля» як національної моделі STEM-освіти (с. 130-135), моделі, що від-
повідає умовам формування моделі сталого розвитку вітчизняного суспільс-
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тва (103-117); а на с. 105 наведені слова акад. РАО, відомого психолога 
А. Рахімова, якими він провів мене з Міжнародної конференції в Москві, на 
якій я показала образи світу учнів 5-11 кл. полтавських, дніпропетровських 
шкіл. Піднявся з президії обігнав мене до виходу із зали, перегородив двері і 
сказав: «Вы хотя бы знаете, что сделали? Вы же детям Бога открыли!». Це 
найдорожча оцінка моєї діяльності за останні 30 років, протягом яких я в 
усіх виступах намагаюсь довести, що основна освітня характеристика особис-
тості – її життєствердний національний образ світу. 

Бажаю довгих щасливих років життя кожному, хто долучиться до фор-
мування життєствердного національного образу світу дітей. Хоч би впрова-
дженням у своїй школі моделі освіти «Довкілля». 

Література: 
1. Друковані праці співробітників НМЦ і лабораторії інтеграції. 

URL: http://www.dovkillya.org.ua  (дата звернення: 22.12.2021). 
2. Грамматика любви : [науково-публіцистичне видання] / укладач 

В.Р. Ільченко; під редакцією В.Р. Ільченко та В.А. Продаєвича. Полтава, Оде-
са. 2017. 304 с. URL: https://www.facebook.com/groups/778488685585-
903/files/]. 

 
§ 1.2. Психопедагогічні детермінанти у науково-філософських 

поглядах академіка Івана Зязюна 
(1938-2014 роки) 

 

Сутнісний зміст психопедагогіки у науково-філософській 
спадщині І. Зязюна. Ідеї розвитку провідних компетентностей учителя 
Нової української школи відображені у науково-філософських напрацюван-
нях академіка І.А. Зязюна (1938–2014 рр.). Досліджуючи і упорядковуючи 
його безцінну наукову спадщину, популяризуючи ідеї філософа, педагога, 
першого Міністра народної освіти України, фундатора «Педагогіки Добра» і 
педагогічної майстерності, нами використаний невеликий записничок, який 
учений повсякчас брав із собою, записуючи туди думки, власні почуття, сак-
ральні педагогічні роздуми, що є актуальними й сьогодні. Розшифровуючи 
дрібний почерк академіка, вкотре переконуємось у його величі, його праг-
ненні утвердити ідеали олюдненої, опочуттєвленої педагогіки як науки, що 
возвеличує особистість учителя і тих, хто займається його підготовкою. Ра-
зом із тим, цінними залишаються рукописи І. Зязюна, що містяться у фондах 
меморіального музею-садиби Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова у с. Пашківка, Ніжинського району, Чернігівської 
області, відкритого на батьківщині ученого в 2016 р. 

І. Зязюн повсякчас звертав увагу на єдність педагогіки і психології  у пе-
дагогічній освіті, зокрема психопедагогіку  він вважав домінантою професій-
ної дії вчителя: «Неспростовною тезою є те, що дві найважливіші сфери нау-
кового й духовного розвитку людини, її соціально-культурного відтворення, 
дві навчальні дисципліни, дві практичні галузі, – педагогіка і психологія, – 
постійно знаходяться й розвиваються в діалозі. Проблема діалогу педагогіки 
й психології може розглядатися як особлива наукова і прикладна задача, що 
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має свою ексклюзивну історичну, філософську, методологічну й прагматичну 
логіку» [17]. 

Щоб зрозуміти логіку науково-філософського поступу вченого у царині 
психопедагогіки, варто звернутися до розуміння академіком І. Зязюном сутнісної 
ролі вчителя у суспільстві. «Учитель від Бога, всі ми – від учителя. Й учитель 
від учителя – інтелектуального, правдивого, естетичного, совісного,  лагідно-
го, вольового. Так було завжди і буде вічно. Хоч були й існують донині прик-
рі періоди й випадки перетворення вчителя в диктатора, ненависника, стя-
жателя, зловмисника. Як правило, такі лихоліття набували  завжди оцінок 
соціального зла, якого й донині забагато в учительському середовищі всіх рі-
внів і ступенів освіти. Хіба що причини таких лихоліть різні: в давнину – со-
ціально-класові, нині – соціально-культурні», писав І. Зязюн [20]. Не випад-
ково у записниках І. Зязюна ми знаходимо цитату російського вченого-
педагога П. Кованька щодо нинішніх виявів анти людської поведінки деяких 
педагогів, що була взята із брошури  «Педагогічний авторитет»: «На учнів 
благотворно може впливати лише особистість учителя, хай то буде вихова-
тель, інспектор, директор, професор – байдуже. Не можеш навіяти своїм уч-
ням  чи слухачам необхідних етичних ідеалів, не можеш дати їм моральних 
підвалин і осмисленого розуміння достоїнства, честі, обов’язку і зобов’язань 
стосовно до нижчих, рівних чи вищих – йди із навчального закладу  і шукай 
більш прийнятного для власних особистісних рис заняття, бо згодом неод-
мінно станеш мучителем і тираном одночасно» [26, с. 5].   

На численних зустрічах та майстер-класах із учителями, науковцями, 
здобувачами наукових ступенів І. Зязюн звертав увагу на те, що педагог – 
найактивніший учасник педагогічного процесу, Його активність повинна 
внутрішньо мотивуватися, а не примушуватися шкільною та іншими адміні-
страціями. Свобідна діяльність педагога – необхідна передумова функціону-
вання педагогічного процесу, а свобода педагога повинна обмежуватися ли-
ше власними можливостями самореалізації в педагогічному процесі завдяки 
педагогічній дії та відповідальністю за свою справу, яку він несе через все 
своє життя. Згідно з покладеною на педагога роллю в суспільстві його право-
ве й матеріальне становище повинне бути поставленим на належну висоту. 
Це становище повинно покращуватися настільки, щоб забезпечити приваб-
ливість для всіх здібних людей. 

Визначаючи сутність психопедагогіки як науки, І. Зязюн неодноразово 
звертався до вчення видатного українського психолога П. Блонськиого,  який 
ще до того, як розпочалися дослідження в цій царині Московською й Ленін-
градською психологічними школами, так констатував своє бачення пробле-
ми: «Неможлива заміна педагогічною психологією педагогіки. У педагогіці є 
цілий ряд важливих проблем, не вирішуваних засобами педагогічної психо-
логії (наприклад, цілі виховання, зміст навчального матеріалу, органи вихо-
вання), крім того, навіть ті проблеми, у вирішенні яких бере участь педагогі-
чна психологія, педагогіка вирішує зі своєї, особливої точки зору – точки зо-
ру виховання підростаючого покоління» [2, с. 10].     
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Вже на початку ХХІ століття цей науковий діалог не закінчується, а мо-
жливо лише розпочинається. При спробах створення єдиного підручника з 
дитячої психології науковцями Ленінградської й Московської психологічних 
шкіл, В. Зінченко услід за І. Гербартом (майже через два століття за часом) 
закликає увести в науковий обіг нову наукову галузь – психологічну педаго-
гіку як самостійну дисципліну, відмінну від педагогічної психології й педаго-
гіки, і спрямовану на опанування методів причинно-генетичного обґрунту-
вання психологічних функцій і свідомості в освітньому процесі [8, с. 44].  

Варто відзначити той факт, що власне І. Зязюн захоплювався психопе-
дагогічною теорією В. Зінченка, а його твори повсякчас знаходилися на ро-
бочому столі вченого. В них мова йде про перспективну лінію аналізу  не 
пошуку розмежувань, а поєднання зусиль на шляху співробітництва. Інши-
ми словами – психопедагогіка необхідна як педагогіка і педагогічна психо-
логія. Разом із тим, у 1877 р. російський педагог і психолог П. Каптєрєв у 
книзі «Педагогічна психологія», що знаменувала становлення цієї наукової 
сфери в Російській імперії,  наголошував: «Педагогіка повинна використо-
вувати у вихованні закони наук про людину, в якості однієї з яких слід розг-
лядати психологію. …Використання психологічних теорій у вихованні скла-
дає найширші і найважливіші можливості, якими володіє наука про душу» 
[25, с. 140]. 

У 1984 р. у московському видавництві «Педагогіка», із передмовою 
Н.Тализіної, її науковим редагуванням і коментаріями побачив світ переклад 
книги професора Ліверпульського університету Е. Стоунса «Психопедагогі-
ка». Для І. Зязюна це видання стало знаковим, а особливо тому, що в ньому 
була визначена сутність психопедагогіки як науки: 

По-перше, предмет цього дослідження – «використання теоретичних 
принципів психології у практиці учіння». Е. Стоунс доводив: «У межах цього 
підходу я намагався розглянути деякі принципові ідеї психології з огляду їх 
зв’язків з учінням й вчителем і викласти деякі, можливо, корисні способи 
використання психологічних принципів в учінні так, щоб  ними могли ско-
ристатися вчителі у своїй спільній чи індивідуальній роботі. Загальна спря-
мованість замислу визначила виведення на перший план експериментально-
го підходу, а не вже усталених і перевірених методик. Учіння постало видом 
експериментальної педагогіки» [36, с. 22]. 

По-друге, автор «Психопедагогіки» звертає увагу на таку деталь, яка під-
креслює відмінність педагогічної психології від психологічної педагогіки: 
«…Зосередивши свою увагу на функції учіння, а не на освіті, як такій, психо-
логічна теорія і педагогічна практика змогли б зблизитися й збагатити одна 
одну. Я зовсім не пропоную відмовитися від вивчення освіти в цілому, але 
потреба в працях, зосереджених на проблемах учіння, назріла давно. Отже, 
психопедагогіка є використання теоретичних принципів  психології в прак-
тиці учіння» [36, с. 20].  

По-третє, у дослідженні Е. Стоунса звертається увага на безпосередність 
психологічної взаємодії і вчителя з учнями, і учнів з пізнаваним через учи-
теля предметним світом та розвитком такої важливої їхньої психологічної 
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структури, як мислення. Власне редактор видання Н. Тализіна відзначала: 
«Передусім автор звертає увагу на важливість у розвитку мислення учнів  їх 
власних взаємозв'язків і дій з предметним світом. При всіх можливостях мо-
ви й мовлення дорослих простого мовного спілкування навчаючого й учня 
недостатньо для розвитку мислення останнього. Учень повинен стати індиві-
дом не лише у сприйманні інформації, але й у безпосередніх активних діях із 
предметним світом, знання про який він повинен засвоїти. Слід зауважити, 
що це така ж принципово важлива особливість учіння людини, якою є вико-
ристання мови» [36, с. 9].  

То ж для І. Зязюна визначальним став науковий висновок Н. Тализіної 
про необхідність нової важливої галузі в педагогічній теорії і практиці, яку 
Е. Стоунс називає психопедагогікою: «… Основоположне завдання книги 
автор убачає в обґрунтуванні твердження, що серйозне удосконалення 
практики учіння можливе лише з використанням психологічної науки» 
[36, с. 5]. 

У 2013 р. в одній із численних наукових праць, присвячених психопеда-
гогіці, І. Зязюн висловлює власне бачення необхідності взаємозв’язку педа-
гогіки і психології, зазначаючи: «Справді, якщо бодай побіжно ознайомимо-
ся зі змістом психопедагогіки  Е. Стоунса, то переконаємося, що врешті решт 
ми маємо людську педагогіку, де чітко окреслені два суб’єкти педагогічної 
дії, завдання й цілі їхньої спільної праці, засоби досягнення цілей, мотивації 
їхньої праці й т. ін. Маємо вступ і 18 розділів (без поділу на підрозділи). Зве-
рнемо увагу на назви: Ті, хто навчаються, учителі, психологи; Учіння. Осно-
ви; Мова і учіння людини; Думка, мовленнєве спілкування, дія; Мовленнєве 
спілкування вчителя; Типи мовленнєвого спілкування; Задачі учіння; Аналіз 
учіння; Навчання поняттю; Навчання психомоторним навикам; Навчання 
вирішенню проблем; Закріплення учіння; Структура навиків учіння; Про-
грамоване учіння; Оцінка учіння і навчання; Розроблення тесту; Чи потрібні 
виміри?; Навчання учінню. 

Перед нами розгорнута програма підготовки вчителя до педагогічної дії 
зі значної кількості питань з проблем учіння і виховання. Ця програма нази-
вається педагогічною майстерністю» [15]. 

З огляду на філософію освіти, І. Зязюн доводив, що методологічний ана-
ліз дозволяє стверджувати: в якості загального й об’єктивного простору для 
педагогіки і психології є освіта, освітній процес. Предметні сфери педагогіки 
і педагогічної психології в усталених варіантах підручників мають спільні 
окреслення: так, предметом педагогіки називають  виховні відношення, які 
забезпечують розвиток людини, а предметом педагогічної психології є факти 
й закономірності розвитку особистості й психології людини в освітньому 
процесі. Націленість на розвиток людини як загальний гуманістичний ідеал 
наук – це і є їх об’єднуюча    філософсько-антропологічна ідея [15]. 

Вчений зумів довести взаємне збагачуюче поєднання психологічних тео-
рій із педагогічними ідеями, й визначив шляхи досягнення такої єдності:  

 по-перше, якщо центр дослідницької уваги знаходиться в педаго-
гіці, а психологічні дані відіграють роль важливих передумов. 



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               13 

 

Психологія у цих випадках стає об’єктивним фактором (передусім 
у виді індивідуально-психологічних особливостей учнів), який не-
обхідно виявляти й враховувати в педагогічному процесі. У підсу-
мкові психологічна педагогіка, як сфера педагогічного знання, ви-
користовуваного для більш глибокого розгляду проблем педагогі-
чної теорії й практики. У цьому випадку увагу необхідно звертати 
на ті психологічні передумови, які досліджуються в якості значу-
щих факторів педагогічного процесу; 

 по-друге, розглядаючи педагогічну психологію як науку, що ви-
вчає психологічні аспекти освіти, можна використовувати її досяг-
нення в педагогічній практиці, проводити моніторингові і скрині-
нгові дослідження в освіті; 

 по-третє, діалог наук можливий у контексті експериментальної 
педагогіки, покликаний дати, загальній педагогіці емпіричну ос-
нову. У даному розумінні діалогу педагогіка і психологія викорис-
товують методологічні підходи, методи й методики одна одної у 
вивченні освітнього простору [11]. 

У фондах меморіального музею-садиби академіка І.А. Зязюна НПУ імені 
М.П. Драгоманова у с. Пашківка Ніжинського району, Чернігівської області 
зберігаються рукописи філософа, аналіз яких дозволяє визначити філософ-
сько-педагогічні погляди вченого на домінантне значення педагогіки чи 
психології у формуванні особистості майбутнього вчителя. І. Зязюн доводив 
тезу про те, що «…Численні опитування, анкетування, зустрічі з педагогами 
стійко показують їх незадоволеність своєю підготовкою як вихователів. Такої 
ж думки дотримуються і керівники освіти – від директорів шкіл до міністрів. 
Однак, намагання поліпшити підготовку педагогів до виховної дії  часто-
густо зводяться до розробки чергових керівних вказівок, проведення інстру-
ктивних нарад чи семінарів із обміну досвідом. Між тим зрозуміло, що вихо-
вання, маючи свою особливу природу, вимагає і особливих психопедагогіч-
них підходів до реалізації специфічних задач» [13]. 

Учений доводив тезу про те, що простір спільних дій в розвитку діалогу 
педагогіки й психології може цілеспрямовуватися на вирішення множини 
задач: від розвитку освіти в глобальному аспекті як цивілізаційної ідеї до на-
сущних задач психолого-педагогічної підготовки студентів – майбутніх учи-
телів на наших вузівських кафедрах. Так само слід готувати і студентів-
психологів, спеціалістів, які будуть готові говорити  однією мовою з педаго-
гами, не вважатимуть зайвим зайти до дитячого класу відбувати будь який із 
запланованих уроків. Шкільний психолог, як і психолог освітньої галузі, по-
винен мати диференційоване уявлення про психологічний рівень підготовки 
кожного вчителя [13]. 

За І. Зязюном, для педагогічного вищого закладу освіти визначальним 
має стати зміст спільної діяльності кафедр педагогіки й психології у перехід-
ний період до стандартів третього покоління.  

 Учений звертав увагу на те, що змістовно простір досліджень може бути 
описаний  рядом наступних принципів, які підтримуються обома науками: 
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 у центрі освітнього процесу знаходиться учень (дитино-центризм – 
В.Г. Кремінь), становлення його особистості гуманістичними засо-
бами учіння, виховання і розвитку; 

 організація педагогом  навчально-виховного процесу носить осо-
бистісно-орієнтований характер з організацією і управлінням дія-
льності учнів, спрямованої на становлення їх суб’єктами учіння і са-
морозвитку; 

 в основі ефективної педагогічної дії є опанування професійних 
функцій, здібностей і якостей учителя, оволодіння загальною ку-
льтурою інтелектуальної діяльності і знанням психологічних ме-
ханізмів  та закономірностей поведінки й спілкування; 

 успішна взаємодія вчителя з психологом поряд із різними факто-
рами визначається й знанням психологом рівня психологічної під-
готовки вчителя, і навпаки, знанням вчителя про готовність пси-
холога вирішувати проблеми навчальної діяльності школярів та ін. 
[13]. 

Безперечно, нові характеристики й нові підходи до виховного процесу 
зумовлюють й нові підходи й вимоги до педагога, до його професійної підго-
товки. Можна із долею жалю констатувати, що педагоги часто-густо не зва-
жають на особливий характер сучасної соціально-педагогічної ситуації, яка 
руйнує попередні варіанти «…цілеспрямованої соціалізації  утворенням соці-
ально-психологічного вакууму із своєрідною стихійною соціалізацією мето-
дом проб і помилок. Остання не забезпечує адекватної адаптації молоді до 
умов життя… Наша практика не готова до цього, вона продовжує очікувати 
рецепти на тему вирощування єдино подібної людини. Учителям важко зро-
зуміти, що це вже просто неможливо» [13]. 

Для І. Зязюна  визначальною стала теза про те, що учіння є взаємодією 
вчителя й учнів, ефективність якої залежить від того, наскільки вчитель на-
вчився використовувати власну ексклюзивну унікальність, щоб кваліфікова-
но й якісно реалізувати свої науково-професійні цілі. Виховуючи інших, слід 
враховувати, що вирішення професійних завдань залежить від апперцептив-
ної системи, чи системи сприймання, якою оволодів студент, прагнучи стати 
вчителем, тобто від  природи його власного світогляду. Спираючись на вчен-
ня К. Роджерса, І. Зязюн переконував, що центральною ланкою подібної ін-
дивідуальної гносеології є, так зване, «феноменальне Я», зумовлюване 
сприйманнями й оцінками людиною свого місця у світі [32, с. 208]. 

Якщо цілісно проаналізувати наукові напрацювання І. Зязюна в царині 
теорії психопедагогіки, то можна дійти висновку, що вчений виводить автор-
ське бачення цілісної концепції професійно-педагогічної підготовки майбут-
нього вчителя, зауважуючи: «Дослідники, як правило, виокремлюють систе-
мо-утворювальні властивості педагога, зокрема індивідуальний стиль діяль-
ності (характерне для даного вчителя стійке поєднання засобів і способів пе-
дагогічної дії, її складової – спілкування). Не випадає з уваги й педагогічна 
направленість. (направленість на дитину, прийняття її індивідуальності). У 
загально-психологічних теоріях особистості направленість є якістю, що ви-
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значає її психологічний склад. У різних концепціях ця характеристика має 
свою визначеність: «динамічна тенденція» (С. Рубінштейн), «смислоутворю-
вальний мотив» (О. Леонтьєв), «основна життєва направленість» 
(Б. Ананьєв), «сутнісні сили» людини (А. Прангішвілі) і та ін. [13]. 

Здійснюючи критичний аналіз наукових підходів до сутності нерозрив-
ного зв’язку психології і педагогіки у підготовці майбутніх учителів, І. Зязюн 
звертає увагу на ту обставину, що загальною у цих дослідженнях виокремлю-
ється проблема суб’єктності вихователя, як його активного діяльнісного на-
чала. У цілому аналіз сучасного стану досліджень і практики педагогічної 
освіти свідчить про зростаючий інтерес до суб’єктного розвитку педагога, 
ставить в якості першочергової задачі обґрунтування й розробку системи 
формування й розвитку його як суб’єкта педагогічної дії, виявлення й систе-
матизацію змісту, структури та умов неперервної педагогічної освіти. 

Автори досліджень із проблем суб’єкта виокремлюють такі його ознаки, 
як усвідомлену активність, предметність, здібність до цілепокладання й  са-
морефлексії, свободу вибору, унікальність, визначеність у часі. 

Суб’єктивність виявляється в здібності до самостійного осмислення й 
трактовки процесів, що мають педагогічну природу, в ціле-доцільності, ціле-
спрямованості, обґрунтованості, свободі дій в різних ситуаціях учіння й ви-
ховання, в оригінальності вибору і поєднанні засобів, форм, позицій, прийо-
мів дії, в умінні усвідомлено впливати на зміну ситуації, в якій необхідна дія 
здійснюється [13].  

Вчений доводив: для того, аби осягнути природу психопедагогіки 
суб’єктів педагогічної діяльності-дії, слід звернути увагу на визначальну ка-
тегорію, яку І. Зязюн називає «Свобідністю». Беззаперечним є той факт, що 
на всіх етапах професійного становлення й педагогічної дії учитель завжди є 
суб’єктом: 

 свобідного свідомого вибору педагогічної професії при наявності 
первинних природних задатків і найбільш доцільних шляхів ово-
лодіння нею; 

 навчальної дії в професійному навчальному закладі, що організу-
ється як: 1) дія-свобода вибору методів вирішення навчально-
пізнавальних задач на різних рівнях творчої активності; 2) спільна 
продуктивна дія педагога  й майбутнього педагога, взаємно збага-
чуюча їх; 3) дія, в якій формується рефлексія, стимулюється усві-
домлення і вироблення її цілей і смислів; 4) становлення індивіду-
ального стилю дії з усвідомленням власної унікальності, самоцін-
ності й установці на само-зміну і саморозвиток; 5) творча дія, оріє-
нтована на вироблення кожним студентом усвідомлених планів, 
прогнозів і сценаріїв своєї професійної життєдіяльності в майбут-
ньому; 

 цілеспрямованої дії з удосконалення своєї професійної кваліфіка-
ції, підвищенню особистісного професійно-педагогічного потенці-
алу, необхідних для свідомої цілеспрямованої творчості, включаю-
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чи її вищий рівень – розроблення і створення своєї авторської пе-
дагогічної системи [12, с. 7].   

Чисельна група дослідників, як відзначав І. Зязюн, розуміють 
суб’єктивність учителя як здатність до суто прикладної дії. Звідси вимога збі-
льшення  кількості годин на практичні заняття, шкільний практикум, опра-
цювання студентами  конкретного переліку умінь, навиків, форм виховної 
роботи. Однак, як суб’єкт науково-педагогічної дії (учіння, виховання) учи-
тель  одержує недостатню підготовку. Тим самим зумовлюється  неповнота 
суб’єктних виявів у його педагогічній дії як у школі, так і у вищому закладі 
освіти. Це твердження вченого є суголосним із поглядами І. Колєснікової, яка 
стверджує, що «Вузівська підготовка пропонує опанування готових форм робо-
ти, готових, (хоч і прогресивних) методик, розвиваючи адаптивну, пристосовни-
цьку потребу (наприклад, в оволодінні новаторським досвідом)» [27, с. 137]. 

У психопедагогіці І. Зязюн вбачав розширення спектру гуманізації й гу-
манітаризації системи професійної підготовки майбутніх учителів у педаго-
гічних вищих закладах освіти, зауважуючи: «Сумною  є тенденція втрати 
студентами, майбутніми педагогами, від першого до останнього курсу, здіб-
ностей використовувати багатство конкретного, орієнтуючись на типізоване 
знання людини. Тим самим у традиційній системі підготовки вчителя, пара-
лельно з нарощуванням знань, умінь, навиків іде процес дегуманізації, дегу-
манітаризації особистості майбутнього вчителя, а отже знищення його 
суб’єктності, оскільки вихованість можна визначити лише через значущість 
Другого як безкінечного, усі інші критерії – кінцеві. При цьому варто зверну-
ти увагу на те, що гуманітарне розуміння смислу педагогічної дії вчителя у 
нас традиційно пов’язане з уявленням про особистість в цілому, а не з сукуп-
ністю ролей, функцій, якостей» [11]. 

Історичні витоки психопедагогіки в наукових розвідках Іва-
на Зязюна. Прижиттєва мрія І. Зязюна полягала у створенні фундамента-
льної праці, що б розкрила ідеї та творчий доробок українських педагогів, 
теоретиків і практиків освітньої галузі в царині психопедагогіки як науки са-
ме в історичній ретроспективі. Ще в 2012 р. науковцями відділу теорії та іс-
торії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України була розпочата така робота, зокрема з’явилися перші 
праці з історіографії історії розвитку психопедагогіки в Україні, розвитку пе-
дології та періодизації педології як науки про дитину. На превеликий жаль ці 
мрії залишилися на папері у зв’язку із реорганізацією відділу і спрямуван-
ням наукових досліджень на інші напрями. Але основні вектори історичного 
поступу психопедагогіки, накреслені І. Зязюном, заслуговують на увагу дос-
лідників і в перспективі можуть стати дороговказом для  подальших науко-
вих напрацювань. 

Цікавими, на наш погляд, є роздуми І. Зязюна щодо історичного поступу 
психопедагогіки, викладені в окремих публікаціях та нотатках, що зберіга-
ються в меморіальному музеї-садибі академіка І.А. Зязюна НПУ імені 
М.П. Драгоманова у с. Пашківка, Ніжинського району, Чернігівської області. 
Так, у  журналі «Рідна школа» в 2013 вийшла друком стаття академіка під 



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               17 

 

назвою «Історичні витоки психологічної педагогіки» [10]. Разом із тим у фондах 
музею-садиби збережені рукописи ученого над цією статтею, що дозволяє глиб-
ше простежити становлення психопедагогіки в історичній ретроспективі. 

І. Зязюн зумів простежити еволюцію власне терміна «Психопедагогіка», 
звертаючись до праць Б.Ананьєва, який називав педагогічну психологію  
комплексною сферою знань, що посіла відповідне місце між психологією й 
педагогікою, стала сферою спільного вивчення взаємозв’язків між вихован-
ням, учінням і розвитком підростаючого покоління [1, с. 14]. 

Для розуміння дефініції «Психопедагогіка», або чому саме слід пос-
луговуватися цим терміном, а не педагогічна психологія, І. Зязюн ґрунто-
вно опрацював праці Л. Божовича [3], І Габай [4], В. Гінецинського [5], 
В. Давидова [6], І. Зимньої [7], В. Крутецького [28], Л. Рубінштейна [34] 
та ін. Причому, на переконання І. Зязюна, всі наукові розвідки схильні до 
того, що педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми управлін-
ня процесом учіння, формування пізнавальних процесів, передусім, тео-
ретичного мислення, яке «відшуковує надійні критерії розумового розви-
тку і визначає умови, за яких досягається ефективний розумовий розви-
ток в процесі учіння, розглядає питання взаємовідношень між педагогом 
і учнями, а також взаємовідношень між учнями» у загальній формулі ро-
звитку особистості учня [10].  

Вчений також звертає увагу не те, що в наукових напрацювання 
В. Крутецького предметом педагогічної психології визначені факти, механі-
зми, закономірності опанування соціокультурного досвіду людиною і викли-
кані цим процесом опанування зміни на рівні інтелектуального й особистіс-
ного досвіду людини (дитини) як суб’єкта навчальної діяльності, що органі-
зовується й керується педагогом в різних умовах освітнього процесу. Зокре-
ма, педагогічна психологія «вивчає закономірності оволодіння знаннями, 
уміннями й навичками, досліджує індивідуальні відмінності розвитку в цих 
процесах, вивчає закономірності формування в школярів  активного самос-
тійного творчого мислення, ті зміни в психіці, які відбуваються під впливом 
учіння й виховання»  тобто формування психічних новоутворень. У широко-
му розумінні слова предметом науки є те, що вона вивчає в об’єкті. Приведе-
не визначення красномовно засвідчує складнощі, багатоаспектності й неод-
норідності предмета педагогічної психології [10].  

Як стверджує І. Зязюн, російський психолог В. Давидов повсякчас об-
ходив увагою власну інтерпретацію  предмета педагогічної психології. 
Але побіжно вчений окреслив його зміст як складник вікової психології. 
На його переконання, специфіка віку визначає характер вияву законів 
опанування учнями різних видів досвіду, зокрема й знань, мислення, ін-
телекту. Тому викладання дисциплін повинно будуватися по-різному, згі-
дно з їхньою специфікою [10].   

На одному із методологічних семінарів для аспірантів і докторантів Ін-
ституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,  І. Зязюн пере-
конував майбутніх здобувачів наукового ступеня: «Педагогічна теорія, мето-
дологія, дидактика як у педагогічній психології, так і у власне педагогіці на-
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були вагомого розвитку. Останнім часом деякі автори надбудовують над пе-
дагогікою окрему галузь, яку називають освітологією. Але все рідше й рідше, 
менше й менше педагогіка досліджує взаємодію учителя й учня, а, отже, 
найважливіший із освітніх процесів, від якого потерпає наша вітчизняна ку-
льтура, наша вітчизняна економіка, наші вітчизняні техніки й технології.  
Поза вирішенням найважливішої для країни проблеми вчителя годі говори-
ти за якість освіти. На згарищі педагогічних навчальних закладів виникли 
недолугі класичні університети. Саме із них набуває життєвості пагубне для 
суспільства гасло: педагогічна професія – віджиле творіння. Учитель-
майстер для сучасної школи – хвороблива уява сучасних «Донкіхотів»! «Да-
йош» юристів, економістів, дипломатів! Вальпургієва ніч хамського свавілля 
розпочала своє смертельне дійство теоретичними модуляціями в педагогіці, 
відірваними від потреб часу.  

Зрозуміло, для будь якої науки «немає нічого кращого й необхіднішого, 
ніж виважена й логічно структурована теорія». Але ж і немає нічого гіршого 
для наукової галузі, особливо у системі «Людина-людина», коли практика на 
десятиліття відстає від теорії. Так сталося з педагогічною практикою. Поза 
теорією залишилися два практичні суб’єкти педагогічної дії – учитель і 
учень. Власне, ці суб’єкти синтезують у собі нерозривну єдність педагогіки й 
психології [11].  

Звертаючись до праць С. Рубінштейна й обґрунтовуючи сутнісний зміст 
поняття «Психопедагогіка», І. Зязюн був переконаним у тому, що існує внут-
рішня єдність розвитку психіки і педагогічного процесу. Не випадково 
С. Рубінштейн відзначав необхідність розмежування психологічного й педа-
гогічного підходів до розвитку особистості. Якщо предмет психології – це за-
кономірності розвитку психіки, то педагогічний процес є умовою цього роз-
витку  Якщо предмет педагогіки складає специфічні закономірності учіння-
виховання, то психологічні процеси дитини на різних вікових етапах розвит-
ку є умовою, яку повинні враховувати педагоги. Аксіомою для І. Зязюна ста-
ло визначення психолога: «Те, що для однієї науки є предметом, то для ін-
шої є умовою» [34, с. 184]. 

Вчений повсякчас цікавився напрацюваннями у цій царині 
К. Ушинського, який ще наприкінці ХІХ ст. доводив, що ці науки одна без 
одної не існують. Вони одна одній не суперечать. Конфлікт між ними приз-
водить до трагедійного результату: освіта й виховання людини заплутуються 
в тенетах безсилля, безнадійності й непотрібності суспільству і його грома-
дянам. К. Ушинський у праці «Людина як предмет виховання…» найпереко-
нливіше зумів пояснити: «Ми не говоримо педагогам – поводьтеся так чи ін-
акше; але ми говоримо їм: вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви 
хочете керувати й домагайтеся вчинків та результатів, відповідних цим зако-
нам і тим обставинам, в яких ви хочете досягти успіху» [38]. 

Тут варто пригадати виступ І. Зязюна перед науковими співробітниками 
відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної осві-
ти і освіти дорослих НАПН України (традиційні зустрічі директора установи 
з науковцями) у 2013 р., на якому вчений переконував: «Психологія в україн-
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ській школі ще не набула повноцінної життєвості. Зростаючий штат практи-
чних психологів в школах, які начебто здатні й повинні знайомити педагогів, 
учнів та батьків із досягненнями психологічної науки настільки мізерний, 
що годі сподіватися на якісь особливі зрушення у цій сфері шкільного життя. 
Професійна ж педагогічна дія вчителів, яка передбачає неодмінне повноцін-
не знання ними сучасної психології  не наповнена компетентностями вико-
ристовувати її знання у повсякденній роботі учіння-виховання. Це означає, 
що підготовка вчителя повинна включати вивчення прикладного курсу пси-
хологічної педагогіки й педагогічної психології. Поки що в нашій країні та-
кого єдиного курсу в педагогічних навчальних закладах немає. Дуже повер-
хово вивчаються майбутніми вчителями лише окремі дисципліни, що відо-
бражують основні сфери психологічної науки: загальна психологія, вікова, 
педагогічна. У кожній із них, зазвичай, представлені як фундаментальні, так 
і прикладні знання [23].  

І. Зязюн повсякчас доводив важливу роль, яку відіграють психологічні 
теорії у підтримці й осмисленні психопедагогіки, зауважуючи, що окремі те-
нденції й принципи у цьому контексті розроблені педагогічною психологією, 
що виникла у кінці другої половини ХІХ ст. Її розвиток відбувався у нерозри-
вному зв’язку  з розвитком психології в цілому й визначався,  передусім, тео-
ретико-методологічними засадами останньої.  

Разом із тим, І. Зязюн визначив провідні сучасні напрями розвитку пси-
хологічних теорій, що дозволяють більш глибше зрозуміти провідні особли-
вості психологічної педагогіки й педагогічної психології: 

1. Біхевіористська теорія учіння має ту особливість, що в учінні врахо-
вуються лише впливи (стимули) на учня і його відповідні реакції на ці впли-
ви. Психічний процес у відповідних реакціях оголошується «чорним ящи-
ком», що не підлягає науковому аналізу. Предметом аналізу є поведінка, яка 
зводиться до сукупності рухів. Біологізм цієї теорії не відрізняє людину від 
тварини і цим зневажає її соціальну природу. Історики психології довели, що 
основоположник біхевіоризму Е. Торндайк переконував: «Розвиток тварин-
ного світу в цьому відношенні  полягає в кількісному зростанні й кількісному 
ускладненні того ж самого процесу зв’язку  між ситуацією й відповідною реа-
кцією, властивою всім хребетним і навіть нижчим тваринам, починаючи бо-
дай із міног й закінчуючи самою людиною» [37, с. 138]. Саме тому біхевіори-
сти  проводили свої дослідження в сфері педагогічної психології переважно 
на тваринах. 

І. Зязюн відзначав, що процес учіння, згідно з цією теорією, полягає у 
становленні зв’язків між стимулами й реакціями, а також у закріпленні цих 
зв’язків. В якості основних законів освіти й закріпленні зв’язків між стиму-
лами й реакціями вказуються закон ефекта, закон повторення й закон готов-
ності. Причому, ефект може бути як позитивним, так і негативним. Позитив-
ний ефект утвореного зв’язку  полягає в тому, що досягається стан задово-
лення. Ефект задоволення діє безпосередньо на утворений зв’язок, закріп-
люючи його. Переживання ж негативне (негативний ефект) знищує утворе-



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   20         Колективна  монографія       

 

ний зв’язок, або взагалі його не створює. Повторення у часовій послідовності 
стимулу й відповідної реакції створює міцний зв’язок [10]. 

2. Теорія О. Маслоу, що набувала повноти і неповторності на перетині 
трьох узагальнюючих напрямків: біхевіоризму, гуманізму і метафізики. Ви-
знаючи початок свого творчого шляху в лоні біхевіоризму, О. Маслоу швидко 
цілеспрямував свій науковий поступ до гуманізму завдяки народженню вла-
сної дитини. Він розумів, що виховання повинно фаворизувати самоздійс-
нення особистості, можливості розвитку її людських якостей  до максимуму. 
Маслоу започатковує новий етап, стверджуючи: розвиток внутрішнього «Я», 
самоактуалізація більш значуща, ніж зовнішня атрибутика, зокрема за-
пам’ятовування фактів, законів, дат та ін. Це привело О. Маслоу до створен-
ня ідеального коледжу. У ньому не мало би бути ні кредитів, ні обов’язкових 
курсів, ні дипломів. Кожен мав вибір вивчати ті дисципліни, що подобають-
ся. Можна також записатися на вивчення всіх дисциплін. Навчання в цьому 
закладі перманентне, з виховними відступами, де кожен знайде для себе те, 
що подобається і, таким чином, знайде себе самого [10]. 

Звернення до рукописів І. Зязюна дає підстави нам стверджувати, що 
для ученого теорія О. Маслоу стала дієвою для визначення сукупності 
якостей, що складають людські цінності, які кожна людина ставить висо-
ко для самовизначення самої себе. Вони характеризують певну реальність 
на рівні емоцій і почуттів. Ці якості відбивають потреби особистості. Се-
ред них: правда, краса, добро, унікальність, трансцендентальність дихо-
томій, життєва енергія, ексклюзивні характеристики особистості, доско-
налість і необхідність, взаємність, справедливість, порядність, скромність, 
сердечність, відчуття гумору, незалежність, відчуття змісту життя. Люди-
на повинна сприймати свою працю як вияв власних талантів. Тоді  дихо-
томія між  радістю і процесом праці зникне, а у артиста відбудеться їхнє 
повне злиття [23]. 

І. Зязюн писав: «Потрібно усвідомити, що життя є дорогоцінним Бо-
жим даром і необхідність намагатися постійно й пожиттєво створювати жит-
тєву радість. Цьому, як правило, не сприяє шкільне і вузівське життя з їх пе-
реповненими класами й аудиторіями, з міжособистісною відчуженістю, з не-
підготовленістю педагогів цю радість започатковувати і на ній розгортати 
освітній процес. Нерідко учням у школі і студентам у вищих навчальних за-
кладах  не до радості, а навпаки. Потрібно викорінити цю біхевіористську  
форму учіння, наголошує О. Маслоу. Техніки медитації, афективної дії по-
винні бути серцевиною виховання, додає він» [10]. 

3. Когнітивні теорії учіння, що досліджують головну складову учіння – 
пізнавальний процес. Їх І. Зязюн поділив на дві групи: 

 першу групу складають  інформаційні теорії. У них учіння розгля-
дається як вид інформаційного процесу. Пізнавальна діяльність 
людини ототожнюється з процесами, що відбуваються в 
комп’ютерах. Із цим, на переконання вченого, погодитися не мо-
жливо, бо відбувається відхід від власне психології; 
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 друга група представників когнітивного підходу залишається в 
межах психології й прагне описувати цей процес за допомогою ос-
новних психічних функцій, зокрема сприймання, пам’яті, мислення 
та ін. [10]. 

4. Теорії функціонування людини в групі, що мали переважаючий вплив 
у США, а після – в Європі завдяки досить динамічній системі розвитку особи-
стості. Основний принцип теорій: розвиток особистості базується на внутрішніх 
потребах, конкретизованих у цілях, утопічних фантазіях і визначається розши-
ренням життєвого простору, як основною спонукою реалізації цілей.  

Власне для І. Зязюна основоположними стали напрацювання К. Левіна, 
який вивів фундаментальний закон педагогіки: формування страту і вихо-
вання в ньому дитини є водночас реальною педагогічною дійсністю і 
об’єктивною педагогічною необхідністю.  Вільна поведінкова активність ди-
тини у страті найбільш повно сприяє встановленню своїх цілей і вільному ді-
янню, згідно власних потреб і свого власного судження. Однак, 
суб’єктивність не може народитися в умовах примусу, бо вона з’являється 
лише в умовах свободи. К. Левін, як стверджує І. Зязюн, демонструє у такий 
спосіб взаємну залежність між розвитком дитини і численними умовами, не-
обхідними для цього розвитку.  

5. Теорія «Недирективного виховання». К. Роджерса. У 30-х рр. ХХ ст. 
К. Роджерс запропонував психологію особистісної орієнтації, що досліджує 
динаміку особистісних змін. І. Зязюн уважав цю теорію надзвичайно прогре-
сивною, оскільки вона пояснювала численні грані фундаментального прин-
ципу: всі особистості мають позитивну орієнтацію. Детально роз’яснюючи 
кожне використане поняття, К. Роджерс створив спеціальний словник, дуже 
популярний у психотерапії, у виховній практиці, у професійному мовленні. 
«Як бути самим собою?» – чи не основне питання його психотерапії. Це, пе-
редусім, бути автентичним, емпатичним, конгруентним, уміти розпізнати, 
що є справжнім у самому собі. Світ потрібно сприймати і оцінювати, довіря-
ючи своєму досвідові, прислухатися до себе, виражати те, що насправді від-
чуваєш, сприймати себе таким, яким є, покладатися на свою самооцінку [36]. 
Також і інших сприймати, якими вони є: з їхніми позитивними і негативни-
ми якостями. Мудрість в кінцевому рахункові, це, передусім, внутрішні по-
чуття кожного, а не інтелектуальні розмірковування. Тому почуттєвий досвід 
необхідно впродовж життя активно  розвивати [11]. 

Для І. Зязюна надзвичайно прогресивним із теорії К. Роджерса стало 
положення про суб’єкт учіння, який досягає найбільшої свободи, найбільшої 
незалежності духу, найкращого вияву творчого потенціалу і найвищої довіри 
до себе, коли він є, передусім до себе, фундаментальним «самооцінником» і 
самокритиком, позитивно оцінюється у своїх діях, результатах іншими, пе-
редусім, однолітками у групі. Академік вважав, що саме така методика про-
цесу учіння, яка є у сучасних навчальних закладах – найбільш соціально ко-
рисна. Таке учіння є завжди відкритим для власного досвіду і для інтегру-
вання самого себе у процесуальні зміни. Індивідууми, які набули позитивних 
змін в процесі учіння, оновлюють умови існування суспільства [10]. 
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 Під час роботи із узагальнення науково-філософської спадщини 
І. Зязюна, зокрема записів і конспектів ученого, нас вразило надзвичайно 
ґрунтовне опрацювання вченим спадщини К. Роджерса, а особливо фунда-
ментальної праці «Свобода вчитися», написаної у співавторстві з 
Д. Фрейбергом [33]. Причому, працюючи над рукописами І. Зязюна, ми по-
мітили,  що учений, із притаманним лише І. Зязюну філософським мислен-
ням, постійно вживає назву  книги «Свобода учіння», відзначаючи на полях 
про більш правильний, логічний і точний переклад з англійської мови (на 
думку І. Зязюна саме таким і мав би бути точний переклад).  
 І. Зязюн, на основі студіювання фундаментальної праці К. Роджерса і 
Д. Фрейберга узагальнює перелік провідних професійних компетентностей 
учителя, які він має опанувати, аби «захопити своїх студентів  учінням?»: 
Його відповідь зводиться до таких логічних узагальнень: 

 викладач (facilitateur) полегшує учіння, виконує функцію консуль-
танта-помічника. Він має запровадити у товаристві своїх учнів 
початковий клімат гуманного ставлення до них, прихилити їхню 
довіру до себе і посприяти встановленню міжособистісної довіри 
в групі; 

 допомогти студентам визначити і конкретизувати їхні цілі та їхні 
наміри. Подібне повторити для студентського гурту. Йому потрі-
бно прийняти до уваги важливу деталь: ці цілі і наміри можуть 
бути не лише різноманітними, але й суперечливими; 

 викликати своїми завданнями бажання у кожного суб’єкта  здійс-
нювати проекти, які мають значення поки що для нього (викла-
дача). Допомогти кожному студентові трансформувати своє (ви-
кладача) бажання у мотивовану енергію виконавства свого учня; 

 робити різними організаційними заходами доступ для кожного 
студента джерел учіння: письмових матеріалів, аудіовізуальних 
засобів, лабораторних приладів тощо; 

 втілити у переконання кожного студента, що він є для них джере-
лом порад, експертом-оцінником їхньої учнівської дії, режисером 
і артистом педагогічної дії у навчальному закладі, від імені якого 
він виконує свою педагогічну функцію, і взагалі – другом і порад-
ником із будь-яких питань, до якого у будь-яку хвилину дня і ночі 
можна звернутися; 

 переконати суб’єктів учіння, що в інтелектуальному відношенні, 
особливо у професійному виборі студентів, він є для них зразком 
для наслідування. Також і в емоційно-почуттєвих, моральних по-
зиціях йому немає рівних. А в уміннях, в різних обставинах, нада-
вати  значущості найрізноманітнішим аспектам виявлення твор-
чої ініціативи кожним учасником освітньо-виховного процесу 
(студентом) у нього можна повчитися; 

 стати безпосереднім учасником колективного процесу учіння  зі 
стабілізацією клімату творчості і доброзичливості в групі, стати 
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рівноправним членом навчальної групи і висловлювати свою то-
чку зору; 

 виявляти ініціативу, бути частиною групи як почуттями, так і ду-
мками у такий спосіб, щоб нічого за це не вимагати, і щоб це ні до 
чого не зобов’язувало. Ця ініціатива є нічим іншим, як віддачею 
частини себе на користь іншим, яку студенти можуть сприйняти, 
або відхилити; 

 залишатися уважним впродовж навчання до вияву тих глибоких 
чи бурхливих почуттів, які відтворюють напругу в групі і знахо-
дити засоби цю напругу знімати; 

 допомагати студентам полегшувати процес учіння  і разом з тим 
розпізнавати й удосконалювати свої власні можливості. Давати 
студентам свободу у продовженні того ризику відповідальності за 
професійний успіх кожного студента і групи в цілому, який він, 
викладач, бере на себе. Звичайно, він повинен також виражати, 
якщо є обставини для цього, свою тривогу, гнів, страх [19]. 

6. Діяльнісна теорія учіння, обґрунтована у наукових роботах 
П. Гальперіна на початку 50-х років Х1Х ст. й успішно розвинена та вдоско-
налена його учнями й послідовниками. Основою цієї теорії є теза про те, що 
психіка нерозривно пов’язана з діяльністю людини, а будь-яка діяльність 
неможлива поза психікою людини.  

І. Зязюн неодноразово стверджував: «Учіння й виховання – спеціально 
організовані види діяльності людей, в процесі якої вони опановують різно-
види досвіду попередніх поколінь. Природні передумови в даному випадку є 
необхідною умовою психічного розвитку. Треба народитися з людським моз-
ком, щоб стати людиною. Водночас необхідно первинні природні передумо-
ви розвивати в соціальному середовищі, щоб діяльність і дія несли в собі 
людський зміст. Учіння й виховання, з одного боку, і сукупність анатомо-
фізіологічних особливостей – з другого, явища різнорідні. Перші – джерело 
психічного розвитку, друге – необхідні його умови. 

У психології, і особливо в педагогіці, не всі поділяють цю точку зору. Є 
прибічники біологічної зумовленості психічного розвитку. Вони вважають 
успадкованими джерела людських здібностей. Це означає, що розвиток людини 
визначається вродженими здатностями, а учіння й виховання лише допомага-
ють їх відкрити й реалізувати. Яку з цих двох точок зору обере учитель – від цьо-
го залежить шкільна, а в принципі й пожиттєва доля його учнів» [10]. 

Для теорії психопедагогіки І. Зязюна підхід до процесу учіння, як до ді-
яльності, вимагає принципово іншого розгляду співвідношення знань та 
умінь. Знання не повинні протиставлятися вмінням, а розглядатися їх складо-
вою. Знання не можуть опановуватися й зберігатися поза діями суб’єкта учіння. 

Критерій знань також невіддільний від дії, чи її сукупностей. Знати – 
завжди виконувати певну діяльність чи дію, пов’язаних із даними знаннями. 
Знання – поняття відносне. Якість засвоєння знань визначається різноманітніс-
тю й характером видів діяльності, в яких знання можуть існувати й існують. 
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Отже, замість двох проблем – передати знання й сформувати вміння 
для їх застосування – перед учінням тепер стоїть одна: сформувати такі види 
діяльності, які з самого початку включають у себе задану систему знань і за-
безпечують їх використання в попередньо передбачених межах [19]. 

Можна з упевненістю стверджувати, що І. Зязюн є розробником інно-
ваційної теорії учіння з огляду на психопедагогіку. Ця теорія має спрямову-
ватися на вивчення законів переходу явищ суспільної свідомості в явища сві-
домості індивідуальної. «У тих випадках, коли затребувані види дій не опи-
сані як компоненти соціального досвіду, а існують  лише як факти індивідуа-
льної свідомості, необхідно знаходити шляхи їх виявлення й фіксації, бо без 
цього вони недоступні засвоєнню», – писав І. Зязюн [10]. 

Таким чином учений, на основі аналізу психологічних теорій, студію-
вання значного масиву досліджень зумів вивести авторське означення: 
«Психологічна педагогіка є міждисциплінарною, самостійною сферо  
знань, що базується на наукових принципах загальної, вікової, соціальної, 
педагогічної психології, психології особистості, теоретичної й практичної 
педагогіки. Вона має власну історію становлення й розвитку, аналіз якої до-
зволяє зрозуміти сутність і специфіку предмета її дослідження [10]. 

Про вчителя у вимірах психологічних детермінант: психо-
педагогіка педагогічної дії і педагогічна майстерність. Коли бо-
дай побіжно знайомишся з науково-філософськими працями І. Зязюна, по-
чинаєш усвідомлювати, що левову частку роздумів ученого присвячено вчи-
телю, формуванню його педагогічних і психологічних компетентностей, а 
особливо розвитку провідних складників педагогічної майстерності. У фон-
дах меморіального музею садиби академіка І.А. Зязюна НПУ імені М.П. Дра-
гоманова у с. Пашківка Ніжинського району, Чернігівської області зберіга-
ється власноручний рукопис академіка, що носить назву «Учитель у вимірах 
психіко-психологічних детермінант» [22], аналіз якого дозволяє простежити 
стурбованість ученого рівнем розвитку психологічних компетентностей су-
часних педагогічних працівників. Разом із тим у 2013–2014 рр. І. Зязюном 
були надруковані статті «Психопедагогічні засади педагогічної майстерності 
як системи професійних компетентностей» [18]. Також нас зацікав власнору-
чний рукопис, що академік готував для виступу на  Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти», що відбулася в м. Києві 18–20 березня 2014 р. під 
назвою «Психологічний досвід – домінанта, детермінанта, уособлення й 
практичний вияв усіх різновидів досвіду в педагогічних технологіях» [16]. 

Варто відзначити, що І. Зязюн визначав провідною детермінантою дія-
льності-дії сучасного педагога – психологічний досвід – вияв його цілісної 
особистості, що зумовлює й детермінує всі життєві процеси і їх складові 
компоненти, зокрема потреби, мотиви, діяльність, дію, операції та ін. 
Учений зумів виокремити провідні педагогічні цілі і задачі.  

Так, у педагогічній діяльності-дії цілі і задачі ієрархічні. Відомо, що за-
дача в діяльності є метою (ціллю) за певних умов: цілі суспільства на сучас-
ному етапі його розвитку; цілі в системі освіти; цілі школи (мають узагаль-
нений характер); перспективні цілі й оперативні задачі  та ін. Цілі й задачі 
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педагогічної діяльності залежні від конкретної парадигми освіти.  У межах 
авторитарної педагогіки (а вона традиційна у вітчизняній школі) цілі педаго-
гічної діяльності визначаються пануванням дидактичної задачі, а не особис-
тості дитини. Перед учителем основоположна задача – формування знань, 
умінь, навиків (ЗУН-ів). У стилі спілкування – система доган, заборон, пока-
рань переважає над системою гуманної довіри. Учням задовго до позитивно-
го результату учіння «приписуються» нерідко небажання навчатися, зарозу-
мілість, схильність порушувати дисципліну та ін. У підсумку в них виникає 
відчуття огиди до навчальних занять, які не мають для учнів ніякого смислу. 
Головна причина такого підходу знаходиться в жорсткій і жорстокій регла-
ментації діяльності вчителя, необхідності для нього різних видів звітності, 
вимушеності постійного контролю, у недовірі до вчителя, відсутності самос-
тійності в його роботі [22]. 

Вчений неодноразово доводив, що у межах гуманістичної, особистісно-
орієнтованої педагогіки  (альтернативної авторитарній), цілі й задачі педаго-
гічної діяльності-дії визначаються тим, що головною діючою особою в освіті 
є дитина, з її особистісним і суб'єктивним (внутрішнім) світом; система від-
ношень будується на довірі й гуманній терпимості до неї, делікатності, істин-
ному інтересі до її долі  та ін.  Імена основоположників гуманістичної конце-
пції школи, особистісно-гуманного підходу до дитини відомі: К. Ушинський, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Захаренко, Ш. Амонашвілі, К. Роджерс, 
Д. Дьюї та ін. У межах цієї методології всі структурні компоненти педагогіч-
ної діяльності, починаючи з цілей і задач, вагомі з урахуванням того, що ди-
тина – не об’єкт виховання, а суб’єкт самовиховання (у межах відношень – 
учень-учитель-середовище школи-довкілля-родина). Організація навчальної 
дії сприяє самовираженню учня і не перетворює його учіння у важку повин-
ність. Успіх реалізації такого підходу залежить від рівня сформованості в 
учителя Майстра педагогічної дії (з високим рівнем педагогічної майстерно-
сті) і прагнення дивитися на світ очима своїх вихованців, робить суттєве до-
повнення ідеєю «особистісно  розвивального учіння» (за Д. Ельконіним і 
В. Давидовим).  

Цілі і задачі педагогічної діяльності-дії, а також шляхи їх реалізації ви-
значаються наступним важливим положенням: процес розвитку і учня, і 
вчителя повинен відбуватися синхронно, лише в учителя цей процес розпо-
чинається набагато раніше. Учитель повинен знати психологічні закономір-
ності й умови розвитку особистості [22]. 

Для І. Зязюна, як послідовника гуманної, олюдненої й опочуттєвленої 
педагогіки першочерговим стало визначення педагогічних засобів і способів 
вирішення поставлених задач. Учений зауважував: «Але при всій їх різнорі-
дності постійними є наступні питання: Кого навчати? Кому навчати? Як на-
вчати? Чому навчати?» [18]. Якщо здійснити цілісний  аналіз першоджерел 
із науково-філософської творчості І. Зязюна, можна окреслити його відповіді 
на ці риторичні питання:   

1. Кого навчати? Вибір засобів і способів педагогічних впливів в першу 
чергу орієнтується на учня як головну фігуру педагогічного процесу, на те, 
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щоб стимулювати емоційно-почуттєву (естетичну), інтелектуальну, вольову, 
моральну й інші  складові психологічного досвіду кожного учня, проектувати 
нові «зони найближчого розвитку» (за Л. Виготським).  Демократизація всіх 
боків життя суспільства (політичної, соціальної, економічної, культурної й 
ін.) спородила нові вимоги до якостей особистості сучасної людини. Деякі з 
них: уміння жити в умовах демократії й належно користуватися нею (демок-
ратія – не вседозволеність; уміти визнавати й приймати наявність різних то-
чок зору, вести дискусії й вирішувати розбіжності в думках цивілізаційними 
способами; вміти керувати людьми, приймати управлінські рішення, органі-
зовувати роботу з керівництва й управління різними соціальними об’єктами, 
бути діловим, бережливим, ощадливим, дбайливим, з господарською кміт-
ливістю («дилером», «менеджером»,  із життєвістю процесів вільної еконо-
мічної зони, «інвестиційної компанії»  та ін.). 

2. Кому навчати? Важливості набуває думка про те, що для допомоги 
дитині стати повноцінною особистістю (незалежною, грамотною, ініціатив-
ною, самостійною) учитель сам повинен бути особистістю. Йому необхідно 
перебувати у постійному пошукові адекватних засобів й способів з реалізації 
власних особистісних можливостей і здібностей в роботі з дітьми. Для цього, 
на переконання І. Зязюна обов’язковими є: емоційно-почуттєва відкритість; 
довірливість і щирість у вияві естетичних почуттів і відношень; прагнення до 
задоволеності собою в процесі спільної з учнями творчої діяльності і дії; по-
зитивний психологічний настрій на оптимальну роботу з конкретним класом 
для досягнення максимальної переконаності й виразності у внутрішньому 
світі кожного учня щодо єдиного способу бути успішним, конкурентоздат-
ним впродовж життя – саморозвитку, самовдосконалення впродовж життя  
(наукового, професійного, особистісного, культурологічного  та ін.) [22].  

Для І. Зязюна, який поціновував наукові думки провідних теоретиків 
психопедагогіки, домінантною став своєрідний постулат, виведений видат-
ним російським педагогом, психологом (першим у світі автором «Педагогіч-
ної психології», виданої в 1887 р.) П. Каптєрєвим у праці «Дидактичні нари-
си»" (1883 р.). У ній П. Каптєрєв зауважував: «Немає гіршого вчителя від то-
го, який плекає нещасливу думку, що він сам уже достатньо вчений і розви-
нений, що віднині його задача – освічувати лише інших, а не самого себе. 
Між таким учителем і учнями неминуче розривається той невидимий духов-
ний зв’язок, який в істинній, справжній школі згуртовує їх воєдино, зріднює 
й здружує їх та стає потребою розвитку в роботі  над своєю освітою» [11] . 

3. Як навчати? Внутрішні механізми навчального процесу повинні роз-
глядатися з точки зору взаємовідношень двох головних складових – діяльно-
сті учня й діяльності вчителя. Л. Виготський писав, що там, де вчитель 
«…Виступає в ролі простого насосу, що накачує учнів знаннями, він з успіхом 
може бути замінений підручником, словником,  картою, екскурсією… Пора 
поставити учня на власні ноги, примусити його ходити й падати, терпіти біль 
від забитих місць і вибирати напрям –  однаково стосується всіх сторін вихо-
вання-учіння» [39, с. 255-256]. При цьому оптимальним є не диктат, не тиск 
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на особистість учня, а шанобливе ставлення до нього, визнання його значу-
щості, відкритий діалог, теплота й дружелюбність. 

В утруднених конфліктних ситуаціях доцільно виявляти й позбуватися іс-
тинних причин, що породжують цю ситуацію. Слід звертатися до  індивідуаль-
ного психологічного досвіду учня, його сильних сторін. Звертатися не абстракт-
но, а персоніфіковано, конкретно до даної дитини, підлітка, юнака зі схвален-
ням, підтримкою їх позитивних активів, щирою зацікавленістю їм допомогти. 

4. Чому навчати? У сучасному світі, надто перевантаженому інформа-
тивним потоком, зі всією гостротою стоїть проблема сприймання, переробки 
і використання інформації. Зі врахуванням цього процесу вибір засобів і спо-
собів рішення  педагогічних цілей і задач повинен спрямовуватися на вибір і 
передачу змісту навчальних матеріалів, підбір допоміжного ілюстративного 
й інших матеріалів, що сприяють засвоєнню системи знань, що відображує 
глибокий зв'язок навчального предмету з життям. Важливе поєднання зміс-
ту навчального матеріалу з наявними в учнів знаннями, індивідуальним дос-
відом для пробудження й підтримки учнівського інтересу, фантазії, видумки, 
інтуїції, естетичних почуттів. Все це, у свою чергу, розвиватиме в учнів пот-
ребу в знаннях, формуватиме прагнення до само учіння, самовиховання, са-
морозвитку, самовдосконалення особистості в цілому. 

І. Зязюн стверджував, що пізнавальна потреба завжди є основою розви-
тку здібностей учня. Між ними існує прямий зв’язок і взаємозалежність  До-
слідження обдарованих дітей показують їх відмінність від дітей звичайних 
схильністю до розумової праці, прагненням до постійного здобування нових 
знань, нової інформації. Ця потреба в нових знаннях однаково сильно вияв-
лялася  у різних дітей: «гуманітаріїв» і «технарів», математиків і біологів із 
різними темпераментами й характерами [39, с. 59-78]. Академік повсякчас 
висував дилему: чому так відбувається? І, тим самим, давав відповідь: тому 
що пізнавальна потреба: 

 ніколи не може повністю вдовольнитися результатами пізнання; 
 спрямована на процес пізнання, і досягнення якісного результату; 
 тісно пов’язана з позитивними естетичними почуттями прекрас-

ного й піднесеного [22].  
І. Зязюн здійснив цілісний аналіз і оцінку педагогічних дій учителя – 

важливий компонент у структурі педагогічної діяльності-дії та вивів визна-
чення, що це є порівняльним аналізом запланованих і виконаних учителем 
завдань. Кожен учитель прагне зрозуміти закономірності протікання педаго-
гічної діяльності-дії, оцінку, у випадку необхідності, корекції своєї роботи. 
Оцінює себе учитель і як учасника діалогу в педагогічній дії: момент його ор-
ганізації, динаміку, активність учнів у діалозі  та ін. Учитель аналізує помил-
ки, невдачі, педагогічні знахідки, проектує і здійснює план професійного са-
морозвитку, підвищення своєї педагогічної майстерності. 

Спираючись на дослідження Л. Мітіної, яка виокремлює дві основні мо-
делі праці вчителя: 1) модель активної поведінки; 2) модель професійного 
розвитку [30], вчений дав характеристику цих моделей:  
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  1. Для першої моделі характерне встановлення відношень лише до 
окремих фрагментів професійної діяльності, але не до діяльності в цілому: 
пристосовницька поведінка, пасивність, комфортність, стратегія «економії 
сил», що базуються переважно на використанні напрацьованих алгоритмів, 
що перетворюються в штампи і стереотипи й обумовлюють особистісну ба-
жану адаптацію. 

2. Друга модель характеризується здатністю вчителя вийти за межі не-
перервного потоку повсякденної педагогічної практики й побачити свою 
професійну працю в цілому. Такий учитель здатний перетворити власну 
життєдіяльність в предмет практичного перетворення. Це уможливлює са-
мостійне й конструктивне вирішення труднощів і протиріч, оптимальне ви-
користання потенціальних можливостей у творчому осмисленні свого мину-
лого досвіду, шукання й знаходження нових шляхів удосконалення педагогі-
чного процесу.  

Для І. Зязюна, який розробляв основи психологічної компетентності 
вчителів, визначальними стали теоретичні підходи щодо виокремлення про-
відних стилів професійно-педагогічної діяльності вчителя. В основу розме-
жування стилів покладені, як зазначали  А. Маркова, А. Ніконова такі озна-
ки: змістовні, динамічні характеристики й  результативність (знання і їх 
практичне використання учнями, інтерес учнів до предмета)  та ін. [29]: 

1. Емоційно-почуттєво-імпровізаційний стиль (ЕПІС). Учителя з та-
ким стилем вирізняє переважно орієнтація на процес учіння. Пояснення но-
вого матеріалу такий учитель вибудовує логічно, цікаво, однак у процесі по-
яснення  у нього часто-густо відсутній зворотний зв'язок з учнями, Під час 
опитування учнів учитель з ЕПІС звертається до великої кількості учнів, в 
основному сильних, які цікавлять його, опитує їх у швидкому темпі, задає 
неформальні питання, але мало за часом дозволяє їм відповідати, не чекаю-
чи формулювання ними власної думки. Для вчителя характерне недостатньо 
адекватне планування навчально-виховного процесу. Для опрацювання на 
уроці він добирає найбільш цікавий навчальний матеріал; менш цікавий, хоч 
і необхідний,  він залишає для самостійного опрацювання. У педагогічній дії 
вчителя з ЕПІС недостатньо представлені закріплення і повторення навча-
льного матеріалу, контроль знань учнів. Він виявляє високу оперативність, 
використання значного арсеналу різних методів учіння. Він часто практикує 
колективні обговорення, стимулює спонтанні висловлювання учнів. Для 
вчителя характерна інтуїтивність, що виявляється, нерідко, у невмінні про-
аналізувати особливості й результативність власної педагогічної дії на уроці.   

2. Емоційно-почуттєво-методичний стиль (ЕПМС). Для вчителя з 
ЕПМС характерні орієнтація на процес і результати учіння, адекватне плану-
вання навчально-виховного процесу, поетапне опрацювання всього навчаль-
ного  матеріалу, контроль знань учнів. Такого вчителя вирізняє висока опе-
ративність, він часто змінює види роботи на уроці, практикує колективні об-
говорення. Використовуючи багатий арсенал методичних прийомів при 
опрацюванні навчального матеріалу, що і вчитель з ЕПІС, учитель з ЕПМС, 
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на відміну від останнього, прагне активізувати дітей не зовнішньою забавою, 
а добре зацікавити особливостями самого предмету. 

3. Розумово-імпровізаційний стиль (РІС). Для вчителя з РІС характерна 
орієнтація на процес результату учіння, планування навчальної дії згідно з 
програмою навчання, виявлення меншої винахідливості порівняно з ЕПІС і 
ЕПМС у підборі і варіаціях методів учіння. Не завжди забезпечує високий 
темп роботи, рідше практикуються колективні обговорення, ніж на уроках з 
ЕПІС і з ЕПМС. Учитель з РІС менше говорить сам, особливо під час опиту-
вання, намагаючись впливати на учнів опосередковано (підказками, уточ-
неннями і т. ін.), уможливлюючи  учням виявлення своєї самостійності і де-
тальності відповіді.  

4. Розумово-методичний стиль (РМС). Орієнтуючись переважно на ре-
зультати учіння і адекватно плануючи навчальний процес, учитель із РМС 
виявляє консервативність у використанні засобів і способів педагогічної дії. 
Висока методичність (систематичність закріплення, повторення навчального 
матеріалу, контролю знання учнів) поєднується  з малим стандартним набо-
ром використання методів учіння з перевагою репродуктивної дії учнів, даю-
чи кожному багато часу на відповідь. Особливий час приділяє відстаючим 
учням. Для вчителя РМС характерна в цілому рефлективність. 

Рукописи творчої наукової спадщини І. Зязюна дозволяють звернути 
увагу на той факт, що вчений обстоював необхідність оволодіння вчителями 
сімома провідними компетентностями, що свого часу були обґрунтовані 
Л. Мітіною і мали стати обов’язковими для організації й проведення педаго-
гічної дії вчителем будь-якого предмета і забезпечувати якісний результат  
учіння:  

 здібність контролювати рівень знань учнів, тобто одержувати ін-
формацію про запити учня і його успішне просування в учінні; 

 здібність організовувати навчальну роботу на уроці – розумно ви-
користовувати час, готувати й використовувати навчальні посіб-
ники, технічні й комп’ютерні засоби у здійсненні педагогічної дії; 

 здібність усно й письмово пред’являти учням навчальний матері-
ал (із будь-якого предмета); 

 здібність вести діалог з учнями, здійснюючи постійно психолого-
педагогічну взаємодію з ними; 

 здібність використовувати різні методи учіння; 
  здібність насичувати спілкування з учнями позитивними емоція-

ми й естетичними почуттями (прекрасного, піднесеного, почасти 
комічного), що досягається створенням і підтримкою креативної 
(творчої) атмосфери на уроці; 

 здібність підтримувати дисципліну на уроці, домагаючись відпо-
відної поведінки дітей постійним підтримуванням їхньої уваги в 
площині основних задач уроку [30]. 

І. Зязюн справедливо акцентував увагу на тому, що на об’єктивність і 
адекватність оцінки (самооцінки) педагогічної дії, для створення сприятли-
вих умов неперервного саморозвитку  педагогічної майстерності, суттєвий 
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вплив відіграє здібність учителя прогнозувати своє майбутнє. Як і будь-яка 
діяльність, прогнозування є єдністю змістовних, операційних і мотиваційних 
компонентів: 

 змістовні: знання, необхідні для одержання прогнозу – про розви-
ток процесу чи явища в минулому, про цикли повторності об’єктів 
прогнозу, про закономірності і теорії; 

 операційні: причинно-наслідкові зв’язки, реконструкція і перетво-
рення уявлень: гіпотези і планування [22]; 

 мотиваційні: бажане майбутнє, зняття протиріч між бажаним і су-
щим. 

А звідси – всі здібності й компетентності вчителя, високий рівень його 
педагогічної майстерності  виявляються в узагальненій категорії «Імідж учи-
теля».  

Що стосується важливого поняття «Імідж педагога», то вчений його роз-
глядав неординарно, записуючи свої думки у маленький записничок, що й 
до нині зберігається у фондах меморіального музею-садиби НПУ імені 
М.П. Драгоманова у с. Пашківка, Ніжинського району, Чернігівської області. 
Взагалі поняття «Імідж»  набуло в останні десятиліття великої популярності 
як у суспільній свідомості, так і в сучасних словниках та інтерпретаціях різ-
них наукових видань. Довідкові видання розкривають його зміст як «цілесп-
рямовано-сформованого образу» [35,  с. 229].  

Власне для І. Зязюна «Імідж» – це  стереотип емоційно-почуттєвого  
окреслення образу когось чи чогось [22]. 

Імідж – поняття, використане стосовно людини, інтерпретується як пер-
сональний імідж; стосовно корпорації – корпоративний; стосовно політика – 
політичного діяча; стосовно професії – педагога, інженера та ін.; стосовно 
речей – мерседес не просто автомобіль та ін. 

У буденній свідомості слово імідж уживається в двох смислах: як зовні-
шній вигляд людини і як її репутація. Насправді, ці грані образу злиті воєди-
но. Спостерігаємо зовнішній вигляд, а оцінюємо репутацію! Можна ствер-
джувати, що імідж – це образ із внутрішніми й зовнішніми характерис-
тик4ами. Щодо вчителя можна сказати: високий рівень педагогічної майсте-
рності – високий імідж і навпаки. У принципі, Майстер будь-якої справи – 
Людина з високим іміджем. 

І. Зязюн, виступаючи перед учителями Новомосковської гімназії № 11 у 
2012 р. зазначав: «У сучасному українському просторі, що втратив чимало 
високих образних орієнтирів, професія вчителя також втратила вагомі соціа-
льні висоти і необхідність її реабілітації не викликає сумнівів. Звичайно, не-
обхідна державна підтримка соціального статусу педагога. Для цього кошти 
непотрібні. Потрібен державний психологічний настрій істеблішменту краї-
ни: прокидатися й лягати спати з повагою й подякою до головної продуктив-
ної сили суспільства – Вчителя. Безсумнівно, необхідна й економічна підт-
римка. Але чи завжди економічний чинник визначає імідж вчителя і відно-
шення до нього з боку учнів, батьків, державних службовців. Що можуть 
зробити самі вчителі, щоб підняти престиж їхньої професії? 
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Відношення до іміджу  у самих педагогів неоднозначне. Негативно від-
носяться до нього ті представники старшого покоління педагогів усіх рівнів 
освіти, які його розуміють як «маску» (личину). Вони переконані в пріорите-
ті внутрішнього змісту над зовнішнім і переконані, що основне «бути, а не 
вважатися». Усілякі розмови щодо іміджу вчителя сприймаються ними дуже 
обачно, як заклик бути нещирим» [9]. 

Учений неодноразово звертав увагу на те, що прихильники такої позиції 
не враховують  важливу обставину, що одним  із результатів сприймання 
вчителя при виконанні ним педагогічної дії, суб’єктом якої є учень, останній, 
хоче того вчитель, чи ні, само-формує образ про нього. Імідж «авторитетно-
го» вчителя, чи не дуже, має кожен учень. Чи є вчитель, який відмовиться 
від свого високого позитивного іміджу в свідомості кожного учня? Але імідж 
сам собою до класу зі вчителем не приходить. Його треба заслужити своєю 
щоденною працею. Це легко дається вчителю з достатнім і високим рівнем 
педагогічної майстерності. Учитель – не Майстер своєї справи обділяє себе 
радістю високого іміджу і віддає себе на поталу довічної само-деградації. По-
стійний страх учнів від негативних оцінок за успіхи в учінні авторитету вчи-
телю не додає. А авторитет вчителя – ніщо інше як його високий імідж. 

Є й інший бік проблеми: учитель, який дбає про створення власного імі-
джу не лише краще виглядає, а й краще себе відчуває, більше переконливий, 
а в підсумку й успішніше працює. Сучасними психологічними дослідження-
ми виявлені протиріччя в значущості особистісного іміджу учителя для учнів 
і самих учителів. У списку десяти професійно значущих якостей вчителя в 
кінці ХХ століття імідж посідає друге місце в школярів і восьме – в учителів. 

Імідж вчителя виявляється в деякій узагальненій формі, яка утримує в 
собі наступні структурні компоненти: індивідуальні характеристики, особис-
тісні, комунікативні, діяльнісні й зовнішньо-поведінкові. В образі конкрет-
ного вчителя поєднується індивідуальний, професійний і віковий іміджі. 
Оточення виносить судження як про особистісні, вікові, статеві, так і чисто про-
фесійні якості вчителя. У структурі іміджу професіонала, запропонованої Л. Мі-
тіною, виділяються зовнішній, процесуальний і внутрішній компоненти [22]. 

Зовнішня складова включає міміку, жести, тембр і силу голосу, вбрання, 
манери, ходу. Зовнішній вигляд учителя безумовно може створювати робо-
чий чи неробочий настрій на уроці, сприяти чи не сприяти взаєморозумін-
ню, полегшуючи чи утруднюючи педагогічне спілкування. 

Професійна діяльність-дія розкривається через процесуальну складову 
іміджу, яка конкретизується такими формами спілкування як професіона-
лізм, пластичність, виразність. Збагачення позитивними емоціями й естети-
чними почуттями педагогічної дії вчителя засобами вербального й неверба-
льного впливу здатне оживити урок, зробити його експресивним, наближе-
ним до природного спілкування як важливого чинника мотивації переходу 
навчальної інформації в «мозкові файли» людської підсвідомості. 

Внутрішня складова – внутрішній світ людини, її інтереси, цінності ду-
ховний і інтелектуальний розвиток, а в цілому – її особистість.  
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Отже, імідж людини має такі структурні компоненти: індивідуальні й 
особистісні якості, комунікативні особливості професійної дії й поведінки. 
Можливо вести мову про загальний імідж учителя й ситуативне втілення йо-
го образу в свідомості учня. У суспільній свідомості взагалі існує, передусім, 
імідж професії вчителя, який узагальнює найбільш суттєві характеристики, 
притаманні різним учителям і концентрує та закріплює їх у вигляді образу-
стереотипу. Суспільство, породжуючи вимоги до професійного іміджу вчите-
ля, впливає на його зміст. Але із покоління в покоління незмінними зали-
шаються такі якості «ідеального вчителя» як любов до дітей, доброзичли-
вість, щирість, уміння спілкуватися.  

Аналізуючи теоретичні напрацювання провідних педагогів і психологів, 
І. Зязюном здійснений аналіз поступу «педагогічної іміджології» в обрисах 
педагогічної майстерності: 

1. У 30-ті роки ХХ ст. старшокласники у творах «Мій учитель» фаворизу-
вали такі якості: 1) знання предмета і володіння методикою; 2) хороші взає-
мовідношення з учнями; 3) уміння правильно оцінювати знання учня; 
4) уміння запроваджувати високий рівень дисципліни; 5) зовнішній вигляд. 

Учні не хотіли б працювати із учителем, який уособлює такі негативні 
для них характеристики: 1) слабке володіння предметом; 2) негативне став-
лення до учнів; 3) невміння домагатися учнівської дисципліни; 
4) неправильна оцінка знань учнів; 5) недбалий зовнішній вигляд. 

У 40-ві роки ХХ ст. учні поціновували в учителя, передусім, знання пре-
дмета, загальну ерудицію, політичну зрілість. Серед рис «ідеального вчите-
ля» цього історичного періоду років переважали: урівноваженість, гармоній-
ність, сильна воля, хоробрість, дотепність, приємна зовнішність, розуміння 
своїх учнів, уміння вести мовлення, логічно й виразно висловлюватись, са-
мостійність, любов до своєї професії.  

У 70-ті роки ХХ ст. учні захоплювалися такими рисами вчителів: справе-
дливий, розумний, енергійний, вимогливий, організатор, привітний, любить 
дітей, любить свій предмет. 

У 90-ті – на початку 2000-х рр. році учням імпонували  в особистості 
вчителя поєднання суворості зі справедливістю, добром, ерудицією, взаємо-
розумінням, акуратністю. Основою негативного відношення до вчителя  була 
неувага, нечесність, байдужість, схильність до моралізування, нестриманість.  

У результаті анкетування вчителів і учнів, яким пропонувалося  встано-
вити ранжир 58-ми  якостей помітним стало відношення учнів і вчителів до 
такої якості, як любов до дітей. Учні його поставили на перше місце, а вчите-
лі – на 28. Вчителям важливішими були такі загальні кліше, як творче став-
лення до праці і знання предмета. 

Натомість, учні 30-40-х рр. ХХ ст. більше цінували в учителях знання 
предмета, загальну ерудицію, високу моральність, а в кінці 50-х рр. ХХ ст. – 
добро, щирість, відкритість, почуття гумору, а також уміння спілкуватися й 
відстоювати свою точку зору.  

Цікавим є факт схожості узагальненого портрета позитивного вчителя у 
нас і за кордоном. Ідеал, до якого прагне американський учитель – бути: гу-
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манним; справедливим; демократичним; емпатійним; легко знаходити кон-
такт із класом й окремими учнями; гнучким; скоріше неформальним, ніж 
офіційним; оптимістичним у прийнятті самого себе й прагнення передати це 
учням для відповідних «само-прийнять» [22].  

І. Зязюн неодноразово повторював, що сучасний образ учителя визнача-
ється не лише добором рис, якостей «ідеальної моделі» педагога в свідомості 
учня, але й новим його комунікативним іміджем для сучасного часового про-
стору. Комунікативний імідж об’єднує всі вербальні й невербальні особливо-
сті спілкування вчителя. Однак, якщо мова педагога є предметом його пос-
тійного аналізу, візуальне сприймання інформації залишається на периферії 
свідомості. 

Окремі компоненти зовнішності вчителя мають у сприйманні учнів своє 
смислове навантаження, але в кожній конкретній ситуації на уроці воно мо-
же бути важливим і значущим, чи малозначущим. В одному випадку для ди-
тини важлива міміка, в іншому – жест, в третьому –  вбрання вчителя.    

У ситуації, коли значення зовнішнього вигляду вчителя стає умовою 
першого успіху, згідно результатів соціологічних досліджень лише 19 % вчи-
телів задоволені своїм зовнішнім виглядом. Грамотно реалізувати функцію 
самовіддачі в педагогічному спілкуванні вчителю важливо особливо в мо-
мент формування першого враження про себе. Як показують дослідження, 
від 25 % до 67 % учителів першого року роботи в школі відчувають найбільші 
утруднення в ситуаціях першого контакту з учнями. 

Феномен першого враження у багатьох випадках визначає подальшу ди-
наміку процесу педагогічної взаємодії. Перше враження учня від учителя є 
важливішою подією у його сподіваннях на радісне шкільне життя [14]. 

Погляди І. Зязюна суголосні з висновками В. Кан-Калика, який зауважу-
вав: «Учитель повинен прискіпливо готуватися до першого спілкування з ау-
диторією. У цій справі немає дрібниць. Перша зустріч формує уявлення про 
особистість вихователя, бо зовнішній вигляд і внутрішні якості особистості, 
зазвичай, мають взаємозв’язок. Від успішності початкової стадії спілкування 
у виховному процесі залежить успішність здійснення всього процесу комуні-
кації» [24]. Отже, акт формування першого враження важливий,  оскільки 
саме він визначає увесь подальший хід психолого-педагогічної взаємодії. 

Як неперевершений естет і теоретик педагогічної майстерності, І. Зязюн 
обстоював найактуальнішу цінність вчительської професії – Красу педагогіч-
ної дії. Вчений переконував утому, що основою людського життя є почуття. 
Ці почуття має підтримувати інтелект. І в жодному разі не можна відмежову-
вати знання від почуттів, оскільки людина сприймає не все, що пропонується 
їй для сприймання й осмислення, а лише те, що наповнене смислом саме для 
неї. Ось чому вчителеві, незалежно від спеціальності, слід насичувати пози-
тивними почуттями оточення своїх учнів. Він не може розпочати заняття, 
якщо учні до цього позитивно не ставляться, не вважають його самого за ав-
торитет, бо авторитет – це також надання учнями переваги вчителеві в усіх 
діях, передусім, у педагогічних. 
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Філософ зумів довести: педагогічна дія – абсолютно таке ж мистецтво, 
як і будь-яке інше. Воно вимагає реалізації почуттів у художньому образі, як і 
будь-яке інше мистецтво. Тож володіти мистецтвом педагогічної дії – це 
означає володіти основним природним засобом, яким від початку обдарова-
ний учитель, тобто словом. Воно завжди наповнене почуттями: прекрас-
ним – потворним, піднесеним – низьким, комічним – трагічним. Але в педа-
гогічній діяльності, в педагогічній дії вчитель може використовувати лише 
позитивне почуття прекрасного й піднесеного [9]. 

Обґрунтовуючи сутність психопедагогіки, І. Зязюн доводив: одна з осно-
вних соціокультурних функцій педагога – підтримка становлення людини як 
суб’єкта своєї життєдіяльності. Навчаючи дитину керувати собою, розуміти 
рішення, виконувати задумане, учитель формує у неї досвід бути особистіс-
тю, створює середовище з високими моральними цінностями, орієнтація на 
благо іншого за золотим правилом етики (стався до іншого так, як би ти хо-
тів, щоб інший ставився до тебе) набуває для дитини особистісного смислу. 
Тут реалізується важливіший психологічний закон, згідно з яким менталь-
ність може народжуватися лише іншою ментальністю. 

Ведучи мову про психопедагогічний контекст становлення особистості 
вчителя, вчений неодноразово наголошував про те, що вчитель мотивує, а 
іноді й примушує дитину до роздумів. Учитель розуміє, що полегшувати 
учіння до безкінечності неможливо. Державне втручання в освітній процес 
потрібне там, де конче необхідно допомогти дитині скоріш доїхати до школи, 
зменшити черги в шкільних буфетах, наситити їжу вітамінами, щоб вона не 
хворіла навесні, зробити просторішими шкільні рекреації, а не в тому, щоб 
безкінечно знижувати так зване «шкільне навантаження», замінюючи мате-
матичну логіку фізкультурою, а роздуми над текстами І. Франка чи 
Л. Костенко формальними уроками громадянськості. Учитель покликаний 
переконати вихованця, що подолання труднощів пізнання, як і подолання 
самого себе – найвагоміша радість людського життя, його смисл. Убачаючи в 
психопедагогіці незаперечну перспективу, І. Зязюн писав: «Парадокс вияв-
ляється і в тому, що, говорячи про вирішальне значення вчителя для будь-
якого педагогічного успіху, ми не володіємо донині концептуальними дослі-
дженнями, щодо сутності й механізмів впливу педагога як особистості на 
особистість учня. Можна лише передбачати,що особистість учителя відпові-
дальна за ціннісно-смисловий компонент змісту освіти, за той моральний 
контекст, в якому відбувається засвоєння цього змісту» [21]. 
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§ 1.3. Синергізм традицій і новаторства  
в освітософії ранньомодерної молодіжної політики  

Товариства Ісуса 
 

Ренесансні чесноти «pietas litterata» в аксіологічній кон-
текстуальності молодіжної політики вчителів-єзуїтів. Гума-
нізм, моральність і духовність – фундаментальні та вічні за масштабом і 
потенціалом світотворення, планетарно-особистісні за обсягом, людинот-
ворчі за характером педагогічної синергії ціннісно-смислові категорії. 
Глибина і багатогранність їхнього змісту збагачена положеннями про цін-
нісно-культурний суверенітет особистості та творчо-діяльнісне ставлення 
до світу, закликами до творчої свободи та пізнання, доброчесності та парт-
нерства, людинолюбства та справедливості. Гуманізм і духовність вибу-
довують універсальні принципово-смислові основи для тріумфу людської 
гідності, для маніфестації соціальності, для розкриття сутнісних сил і мож-
ливостей особистості, її цілісного та гармонійного саморозвитку, забезпе-
чують апробальний характер і санктифікацію людської культури.  

В умовах сучасної цивілізаційної динаміки, одним з основних по-
казників якої є безпрецедентне зростання значення молоді, очевидною по-
стає необхідність вияскравлення духовно-педагогічного характеру гумані-
зму, залучення його інструментарію в розв’язання сучасних завдань освіти 
і виховання молодого покоління. Орієнтація на людиноцентризм та олюд-
нення педагогічного вчення як стратегічні пріоритети інноваційного роз-
витку національної педагогіки засвідчена в Законі України «Про освіту» 
(2017 рік) [45]. У документі заявлено про необхідність створення педаго-
гічних умов для цілісного та всебічного розвитку учня, який володіє систе-
мою життєвих компетентностей, є освіченою, ціннісно-орієнтованою, соці-
альною, духовно-моральною й інтелігентною особистістю, патріотом, гро-
мадянином та інноватором. 

У сучасному педагогічному мейнстримі санкціонування та втілення 
духовно-гуманістичного методу освіти, виховання і молодіжної політики 
вагоме значення належить європейському досвіду збагачення їхніх ідейно-
теоретичних та організаційно-педагогічних основ. У цьому контексті виня-
тковий інтерес становить дослідження розвитку ренесансних і християнсь-
ко-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній 
політиці католицького ордену єзуїтів (Товариства Ісуса), ідейно-
інституційні концепти якої були покладені у фундаментальні основи ново-
європейської духовно-педагогічної парадигми.  



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   38         Колективна  монографія       

 

Історико-педагогічна компаративістика гуманістів та єзуїтів – доволі 
амбіційна мета дослідження. Відомо, що педагогічний вимір духовно-
релігійного служіння католицького Товариства Ісуса – одна з-поміж дис-
кусійних і контраверсійних тем історії зарубіжної педагогіки. Це не дивно, 
адже упродовж останніх п’яти століть поспіль чин святого Ігнатія займає 
місце головної педагогічної гільдії католицького світу, присвячуючи свою 
духовно-культурну місію піклуванню про освіту, виховання і соціальну пі-
дтримку молоді в різних, у тому числі некатолицьких регіонах світу. Сила і 
переконливість, харизматичність і затребуваність, масштабність і проду-
маність молодіжної політики єзуїтів, її інтеграція ренесансно-
гуманістичною філософією освіти, а також орієнтація на християнсько-
гуманістичні, духовно-моральні та ціннісно-культурні пріоритети забезпе-
чує їй визнання серед широкого загалу як молоді, так й організаторів дер-
жавних і громадських молодіжних ініціатив, цілеспрямованого піклування 
про молоде покоління.  

Автори дослідження ставлять за мету переглянути існуючі анти-
єзуїтські наративи настільки, наскільки дозволить переконливість зап-
ропонованих наукових положень подолати недовіру до єзуїтів, яка й до 
сьогодні поширена у нашому суспільстві. Відомо, що в значному масиві 
єзуїстики та суспільному сприйнятті досі живуть стереотипи щодо вчите-
лів-єзуїтів, неспростованими, особливо на пост-радянському просторі є су-
спільні міфи про «реакційний», «імперіалістичний» та «ворожий» харак-
тер єзуїтської педагогіки. Більше того, деякі суспільні діячі, представники 
наукових кіл за інерцією радянської доби продовжують вживати термін 
«по-єзуїтські» в негативних конотаціях, як синонім хитрувань, фальсифі-
кацій і нечесності. Це є наслідком поверхового та тенденційного сприй-
няття та оцінки суспільно-педагогічних ініціатив Товариства Ісуса. Істори-
ко-педагогічний аналіз його ідейно-інтелектуальної спадщини та першо-
джерел дає змогу виснувати положення про те, що в основі єзуїтизму ле-
жали духовно-культурні, гуманістичні та людиновимірні ідеали. Єзуїти не 
лише стали засновниками європейської молодіжної політики, але й син-
тезували в її ідейно-педагогічних та організаційно-інституційних основах 
ренесансно-гуманістичні ідеали, урахували та творчо переосмислили по-
ради гуманістів щодо всебічного і гарномійного розвитку особистості, пік-
лування про цілісний розвиток і саморозвиток молодого покоління.  

Проактивний характер, інноваційні методи діяльності, особистісне 
забарвлення ініціатив ордену єзуїтів, їхня інтеграція у більшість країн сві-
ту, планетарна за масштабами та цілісна за змістом суспільна робота обу-
мовлюють значний інтерес до Товариства Ісуса вчених-істориків, культу-
рологів, філософів, теологів, релігієзнавців. Водночас чимало наративу 
єзуїстики позначено критичною, антиєзуїтською риторикою. Історики зі-
штовхуються зі складнощами відокремити наукове осмислення від влас-
них релігійних або атеїстичних мотивів, деколи не вдається подолати тра-
фаретно-шаблонні трактування та оцінки суспільної діяльності ченців-
єзуїтів, що містилися в попередній історіографії. Відтак практично не ви-
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світленим або ж несправедливо засудженим у значному масиві історіогра-
фії, виявився гуманістичний зміст суспільно-культурних та освітніх іні-
ціатив єзуїтів, багатьма ученими XVII-XIX століть було проігноровано той 
факт, що орден єзуїтів став єдиною інституційною силою, яка на практиці 
втілила ренесансно-гуманістичні ідеї у заснованій ним європейській моло-
діжній політиці. Зовсім іншою стала ситуація із вивченням гуманістичного 
змісту молодіжної політики єзуїтів у сучасній зарубіжній історіографії. 
Учені, релігієзнавці та теологи накопичили значний масив фактологічного 
та аналітичного матеріалу, історіографічне осмислення якого значно зба-
гатило науково правильне, історично об’єктивне та незаангажоване 
сприйняття гуманістичного змісту суспільно-культурної діяльності єзуїтів.  

Історико-педагогічний аналіз Товариства Ісуса також інспіровано й 
методологічною актуальністю. Не викликає заперечень той факт, що су-
часний метод наукового пізнання вмотивовано ідеєю переосмислення іс-
нуючих у науці стереотипів і квазінаукових положень, вектор новітньої іс-
торичної та історико-педагогічної науки спрямовано на подолання ідеоло-
гічної антиномічності, безкомпромісної ригористичності, байдужої шаб-
лонності та спорадичної поверховості у відтворенні суспільних явищ і по-
дій минулого. Особливо важливим є втілення таких стратегій історіографі-
чного аналізу в переосмисленні тем, зміст яких був пов’язаний із політико-
ідеологічними та релігійно-конфесійними сферами життя суспільства, як-
от суспільно-культурна діяльність ордену єзуїтів. Чималий масив єзуїстики 
є яскравою ілюстрацією ідеологічно заангажованих, прескриптивних і від-
верто популістсько-пропагантистських наративів, що були поставлені в ос-
нову антиєзуїтських налаштувань, передусім, некатолицьких регіонів світу. 
Тому переосмислення феномену єзуїтизму є пізнавально, методологічно та 
світоглядно виправданим. Більше того, викриття фальсифікацій, замов-
чувань й атавізмів атеїстичного тоталітаризму в єзуїстиці, сприятиме появі 
нових історичних синтез, в основу критеріїв побудови яких буде поставле-
но глибину та доброчесність наукового аналізу, залучення належної дже-
рельної бази, фактологічність, обґрунтованість висновків, що забезпечить 
професіоналізацію історіографічного дискурсу. 

Слід підкреслити, що цього року найчисельніший і найвпливо-віший 
чернечий орден католицької церкви – Товариство Ісуса, відзначає 485-
ліття з дня заснування. Єзуїти сьогодні – це міжнародний масштаб і систе-
мний характер педагогічної роботи. Транснаціональний характер діяльно-
сті ордену був помітним уже під час його утворення: засновник – іспанець 
Ігнатій Лойола, згуртував однодумців для присяги на вірність церкві на 
французькому Монмартрі, а центральним офісом генерала ордену, цілком 
природно, став Рим. Мультикультурність, глобалізація та динамічний роз-
виток – це ті атрибути, що збагачують міжнародний імідж єзуїтів, дають 
йому можливість відігравати вагому роль в облаштуванні світового куль-
турно-релігійного, освітнього та ціннісно-смислового ландшафту.  

Молодіжна політика, сміливість у запозиченні та трансформації пе-
дагогічних переконань ідейних опонентів, класно-урочна система, увага до 
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педагогічних кадрів і суспільного іміджу учителя, звеличення активної та 
діяльнісної, раціональної і розважливої життєвої позиції, розвиток парт-
нерства і лідерства інтеграція соціальних й освітніх послуг, філософія соці-
ального ліфта, маніфест освіченості та інтелігентності й багато іншого – це 
ті атрибути, появою яких у модерну добу ми завдячуємо ченцям-єзуїтам. 
Це ті «інновації», які забезпечили справжній ренесанс європейської моло-
ді в ранній Новий час. 

Доба європейського Відродження – час формування сучасної особис-
тості, а ренесансні чесноти – етико-моральний взірець сьогодення. Перша 
спроба виховання ранньомодерної європейської молоді у системі ціннісно-
педагогічних координат ренесансного гуманізму була здійснена в межах 
молодіжних ініціатив чину святого Ігнатія.  

Багатовіковий досвід педагогічної діяльності ордену єзуїтів свідчить, 
що випускник  ранньомодерних єзуїтських шкіл – це високоосвічена, пра-
целюбна і небайдужа молода особистість, яка, здобувши повноцінну та які-
сну освіту, була конкурентноспроможною у ранньомодерному європейсь-
кому суспільстві. «Ми, – підкреслював офіційний єзуїтський історіограф 
Н. Орландіно, –  бачимо, що багато з тих, хто нещодавно сидів перед нами 
на учнівських лавах, уже сяють у кардинальському пурпурі. Інші – у містах 
і державах досягли урядових посад. Ми виховали єпископів та їхніх радни-
ків. Навіть інші духовні товариства наповнені нашими учнями. З особливо 
обдарованої молоді ми формуємо стан учителів, які набувають вагомого 
впливу в суспільстві, активізують власну діяльність у всіх католицьких зе-
млях» [39, с. 210].  

Очевидними перспективами єзуїтська молодь, без сумніву, зав-
дячувала участі Товариства Ісуса в розробці та втіленні католицького варі-
анту модернізації освіти у ХVI столітті, який урахував як середньовічну 
традицію шкільного й університетського навчання, так й ідеї ренесансно-
гуманістичної інтелектуально-педагогічної думки [55, с. 61]. Такий паради-
гмальний синтез, передусім, виявився в тому, що педагогічні пріоритети 
єзуїтів орієнтувалися на ідеї морально-етичного дискурсу доби європейсь-
кого Відродження та передбачали формування особистості, яка б володіла 
належними чеснотами, була б достатньо освіченою, демонструвала б нові 
підходи до вирішення актуальних проблем тогочасної доби [7, с. 16].  

У ціннісно-педагогічні засади молодіжної політики єзуїтів було залу-
чено ренесансну програму «освіченого благочестя». Її сутнісний педагогі-
чний зміст, система запропонованих нею ренесансно-гуманістичних чес-
нот, які вияскравили морально-етичний ідеал доби європейського Відро-
дження, перебуває у семантико-смисловому зв’язку із сучасними історико-
філософськими підходами до тлумачення концепту «гуманізм». 

Передусім, терміном «гуманізм» позначали широкий літературно-
інтелектуальний і художній рух кінця XIV – початку XVII століття, зовні-
шнім виявом якого було захоплення літературою, освітніми традиціями та 
мистецтвом класичної давнини. Відповідним педагогічним ідеям Антич-
ності надавалося значення основоположного елементу загальної духовної 
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освіти [14, с. 7]. Пріоритетом у такому смисловому навантаженні гуманізму 
були чесноти високої освіченості, інтелектуальної культури, витонченого 
смаку, мистецтва красномовства, публічного виступу та дискусії, особливо-
го значення набув кодекс зразків доброчесної поведінки. Такому розумін-
ню гуманізму в програмі «освіченого благочестя» відповідали гуманітар-
но-ренесансні положення, завдання мовно-літературної підготовки, глибо-
кого вивчення латини на основі античних творів.  

По-друге, у широкому розумінні гуманізм означав прагнення до лю-
дяності (від лат. humanus – людяний), світоглядну позицію щодо визнання 
права кожного на доброзичливе ставлення, на полегшення страждань, що 
пов’язані з протиріччями людської природи та кінечністю життя [49, 
с. 46]. Відтак, ключовими поняттями вважалися благо, добро, доброчес-
ність, скромність, шанобливе ставлення і повага до старших, внутрішня 
культура особистості, християнські ідеали любові та співчуття. Такій інте-
рпретації гуманіму в еразмівській програмі «pietas litterata» були співзву-
чні християнсько-гуманістичні чесноти любові, добра та милосердя. 

Нарешті, гуманізм – це принцип світогляду, заснований на переко-
нанні про особистість як найвищу цінність, на визнанні гідності та прав 
людини, на ідеї всебічного і гармонійного розвитку її здібностей і талан-
тів [27, с. 167]. Тому ролі основоположного концепту набув індивідуалізм, 
адже особистість, за влучним висловом німецького мислителя 
В. Віндельбанда, «... побачила обов’язок у вдосконаленні своїх обдарувань 
та усвідомила право на повноцінний розвиток своїх сил» [13, с. 7]. Чільне 
місце з-поміж ренесансних чеснот зайняла активна діяльність людини, 
ініціативність і небайдужість, працелюбність і завзятість, нового оціночно-
го звучання набули талант і здібності людини, суспільство звернуло увагу 
на тілесну красу та силу, з’явилося бажання належного визнання та суспі-
льного винагородження за натхненну працю.  

Не залишилися осторонь нової етико-антропологічної парадигми Ре-
несансу й єзуїти. Вони швидко зрозуміли очевидні перспективи гуманісти-
чної педагогіки, розпочавши втілення католицького варіанту модернізації 
освіти і виховання та успішно поєднавши середньовічні традиції шкільни-
цтва та ідеї християнського й ренесансного гуманізму. 

На формування єзуїтського зразка доброчесності справили значний 
вплив ренесансні ідеї «християнського гуманізму». До його видатних 
представників належать Микола Кузанський, Дж. Піко делла Мірандола, 
Лефевр д’Етапль, Томас Мор, Еразм Роттердамський, Х.Л. Вівес. Мислите-
лі, не пориваючи з релігійною традицією, запропонували світові нові під-
ходи щодо облаштування усіх сторін суспільного життя, звернули увагу на 
необхідність кардинального внутрішньоцерковного та освітнього рефор-
мування. З усіх аспектів віровчення християнські гуманісти обирали й ак-
центували морально-етичний, були переконаними, що формування мора-
льної свідомості на основі християнсько-гуманістичних принципів можна 
вважати головним важелем розв’язання не лише особистісних, але й суспі-
льно-політичних проблем. Витончена латинська мова, досконале знання 
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античної класики, віра в людський розум, майже божественні якості осо-
бистості, яка здатна пізнати світ і на цій основі здійснити його прогресивне 
перетворення – усе це виформувало ціннісну основу ренесансно-
гуманістичного педагогічного простору [19, с. 45, 53]. 

Поділяючи думку гуманістів про те, що освіченість є вирішальним 
чинником суспільного прогресу, єзуїти сформували всі умови для ґрунтов-
ного оволодіння молодими людьми граматико-філологічними знаннями. 
Так, у листі «Про гуманізм» Ігнатій Лойола писав: «Для того, щоб повідо-
мити знання, передати всі природні, набуті та благодатні обдарування, ве-
льми важливо володіти мовами, особливо латиною» [33, с. 179]. Відповідне 
бачення першого єзуїта було відбито в «Конституціях»: «Оскільки, – за-
значалося в документі, – метою освіти, яку здобували в Товаристві, є до-
помага душам членів нашої спільноти та нашим ближнім, то цьому сприя-
тиме оволодіння словесністю» [40, с. 150]. Під терміном «словесність», 
окрім граматики, єзуїти розуміли й риторику. 

Після засвоєння латини, наступною чеснотою вчителі-єзуїти вважали 
мистецтво красномовства. Члени Товариства Ісуса високо цінували вишу-
каність вченого слова та красу публічного виступу. Такі пріоритети були 
цілком співзвучними педагогічним ідеалам європейського Відродження. 
Як зазначав іспанський гуманіст Х.Л. Вівес, «… юнаків необхідно готувати до 
активної діяльності на благо суспільства, красномовності навчати для того, 
щоб виступити проти безправності й ганьби, за право і честь» [20, с. 111]. 

Надаючи значної уваги розбудові таких ренесансно-гуманістичних 
чеснот як ерудованість, висока освіченість, інтелектуальна культура та 
професійність, єзуїти важливим складником тогочасної молодіжної полі-
тики вважали й виховання у європейської молоді доброчесних звичаїв, які 
удосконалюють і прикрашають особистість, плекають гідну та пристойну 
поведінку, прищеплюють норми християнської моралі. «Особливо потріб-
но, – наголошувалося в «Конституціях», – щоб ті, хто приходить здобувати 
освіту до університетів Товариства, набували разом зі знаннями й добрих 
звичаїв, гідних християнина» [40, с. 187]. Відповідні мотивації знаходимо 
й в епістолі секретаря Ігнатія Лойоли Поланко, який писав: «Для того, щоб 
учителі-єзуїти мали багато слухачів, які б здобули якомога більше користі, 
необхідно до того, що живить розум, додати дещо благочестиве, що слугує 
їжею душі. Слухачі повинні повертатися додому людьми не лише вченими, 
але й добродушними і доброзичливими, а головне – уміти плекати христи-
янські чесноти, добродійність і доброчестивість» [26, с. 179-180]. 

Нормативне підтвердження таких ціннісно-педагогічних основ моло-
діжних ініціатив Товариства Ісуса було представлено в освітньому плані 
ордену «Ratio Studiorum». Відповідно до нього, головне завдання орденсь-
ких шкіл Товариство вбачало в тому, щоб «ті, хто їх відвідує, досягли най-
більшого поступу в честивому житті, у добрих мистецтвах і доброму вченні 
для Божої слави» [59, с. 67]. Звернемо особливу увагу на педагогічне твер-
дження про «добрі мистецтва» («bonae artes»). Воно інтелектуально внор-
мовувало ідеї освіти та етичного виховання, реалізовувалося у «гуманісти-
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чних студіях» («studia humanitatis») і дозволяло досягти вже згаданого 
еразмівського виховного ідеалу «освіченого благочестя», а відтак – гумані-
стичної ідеї єдності навчальних і виховних практик, ренесансних ідей про 
морально-дидактичні акценти освіти [7, с. 17]. 

Слід зазначити, що про доброчесність самого Лойоли його перший 
біограф Педро де Рібаденейра (1572 рік) писав: «Але найголовнішим засо-
бом Ігнатія було завоювання сердець духовних синів солодкою та ніжною 
батьківською любов’ю, бо він насправді був ніжним і люблячим для всіх 
своїх синів. Він із великою радістю і чудовою доброзичливістю приймав 
усіх своїх підлеглих, коли вони до нього приходили. Він ніколи не допус-
кав жодного принизливого чи гострого слова на адресу тих, кого виправ-
ляв. Він був дуже уважним до доброго імені всіх своїх підлеглих, завжди 
говорив про них добре, показуючи свою добру думку про кожного, не роз-
криваючи їхніх прогрішень, поза випадками крайньої необхідності, коли 
був змушений із кимось порадитися» [15, с. 113].  

Тому цілком небезпідставним було твердження деяких учених про те, 
що педагогіка ордену єзуїтів, спираючись на ідею Ігнатія Лойоли про цілі-
сне виховання особистості, її інтелекту та релігійності, максимального роз-
витку усіх її талантів [54, с. 86], була покликана сформувати людину в ці-
лому [26, с. 179], а єзуїтська шкільна практика перетворила ренесансний 
гуманізм з явища елітарного в явище масове, здійснила освітню револю-
цію про яку говорили та писали інтелектуали європейського Відроджен-
ня [28, с. 15, 61]. 

У ціннісно-педагогічних пріоритетах єзуїтів було відбито й новий, гу-
маністичний зміст поняття «доброчесність», яке християнські гуманісти 
пов’язали не лише з моральністю, але й із активною діяльністю людини, її 
добрими та благочестивими справами [20, с. 111]. Серед найважливіших 
людських чеснот єзуїти, як і їхні попередники гуманісти, назвали працьо-
витість та активність, ініціативність і творчий запал, рішучість і розважли-
вість, зусилля і небайдужість, раціональність і ревність, постійність у спра-
ві і дбайливість, залюбленість у досконалість. Вони рішуче засуджували 
неробство, надмірний аскетизм та умертвіння тілесних сил. Цілком очеви-
дно, що статус провідної чесноти отримала діяльна побожність, яка, син-
тезувавши аскетизм схоластичного Середньовіччя та індивідуалізм Рене-
сансу, унормувала споглядання і дію, які в єзуїтизмі взаємно доповнили та 
збагатили одне одну [7, с. 17].  

Відомо, що в Середньовіччі, життя у спогляданні («vita con-
templation») цінувалося набагато вище життя в діяльності («vita active»). У 
«Конституціях» ордену єзуїтів було підтверджено необхідність активного 
характеру діяльності: «Кожен повинен із готовністю братися до виконання 
буль-якого заняття, яке йому доручено» [40, с. 127]. Як бачимо, Лойола за-
пропонував світові нове бачення, проголосивши головною чеснотою прак-
тичну суспільну роботу.  

Єзуїти швидко визначили й головні умови діяльності побожності. 
Роль життєвонеобхідних чеснот зайняли талант та обдарованість, здоров’я 



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   44         Колективна  монографія       

 

і тілесні сили, партнерство та лідерство, покликання і натхнення, вміння 
володіти собою та рішучість, постійність у справі та раціональність, доско-
налість та успіх.  Уважаючи обдарованість і талант головними чеснотами, 
єзуїти приймали до ордену лише тих, хто «… мав більше природних і набу-
тих дарів від Бога, які стануть їм у нагоді для досягнення мети» [59, с. 74]. 

Окрім того, у «Ratio» підкреслювалася необхідність виявлення ста-
ранності молоді в ході навчанні: «Студенти повинні поважно і стало до-
кладати зусиль до студій, бути наполегливими, старанними. У класі нехай 
не блукають туди-сюди, а кожен хай скромно і тихо пильнує свого ді-
ла» [59, с. 211]. Крім того, у документі було визначено критерії вибору вчи-
телів. Це: працьовитість, старанність, небайдужість до учнів, раціональ-
ність і розважливість [59, с. 40]. «Щодо розуму, – зазначалося в «Консти-
туціях», – важливою для кандидата на вступ у Товариство є розсудливість, 
або природній здоровий глузд, необхідний для набуття такої розсудливос-
ті» [40, с. 76].  

Як бачимо, єзуїти педагогічно інтерпретували ренесансно-гу-
маністичну інтелектуальну спадщину, упровадивши в розбудову чеснот 
орденської молоді декілька семантико-смислових навантажень гуманізму. 
Розуміючи його як «наслідування стародавніх», як відновлення зразків 
античної освіченості, основними ціннісними орієнтирами молодіжної по-
літики Товариство Ісуса проголосило освіченість, вишуканість латинської 
мови, інтелектуальну культуру, витончений смак, красномовність, доско-
налість вченого слова і публічного виступу, доброчесну поведінку. Із рене-
сансно-гуманістичних пріоритетів індивідуалізму кодекс єзуїтської добро-
чесності поповнився діяльною побожністю, працьовитістю, активністю, 
творчим запалом й ініціативністю, рішучістю і ревністю, небайдужістю, 
раціональністю і розважливістю. Єзуїти високо цінували талант і здібності 
молоді, звертали увагу на необхідність піклування про тілесне здоров’я 
тощо. Етимологічному тлумаченню гуманізму як людяності у виховних 
пріоритетах єзуїтів відповідали завдання розбудови чеснот скромності та 
ввічливості, виваженості та толерантності, поваги й уваги до старших, доб-
ра і любові, етики партнерства й єдності. Відтак в ігнатіанській молодіжній 
ініціативі були створені всі умови для реалізації еразмівського виховного 
ідеалу «освіченого благочестя». Єзуїти, анонсувавши в XVI-XVII століттях 
розбудову в європейської молоді «добрих мистецтв», заклали основи єдно-
сті навчально-виховних пріоритетів, зосередили увагу на морально-
етичних акцентах у піклуванні про молоде покоління. Тому цілком зако-
номірно, що розбудова окресленого переліку чеснот, вивела єзуїтів на ава-
нсцену ранньомодерних практик піклування про світ молоді. 

 Ремінісценції ренесансного гуманізму  в змісті та напря-
мах реалізації молодіжної політики чину святого Ігнатія. Ви-
несенена в назву третьої частини монографії теза – «Хвалят дітям добрую 
науку» – слова волинського православного шляхтича В. Загоровського, 
мовлені ним у «Духовному заповіті»  (1579 рік). Він, будучи ревним побор-
ником православ’я все ж справедливо високо оцінював єзуїтську систему 
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освіти, заповівши віддати своїх малолітніх синів на навчання до Віленської 
академії Товариства Ісуса [22, с. 222]. Це є одним з-поміж багатьох прик-
ладів легітимації та визнання єзуїтської освіти не лише в католицькому 
світі, але й у середовищі представників інших релігій. Багато в чому це бу-
ло визначено універсальним змістом і гуманістичним характером робо-ти 
вчителів-єзуїтів серед ранньомодерної молоді.  

Атестація змісту єзуїтської молодіжної політики як гуманістичної, на-
самперед, визначалася особливостями її освітнього напряму. Єзуїти, наслі-
дуючи гуманістів, доповнили традиційну середньовічну дидактичну систе-
му «artes liberales» («вільних мистецтв») новими дисциплінами – основа-
ми географії, історії, математики, природознавства, а також початками ви-
вчення національних мов (французька, німецька та інші). Окрім того, у 
змісті єзуїтської освіти було втілено гуманістичні техніки опрацювання 
творів античних авторів, ренесансну методику їхнього аналізу та насліду-
вання. У Товаристві Ісуса також вагомого значення надавали врахуванню 
індивідуальних особливостей учня, виявленню та розвитку його природ-
них і набутих обдарувань. Учителі-єзуїти реалізували низку гуманістичних 
принципів організації навчання (Х.Л. Вівес та інші): ідея цінності знань і 
проголошення невігластва як найбільшого зла, безперервності, послідов-
ності, закономірності шляху формування знань від прос-того до складного, 
індивідуалізації, виховного характеру навчання, організованості, емоцій-
ності, програмованості та стандартизованості змісту, доступності, залучен-
ня проблемного навчання [58]. 

Відомо, що шкільна модель ордену єзуїтів складалася з двох рівнів: 
середнього та вищого. Середній рівень – studia inferiora (граматико-
риторична школа) складався із infima classis grammaticae  (класу нижчої 
граматики),  media grammaticae (класу середньої граматики), suprema clas-
sis gratimmaticae (класу вищої граматики або синтаксису) та humanitas 
(класу поезії, риторичного мистецтва й ерудиції). Вищий рівень – studia 
superiora (філософсько-теологічна школа) включав два класи: philosophia 
(філософії) та  theologia (теології) [9, с. 155]. 

Важливо підкреслити, що єзуїтську освітню традицію впевнено мож-
на визначити як передовий педагогічний досвід, зміст якого полягав у си-
нтезі, тісному переплетенні античної, ренесансної, протестантської та схо-
ластичної традицій. Відомо, що ігнатіанська педагогіка активно послуго-
вувалася освітнім інструментарієм гуманістів, передусім, еразмівською 
програмою «освіченого благочестя» («pietas litterata»), виховним ідеалом 
якої, як вже зазначалося, були три чесноти  знання латини, що урівнюва-
лося з освіченістю, діяльна побожність і вміння скрізь вести себе належ-
но [56, с. 12]. Послідовно втілюючи наведений ідеал «християнського гу-
манізму», педагогічна діяльність учителів-єзуїтів здобула статус гуманіс-
тичної. 

Єзуїтська інтеграція ренесансного освітньо-виховного досвіду, перед-
усім, виявилася у вивченні латинської мови на прикладах з античної літе-
ратури («humanae litterae»). Студіювалися твори Цицерона, Вергілія, Го-
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рація, Овідія, значна увага приділялася мистецтву красномовства. Проте в 
єзуїтській освіті античні твори зазнавали значної цензури, їхній зміст ви-
холощувався, підлаштовувався до католицького ригористичного світогля-
ду [16, с. 369].   

У системі єзуїтського виховання як складника молодіжної політики 
Товариства Ісуса було створено умови для реалізації ренесансно-
гуманістичної ідеї всебічного і гармонійного виховання особистості. У єзу-
їтській інтерпретації, пріоритет у завданнях цілісного виховання належав 
морально-релігійному удосконаленню молоді, розбудові її чеснот і христи-
янської досконалості. Утім, модернізаційний характер духовно-
педагогічного методу єзуїтів виявився в залученні у виховний процес ре-
комендацій гуманістів європейського Відродження щодо розумового, фі-
зичного, естетичного, громадянського та емоційного виховання, реалізації 
якого слугувала розроблена єзуїтами система методів, форм і засобів.  

Моральне виховання – один з-поміж основних складників єзуїтської 
молодіжної політики. Його зміст був детермінований релігійними пріори-
тетами католицької церкви, а ідейно-педагогічні засади – творчою спад-
щиною Ігнатія Лойоли. Він приділяв значну увагу, зокрема, пошуку шля-
хів збереження орденською молоддю власного соціального і психічного 
комфорту: «Будь спокійним і безпристрасним. Нехай земні блага ніколи 
не будуть твоєю метою, а завжди будуть засобом для досягнення найвищої 
цілі  спасіння» [31, с. 421]. Також із приводу етичних наставлять молодих 
єзуїтів у книзі професора-єзуїта Клавдія Юдде зазначалося: «Завжди по-
водь себе з усіма чемно та ввічливо. Перед старшими піднімайся, чим про-
демонструєш свою шану і повагу. Уникай поспіху в мовленні, у своїх су-
дженнях. Пам’ятай, що ти юнак, а відтак практично не маєш життєвого до-
свіду. Твої знання досить поверхові. Тому повчись, перш ніж повчати до-
рослих. Юнаку личить шанобливість. Особливо уникай безсоромності. Не 
намагайся нікого змінювати, змінюйся сам. Не засуджуй та не втручайся у 
справи інших людей» [24, с. 28].  

Ренесансно-гуманістична ідеологія виявила себе й у фізичному вихо-
ванні молоді, яке в колегіумах Товариства Ісуса набуло широкого розвит-
ку. Відомо, що XVI століття запропонувало світові суттєво нові підходи до 
виховання, педагоги-гуманісти європейського Відродження звернули увагу 
на тілесні сили людини, її гідність, відкинули аскетичні вчення про нікче-
мність людського життя, висловилися на захист вільної, сильної тілом і ду-
хом особистості [17, с. 116]. Фізична форма, гімнастичні вправи, чергування 
праці і відпочинку, рухливі ігри – всі ці традиції Античності посіли місце 
чеснот гуманістичного ідеалу всебічно і гармонійно розвиненої особистос-
ті. Попри те, що орден єзуїтів був покликаний протистояти ранньомо-
дерним змінам, насамперед, протестантській Реформації та світському гу-
манізму, вчителі-єзуїти успішно інтерпретували педагогічну спадщину ре-
несансних наставників, упровадивши в свої духовно-педагогічні ініціативи 
чимало прогресивних ідей гуманістів Відродження, важливе місце з-поміж 
яких здобули цінності фізичного здоров’я особистості [10, с. 319]. 
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Основні ідеї християнсько-гуманістичного піклування про фізичне 
виховання молоді було відтворено в основоположних доку-ментах ордену 
єзуїтів. «Треба, – підкреслювалося у «Конституціях Товариства Ісуса», –  
приділяючи належну увагу тим, кого затримано і піддано випробуванням у 
домах чи колегіях, слід завбачливо дбати про їхнє збереження у властиво-
му покликанні, і в чеснотах таким чином, щоб піклуватися також про їхнє 
здоров’я та фізичну міць» [40, с. 108]. Процес духовної та фізичної форма-
ції орденської молоді вчителі-єзуїти розглядали цілісно, піклування про 
фізичне здоров’я як учнів, так й орденських викладачів було істотним 
складником педагогічного процесу шкіл Товариства Ісуса. 

Як підкреслював згадуваний вже Г. Бемер: «Сам Ігнатій Лойола, хоч 
особисто дотримувався ригористичної аскетичності, не дозволяв шкідли-
вого для здоров’я умертвління тілесності. Траплялося так, що він змушу-
вав молодих аскетів, які постували понад визначений термін, підніматися 
із ліжка і вживати їжу. Також він намагався не перевтомлювати молодь. 
Піклувався про те, щоб забезпечити їй можливість виконання необхідних 
вправ на свіжому повітрі та здійснення зміцнюючих здоров’я гімнастичних 
ігор» [11, с. 206]. 

Реалізації гуманістичних цінностей фізичного здоров’я особистості 
слугували організаційно-педагогічні заходи молодіжної політики єзуїтів. 
Так, відомий німецький історик М. Філіппсон зазначав: «Про здоров’я мо-
лодих членів ордену піклувалися із великою увагою. Навчальні заняття ні-
коли не продовжувалися надто довго та чергувалися з перервами. Також, 
єзуїти турбувалися про те, щоб не порушувати так необхідного для юнаць-
кого віку сну» [48, с. 195]. За положеннями шкільного статуту ордену «Ra-
tio Studiorum»  передбачалося проведення в усіх єзуїтських колегіях лише 
чотирьох занять на день – два до обіду, два – після [59, с. 56]. Орденські 
норми зобов’язували учнів стежити за гігієною, чистотою свого одягу та 
помешкання, дотримуватися розпорядку харчування і сну, виконувати фі-
зичні вправи [40, с. 126]. Єзуїти рішуче засуджували аскетизм, надмірні 
молитиви та пости: «Умертвлення тіла, – зазначалося у «Конституціях То-
вариства Ісуса», – не повинно бути надмірним чи нерозважливим у тому, 
що стосується посту, чування та інших зовнішніх покут і занять, які завда-
ють шкоди та перешкоджають більшому добру» [40, с. 127]. Таким чином, 
фізична форма учнів стала предметом особливого піклування наставників. 
Вони актуалізували думку про необхідність дотримання міри в усіх спра-
вах, як у духовному житті, так і в підтримці фізичного здоров’я людини. 

Суттєвим кроком уперед було введення в навчальний процес фізич-
них занять: «Не вельми розумно, – міркували перші єзуїти, –  завдати ко-
мусь стільки фізичної праці, щоб притлумлювати його дух і завдавати 
шкоди тілу, проте певні фізичні вправи, які зміцнюють і дух, і тіло, є, за-
звичай, доречними для всіх, навіть для тих, хто займається переважно ро-
зумовою працею» [40, с. 126]. Цікавим був той факт, що в структурі єзуїт-
ських домів було передбачено посаду лікаря, який повинен «... дбати про 
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добрий стан здоров’я мешканців дому, піклуючись про здорових і лікуючи 
недужих» [40, с. 127]. 

Індивідуальний підхід у піклуванні про фізичне здоров’я – ще один 
критерій та аргумент духовно-педагогічної ідентичності молодіжної полі-
тики ордену єзуїтів. Так, приміром, у «Конституціях» було уточнено: «Роз-
порядку трапез та годин, відведених для сну, мають, як правило, дотриму-
ватися всі. Однак, якщо для когось, із огляду на вагомі причини, доціль-
ним є дотримання іншого розпорядку, то настоятель повинен розважити, 
чи є потреба дозволити йому це. Оскільки з огляду на велике розмаїття 
осіб і звичаїв запровадити єдине правило для всіх навряд чи вдасться, на-
стоятель має стежити за тим, щоб  із кожним поводилися відповідно до йо-
го потреб» [40, с. 127]. 

Наслідуючи гуманістів, єзуїти рішуче заперечували ситуацію, коли 
учитель «служить не дитині, а палиці» [17, с. 133]. Вони намагалися уника-
ти застосування тілесних покарань, надаючи перевагу бесідам, духовним 
вправам і переконуванням. У той же час, не варто переоцінювати «іннова-
ційність» педагогічного методу єзуїтів. Німецький історик Г. Бемер підк-
реслював: «Звичайно, різка зберігала своє значення. Однак викладач не 
карав дітей самостійно. Він доручав це спеціально визначеній людині – 
коректору» [11, с. 205]. Більше того, єзуїти засуджували цинічну і відразливу 
неохайність, яка була властивою жебрацьким орденам. Класи орденських 
шкіл були світлими та просторими, чистота і навіть вишуканість уважалися 
настільки необхідними, як і розумовий розвиток. Вихователі намагалися 
привчити школяра до використання носової хустини, серветок та інших над-
бань культури, надати йому належний зовнішній вигляд [11, с. 205]. 

Важливим складником фізичного виховання молоді вчителі-єзуїти 
розглядали гру. Французький історик Ф. Ар’єс про місце гри в навчальному 
процесі шкіл Товариства Ісуса писав: «Єзуїти змінили негативне ставлення 
до гри, яке було властиве Середньовіччю. Вони відразу зрозуміли, що була 
б неможливою та небажаною заборона ігор або зведення їх до соромливого 
мінімуму. Так відбулося, приміром, із танцями: про їхню аморальність не 
лише перестали говорити, їх почали викладати в коледжах» [1, с. 98]. Єзуї-
ти видавали латиною гімнастичні трактати, впровадили в навчальну прог-
раму уроки танцю, гімнастики та гри в м’яча.  

Представлена історико-педагогічна панорама реалізації гума-
ністичних ідей фізичного виховання особистості в парадигмі молодіжної 
політики Товариства Ісуса свідчить, що вчителі-єзуїти значної уваги при-
діляли піклуванню про тілесні сили орденської молоді. Організаційно-
педагогічні засади єзуїтської освіти передбачали заходи, спрямовані на фі-
зичне виховання, з-поміж яких варто назвати чергування праці та відпо-
чинку, гімнастичні вправи, гру в м’яча, елементи хореографії тощо. Освіт-
ня філософія єзуїтів унормувала теологічну концепцію служіння Богу та 
духовне спасіння із належним ставленням до земного життя, піклуванням 
про фізичне здоров’я молоді.  
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Щодо сімейного виховання, якому ренесансні гуманісти надавали ва-
гомого значення, то його представлення в молодіжній політиці єзуїтів було 
мінімальним. Як і ренесансні мислителі, єзуїти вбачали важливу соціокуль-
турну роль в інституті сім’ї, утім пріоритетністю наділяли чернецтво: «Особ-
ливо, – зазначав Ігнатій Лойола, – слід схвалювати чернецтво, чистоту й 
утримання; також і шлюб, утім у меншій мірі ніж попередні» [31, с. 524].  

Окрім цього, антиєзуїтський трактат «Таємні настанови», автором 
якого був екс-член ордену Ієронім Загоровський (середина XVII століття), 
закріпив у свідомості європейців негативний резонанс щодо ставлення То-
вариства Ісуса до сімейних цінностей. Автор звинувачував учителів-єзуїтів 
у тому, що вони закликали матерів налаштовувати своїх синів на думку 
про труднощі сімейного життя та заохочували до прийняття чернецтва [44, 
с. 287].  

Дійсно, умовою вступу до єзуїтського ордену була обітниця безшлюб-
ності, утім, Ігнатій Лойола, з гуманістичною уважністю до особистості, за-
кликав учителів відповідально ставитися до рішень юнаків прийняти чер-
нечу обітницю: «Цілком законно, – підкреслював перший єзуїт, – направ-
ляти кого небудь до чернечого життя з обітницями бідності, чистоти та по-
слуху. Утім необхідно з уважністю врахувати умови життя та якості люди-
ни. ... Керівнику слід застерегти юнака від того, щоб він нерозважливо не 
пов’язав себе якою небудь обіцянкою чи обітницею» [31, с. 419].  

Експлікація теми зумовлює історичну ретроспективу й «ґендерного» 
питання в педагогічному вченні єзуїтів. Історичні джерела зафіксували 
очевидні мізогіністичні (женоненависницькі) висловлювання Ігнатія Ло-
йоли, а орденські документи забороняли жінкам доступ до домів і колегіу-
мів Товариства, а також застерігали єзуїтів від створення жіночого відга-
луження в ордені та опіки над душами черниць чи інших жінок [40, с. 116, 
256]. Ігнатій Лойола підкреслював: «Маємо уникати спілкування з жінка-
ми, тільки якщо вони не знатного походження» [23, с. 90]. У той же час у 
«Конституціях» роз’яснювалося: «Однак у випадку, якщо жінки відомі зі 
своєї милостині, або ж займають високе становище, то розважливий на-
стоятель може вчинити щодо них диспензу (виняток – авт.), дозволивши 
їм увійти в орденський дім та оглянути його» [40, с. 118]. Відтак єзуїти ра-
до вітали жіночу благодійність, а жінки активно фундували єзуїтські осе-
редки в країнах Європи, щедро жертвували маєтки, грошові ресурси, 
впливи і зв’язки серед дворів монархів, місцевої знаті, виступали помічни-
цями єзуїтів у справах милосердя.   

Як бачимо, формування єзуїтського ідеалу особистості – ченців єван-
гельських чеснот із властивим ордену пієтетом та розважливістю, повинно 
було здійснювалося з урахуванням індивідуальних особливостей юнаків, 
які робили вибір вступити до колегіумів Товариства Ісуса, а ставлення до 
жінки – хоч і не виходило за середньовічні межі соціокультурних коорди-
нат, усе ж виявилося набагато прогресивнішим, зумовило інтеграцію за-
можних жінок до активної суспільної діяльності [8, с. 29]. 
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Ренесансно-гуманістичні ідей були долучені й до соціального напря-
му молодіжної політики вчителів-єзуїтів. Мова йде про інтеграцію соціа-
льних та освітніх послуг у педагогічному досвіді молодіжної політики ор-
дену єзуїтів. Соціальна інфраструктура Товариства Ісуса в країнах Європи 
другої половини XVI – XVII століття була представлена колегіумами, хра-
мами, бурсами музикантів, аптеками, інфірмеріями, бібліотеками, театра-
ми, друкарнями, конвіктами, новіціатами тощо, що визначало й напрями 
соціальних ініціатив.  

Із соціальним виміром тісно пов’язана т. зв. «гносеологічна пробле-
ма» молодіжної політики єзуїтів – пізнання здібностей, нахилів і можли-
востей молоді на предмет перспектив її залучення до служіння в Товарист-
ві Ісуса [2, с. 51]. Щоб виявити молодь, яка відповідала визначеним у до-
кументах ордену критеріям, єзуїти розробили власну систему методів і те-
хнологій. 

За твердженням О. Дем’яновича, відбір молодих осіб, придатних для 
розв’язання основних завдань ордену єзуїтів, здійснювався з учнів світсь-
ких шкіл, що діяли при колегіях Товариства Ісуса. Дійсно, саме меті вияв-
лення здібного юнацтва слугувала методика організації освітньо-
виховного процесу, що втілювалася в єзуїтських школах: атмосфера змага-
льності, організація дискусій і публічних звітів, завдання творчого харак-
теру, проведення екзаменів, надання кращим учням титулів декуріона, за-
охочення шкільного самоврядування та культурної самодіяльності. Такі 
новаторства в освіті дозволяли учням розкрити власні здібності та допома-
гали викладачам краще пізнати нахили, можливості та перспективи вихо-
ванців [2, с. 52]. 

Учні, які виявили необхідні здібності, вступали до новіціату (проба-
ційного дому) – першого етапу формації (духовної підготовки та академіч-
ного навчання) кандидата на вступ до ордену єзуїтів, який тривав два роки 
та був не чим іншим як періодом випробування [2, с. 52]. Проте, перш ніж 
стати кандидатом на вступ до ордену, незалежно від того чи був юнак ви-
хованцем світської орденської школи чи ні, він проходив етап першої про-
бації. «Кандидатів, – зазначалося у «Конституціях», – слід добре пізнати 
перед прийняттям на пробацію. Із цією метою було необхідно влаштовува-
ти доми першої пробації, де б кандидатів випробовували впродовж міся-
ця» [40, с. 67]. 

Серед методів і технологій пізнання молодого кандидата на етапі 
першої пробації використовували такі: екзаменування – розпитування ка-
ндидата про наявність основних і другорядних перешкод на вступ до орде-
ну. Важливим методом пізнання молодого кандидата була організація бе-
сід із мешканцями дому, під час яких юнак міг повідомити важливу інфо-
рмацію про себе та свою сім’ю [2, с. 52]. 

У зв’язку з тим, що всі кандидати, будучи побожними, із великою від-
повідальністю ставилися до сповіді, єзуїти використовували таїнство пока-
яння як метод отримання інформації про кандидатів. Із цього приводу в «За-



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               51 

 

гальному екзамені» зазначалося: «Сповідник, виявивши, що кандидат надає 
неправдиві свідчення, повинен впливати на його сумління» [35, с. 34]. 

Після того, як кандидат успішно проходив випробування першої про-
бації, його приймали до новіціату, де щодо нього вчинялося детальне екза-
менування і загальна сповідь. Він здійснював реколекції (виконання духов-
них вправ), шість основних проб (юнак мав продемонструвати вміння служи-
ти у шпиталі, просити милостиню заради Христа, займатися доброчинною 
діяльністю, тлумачити основи християнської віри, проповідувати та сповіда-
ти). Крім того, під час виконання всіх компонентів випробування, молодого 
кандидата супроводжував духівник, головна мета якого зводилася до пізнан-
ня «найпотаємніших глибин душі» молодої особистості [2, с. 53]. 

Нарешті, кандидат який пройшов два роки новіціату, виявив себе 
здібним і покірним, сприяв розбудові інших через спілкування з ними та 
успішно пройшов усі випробування, допускався до складання обітниць бі-
дності, послуху і чистоти, тобто ставав членом Товариства Ісуса. 

Як бачимо, орден єзуїтів, приймаючи до своєї організації юнаків ли-
ше за визначеними критеріями, сформував багатокомпонентну і різнорів-
неву систему випробувань, спрямовану на вирішення «гносеологічної про-
блеми» молодіжної політики – пізнання здібностей молодих кандидатів. 
Проте прагматизм єзуїтів, їхнє орієнтування на безпомилковість у відборі 
власних молодих кадрів обумовило значні пересмикування: духівники на-
магалися пізнати не лише здібності та дарування юнацтва, але і його дум-
ки, утаємничені глибини «особистісного простору» [2, с. 53]. 

Важливим соціальним виміром молодіжної політики було й те, що 
єзуїти, поділяючи ренесансні уявлення про позастановість і соціальну орі-
єнтацію освіти, реалізували принцип «подвійної доступності», зміст якого 
полягав у безкоштовності орденської школи, її соціальній відкритості, а 
також релігійній толерантності до юнаків некатоликів.  

Методи, форми та засоби ранньомодерної молодіжної по-
літики єзуїтів. Розвиток ренесансно-гуманістичних ідеї освіти і вихо-
вання виявився в методичних механізмах, формах і засобах молодіжної по-
літики Товариства Ісуса. Гуманістичні інтенції були впізнаваними в таких 
педагогічних методах як наставляння, бесіда, наслідування античних геро-
їв, заохочення, переконування, переважали методи «м’якої руки» 
(Х.Л. Вівес), принципово заперечувалися тілесні покарання. Єзуїти вияви-
ли глибокий інтерес до християнсько-гуманістичних духовно-педагогічних 
методів індивідуального вдосконалення людини (виконання духовних 
вправ, рефлексія, роздуми, сповідь, молитва, медитація, проповідь). 

Відтворення гуманістичної ідеї цілісного і всебічного виховання мо-
лоді виявилося у формах молодіжної політики єзуїти, з-поміж яких: клас-
но-урочна система організації освіти, диспути, «академії» (для роботи із 
талановитою молоддю), організації студентів – Маріанські Содаліції (релі-
гійне та соціальне виховання) тощо. 

Особливий інтерес, на наш погляд, становить розвиток гума-
ністичних ідей у єзуїтських практиках диспутів – важливої форми реаліза-
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ції освіти і виховання в колегіумах. Методика їхнього проведення врахову-
вала гуманістичні пріоритети вдосконалення мистецтва красномовства, 
розбудови доброчесності та педагогіки діалогу. Із одного боку, вони спри-
яли вдосконаленню мовлення орденської молоді, її риторичних компетен-
тностей, із іншого – актуалізували морально-етичні завдання. «Позаяк, – 
підкреслювалося у «Конституціях Товариства Ісуса», – диспути є вельми 
корисними, особливо для тих, хто вивчає мистецтва і богослов’я, схоласти-
ки повинні брати участь у диспутах чи у звичайних обговореннях, що про-
водяться в колегіумах» [40, с. 158]. У документі також зазначалося, що для 
проведення диспутів слід визначати певні дні та години, особливо важли-
во анонсувати тематику заходу. «Напереродні чи пополудні, – пояснювали 
орденські законодавці, – запропоновані для майбутнього обговорення тве-
рдження, потрібно вивісити на дверях, аби ті, у кого буде бажання, могли 
прийти, щоб взяти участь у диспуті чи просто послухати» [40, с. 158].  

На диспутах повинен бути головуючий, який би модерував роботу 
учасників, тлумачив тему диспуту, розподіляв час для виступів, робив на-
лежні висновки та подавав знак про завершення дискусії [40, с. 160]. 
«Він, – говорилося про наставника в освітньому статуті ордену «Ratio Stu-
diorum», – повинен так головувати на диспуті, щоб було враження, ніби 
він сам сперечається у кожному з суперників. Нехай хвалить за гарну від-
повідь. У разі виникнення складної ситуації нехай підкаже правильний 
шлях думки. Якщо диспутант відчуває складнощі та зупиняється, нехай 
спрямує його рухатися далі» [37, с. 314]. Викладачам ставилося в обов’язок 
організовувати дискусії не тільки між студентами однієї групи, але й вмо-
тивовувати молодь із нижчих ступенів освіти дискутувати на зрозумілі їм 
теми зі старшими юнаками [40, с. 182]. 

Викладачів-єзуїтів закликали уважно стежити за дотриманням ака-
демічної чесності, комунікативної коректності та наукового стилю викладу 
думок під час проведення диспутів у колегіумах ордену. В освітньому ста-
туті єзуїтів містилися поради молоді щодо стилю і риторики публічного 
виступу: «Нехай не наводять непотрібних, застарілих, відверто абсурдних і 
неправильних суджень, а прагнуть доводити висновки не кількістю аргу-
ментів, а їх вагомістю та змістовністю. Нехай не зачіпають чужі матерії, а 
теми своєї компетентності трактують коротко, викладаючи значимі та зро-
зумілі аргументи» [37, с. 312]. У документі також підкреслювалася важли-
вість логічності, послідовності, а головне – динамізму в дискусії. 

Кодекс доброчесності єзуїтів поповнився й чеснотами скромності, то-
лерантності й поваги до опонента як етико-моральними критеріями ве-
дення дискусії. Відповідно до «Конституцій», єзуїтській молоді слід було 
так вести себе на диспутах, щоб вирізнятися з-поміж інших не лише знан-
нями, але й скромністю [40, с. 158]. У дискусійних питаннях, де можна бу-
ло підтримати позицію певної сторони, слід так захищати одну з них, щоб 
скромно і доброзичливо віддати належне й іншій, а у випадку можливості 
узгодити думки опонентів – досягненням консенсусу не варто зневажа-
ти [37, с. 312].  
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Також у проведені диспутів виявилося прагнення єзуїтів до досконалос-
ті, повага до таких чеснот як майстерність, талант, обдарованість, уважне 
ставлення до публічності та суспільної думки. «Нехай, – підкреслювалося в 
освітньому статуті, – публічно дискутують лише ті студенти, хто краще на-
вчений. Іншим слід вправлятися приватно до тих пір, доки не зростуть до та-
кого рівня, щоб їх визнали гідними публічного виступу» [37, с. 313]. 

Ренесансно-гуманістичні аргументи організації освіти і виховання 
були враховані й у засобах єзуїтських педагогічних ініціатив. Аналіз пер-
ших орденських документів про освіту («Constitutiones Collegii 
Messanensis», 1548 рік та інші) свідчить про використання в єзуїтських ко-
легіумах граматики та інших дидактичних праць Еразма Роттердамського 
та Х.Л. Вівеса [58], інтеграцію у навчальний процес гри, спортивних зма-
гань, гімнастики, фехтування, їзди верхи, театрального, музичного та хо-
реографічного мистецтва, нагороджень і прославляння учнів тощо.  

Зокрема слід підкреслити, що вчителі-єзуїти розуміли той факт, що 
музичне мистецтво, яке володіє винятковою можливістю впливу на емо-
ційний стан людини, сприяє її духовно-особистісному зростанню, розбудо-
ві чеснот, моральному вдосконаленню, обумовлює діяльну ініціативу, ста-
новить вагоме значення в системі засобів реалізації молодіжної політи-
ки [3, с. 142]. 

Розкриваючи місце музичного мистецтва в молодіжній політиці То-
вариства Ісуса, варто наголосити на неоднозначному ставленні перших 
єзуїтів до співу й сакральної музики. «Не можна, – зазначалося у «Консти-
туціях», – тримати в домі різні знаряддя (ігри, музичні інструменти), що 
схиляють до неробства» [40, с. 118].  

Утім у Товаристві Ісуса швидко зрозуміли важливість музики в реалі-
зації орденської діяльності. Про це свідчить зміст нормативних документів 
та офіційного листування між членами ордену. Наприклад, у листі учасни-
ків першого збору конгрегації литовської провінції Товариства Ісуса в Бра-
неві (1611 рік) до генерала ордену зазначалося: «Маємо 5 колегіумів при 
парафіях, а у всіх інших (костелах) досі утримуються від співу. Проте ба-
чимо, що через його відсутність в наших костелах спадає побожність вір-
них і багато переходять до інших храмів. Окрім того, пастирі та інші ксьо-
ндзи закінчують школи без ознайомлення зі співом, а схизматики та єре-
тики саме ним залучають до своїх храмів простий люд» [29, с. 13]. Як ба-
чимо, ченці-єзуїти надавали музиці важливого духовно-
пропагандистського значення, пов’язували з нею успіх релігійної, пастир-
ської та освітньої діяльності [3, с. 142]. 

Окрім того, особливу увагу єзуїти звертали на необхідність надання 
орденській молоді музичної освіти. Так, у листі папського місіонера в Мос-
кві пана Геральда до отця Франциська Дубського (1698 рік) є такі слова: 
«Музика в нашій церкві велична, на трубах і литаврах грають музиканти 
пана посла. На свято Янгола Охоронця у нас був такий спів, яких не почути 
в ваших країнах [західних – авт.]. Усе це викликає інтерес та приваблює 
єретиків. Поміж тим, ми думаємо про вагому необхідність навчити музиці 
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деяких дітей, із тих, кого виховуємо, щоб коли пан посол повернеться до-
дому й сторонні музиканти не будуть з’являтися, у нас був би хоч якийсь 
спів» [25, с. 9-10]. Крім того, єзуїти уважно ставилися й до рівня музичних 
компетентностей викладача: «Учителеві, – писав єзуїтський місіонер Фра-
нциск Еміліан, – необхідно добре знати музику, принаймні вміти пра-
вильно грати на органі та бути майстерним у співі, бо без цих знань він не 
принесе жодної користі» [36, с. 22]. 

Значної уваги музичній освіті вихованців надавали організатори му-
зичних бурс, що стали органічним складником освітньої моделі єзуїтсько-
го колегіуму й займали важливе місце в розгалуженій мережі домів Това-
риства Ісуса (поряд із конвіктами, храмами, каплицями, бібліотеками, теа-
трами, братствами учнів тощо). Ініціатива заснування бурс, які спочатку 
мали назву бурс для бідних («bursae pauperum»), належала папському мі-
сіонерові Антоніо Поссевіно. У них юнаки, окрім освіти, отримали право 
безкоштовно мешкати, одягатися, харчуватися і лікуватися. Утім, через те, 
що «bursae pauperum» не завжди мали достатню фундацію, єзуїти виріши-
ли пов’язати їх із навчанням музики. Так бурси для бідних були реорга-
нізовані в заклади музичної освіти (bursa musicorum, bursa pauperum musi-
corum, musica, chorus, cantus) [52, с. 86-88]. 

У структурі осередків ордену, бурси музикантів функціонували на за-
садах інституціональної автономії. До такого висновку дійшов вітчизняний 
дослідник С. Сєряков, який серед доказів такого самоврядування наводив 
окреме розташування музичних закладів, спеціальні джерела фінансуван-
ня, наявність широкого адміністративного самоуправління (відомі посади 
префекта бурс, магістра хору) [42, с. 139]. Також на автономний статус 
«bursa musicorum» звернув увагу й польський науковець Є. Коханович. Він 
говорив про те, що єзуїтські музичні заклади самостійно вели власні роз-
рахункові книги, складали інвентарний опис інструментів і список особо-
вого складу [57, с. 547]. 

Мету функціонування єзуїтських бурс музикантів необхідно розглядати 
тривимірно. Насамперед, завданням закладів було навчити молодь музики 
та співам, тобто підготувати кваліфікованих музикантів. Далі, бурси забезпе-
чували музично-хоровий супровід богослужінь і публічних урочистостей (ви-
став, диспутів, проголошення промов і віршів, процесій). Нарешті, викорис-
товуючи духовну музику як засіб власного позиціонування та популяризації 
в суспільстві, єзуїти намагалися залучити вірних до храму, некатоликів – до 
латинської віри, молодь – до єзуїтських шкіл [3, с. 144]. 

До бурс музикантів приймали підлітків 12-15 років. Молодші учні бу-
ли винятком. Більшість вступала до закладів після п’ятнадцяти років [52, 
с. 87]. Юнаки відбиралися серед загалу єзуїтських вихованців за умови на-
явності музичних здібностей та походження з незаможної родини [41, 
с. 173]. Навчання музиці (грі на музичних інструментах, сольному і хоро-
вому співу, умінню читати й писати ноти) тривало від року до семи. Час 
навчання залежав від того, чи хлопець уже володів музичним інструмен-
том, чи лише розпочинав музичну освіту [52, с. 87]. Як правило, молодь 
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здобувала музичну освіту три роки. Після закінчення трирічного терміну 
навчання, юнаки, віддаючи своєрідний борг школі, ще три роки навчали 
музиці своїх молодших колег. Після другого трирічного терміну перебу-
вання в бурсі музикантів, дозволялося вийти зі складу установи й працю-
вати церковним органістом, або залишитися в ній викладачем, отримуючи 
за свою працю винагороду [3, с. 144]. 

Утім, музичне мистецтво в ордені єзуїтів було навчальним предметом 
не лише в спеціалізованих бурсах. Спів мав статус обов’язкової дисципліни 
й у звичайній єзуїтській школі, зокрема в трьох нижчих класах граматико-
риторичної школи (studia inferiora). Така музична підготовка та вокальні 
виступи учнів відбувалися, як правило, після уроків упродовж години. 
Крім того, учні мали можливість розвивати власну майстерність духовного 
співу завдяки постійній участі в богослужіннях, де лунали літургійні мело-
дії, церковні піснеспіви та духовні гімни. У той же час, якість музичної 
освіти  в звичайній школі ордену оцінюється сучасними науковцями неод-
нозначно. Наголошується й на суто утилітарному призначенні навчання 
музики й співам у колегіумі товариства [57, с. 551].  

Особливе місце належало музичному мистецтву в житті єзуїтського 
театру, який був, без перебільшення, головним елементом культурного 
життя ранньомодерних міст Європи, збирав міську інтелігенцію, дворянст-
во і буржуазію. Музичний супровід надавав виставам яскравості, підвищу-
вав їхній емоційний вплив. Єзуїти талановито поєднували виступи інстру-
ментальних і вокальних ансамблів із репертуаром театрів, танцями, моно-
логами. Крім того, за висновками згадуваного вже Є. Кохановича, шкільні 
театри ордену не лише співпрацювали з бурсами музикантів під час влашту-
вання вистав у стінах колегіуму, але й спільно з ними брали участь у публіч-
но-культурницьких заходах за його межами (урочистих привітаннях санов-
ників, весіллях на магнатських дворах, процесіях Божого тіла) [57, с. 553].  

Музика стала важливим елементом життя й Маріанських Содаліцій – 
студентських релігійних конгрегацій, що створювалися з метою популяри-
зації серед учнів культу Діви Марії та були покликані прищеплювати їм 
набожність, моральність і засади християнської поведінки. Із цією метою 
содаліси в неділю та святкові дні брали участь в урочистих процесіях, це-
ремоніях, пов’язаних із віховими подіями в житті колегіуму [42, с. 129]. 

Слід згадати й тих, хто забезпечив розвиток музичного мистецтва в То-
варистві Ісуса – єзуїтів-композиторів. Серед них – о. Ян Брант, о. Шимон Бе-
рента, о. Марцін Кречмер, Яцек Щуровський, Вацлав Матей Штейер, Ян Діс-
мас Зеленка, Адам Міхна, Ян Антонін Кожелух та інші [43, с. 395].  

Як бачимо, музичному мистецтву та духовній пісні належала винят-
ково важлива роль у молодіжній політиці ордену єзуїтів. Єзуїти вдало по-
єднували музику із життям орденської молоді: на початку уроків юнаки 
співали благочестиві пісні, у неділі та святкові дні – слухали літургічний 
спів на месах, під час театральних вистав, декламування, диспутів та про-
цесій – брали участь у вокальних виступах. Окрім цього, єзуїти поставили 
музичну освіту на широку організаційну основу. Музичні бурси Товариства 
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Ісуса цілком небезпідставно вважаються першим видом консерваторій 
ранньомодерної Європи, бо вони виконували не лише завдання соціаліза-
ції незаможних верств юнацтва, а й знайомили молодь із досягненнями 
духовної музичної культури, виховували молоде покоління в координатах 
християнських цінностей. 

 «Учителі Європи» та «носії католицького  гуманізму»: 
образ викладачів студій Товариства Ісуса. У ранній Новий час 
учителі-єзуїти, заснувавши широку мережу освітніх закладів, цілком зако-
номірно володіли титулом «учителів Європи», а синтезний зміст педагогі-
ки ордену давав підстави для кваліфікації єзуїтів як «носіїв католицького 
гуманізму». Дійсно, втілюючи в освітню практику настанови гуманістів 
епохи європейського Відродження, єзуїти запропонували тогочасній моло-
ді принципово нові підходи до організації її навчання та забезпечення 
умов функціонування середньої та вищої школи. Вони звертали увагу на 
адміністративний апарат, нормативне забезпечення та освітні стандарти, 
фінансування і матеріальні умови здійснення освітнього процесу. Одним із 
заходів такого реформування стала підготовка педагогічних кадрів, у якій 
єзуїти, цілком небезпідставно, вбачали головну умову успішної реалізації то-
гочасної орденської молодіжної політики, її головний критерій і пріоритет.  

Переконливість єзуїтського методу підготовки викладачів очевидна, 
адже Товариству Ісуса вдалося успішно втілити педагогічні пріоритети єв-
ропейського Відродження, запропонувавши світові новий образ наставни-
ка, статус якого ґрунтувався на високій професійності, глибокому знанні 
справи, вимогливості, вишуканості вченого слова та красномовстві публіч-
ного виступу. Учителі-єзуїти захоплювали тогочасну молодь скрупульозні-
стю і точністю викладання, широтою ерудиції та актуальністю постановки 
дидактичних та етико-моральних проблем, її приваблювала ініціативність, 
сміливість, прагматизм і діяльна побожність орденського педагога, що ві-
дповідало новим соціокультурним умовам ранньомодерної доби [6, с. 29]. 

Відтак поміж значимих реальних справ освітньо-виховної діяльності 
ордену єзуїтів була модернізація образу та статусу вчителя: «Якщо, – підк-
реслював німецький історик Г. Бемер, – ми захотіли б зобразити геній ор-
дену єзуїтів, то повинні були уявити його у вигляді шкільного учителя з 
латинською граматикою в руках» [11, с. 200]. 

 Передусім Товариство Ісуса в установчих і програмних документах 
проголосило важливість і необхідність праці вчителя: «Особливо, – зазна-
чалося у «Статуті», – слід піклуватися про навчання і виховання дітей. Ге-
нерал і все Товариство повинні піклуватися про те, щоб ніхто із членів ор-
дену не відмовлявся присвятити себе початковому навчанню і вихованню 
юнацтва» [46, с. 416]. Поряд із наголосом на значущості учительської місії, 
орден єзуїтів сформулював високі вимоги до інтелектуального рівня ви-
кладача. Так, в освітньому стандарті Товариства Ісуса «Ratio Studiorum» 
(1599 рік) знаходимо такі слова: «Слід дібрати мужів не лише досвічених у 
мовах (це найвища необхідність), а й обізнаних зі схоластичним бого-
слов’ям, історичною наукою, та іншими галузями знання, загалом ерудо-
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ваних, і по змозі – вправних у красномовстві» [59, с. 41]. Досягти наведе-
них критеріїв до професійної підготовки вчителя дозволяла багатоступе-
нева навчальна система ордену єзуїтів, адже більшість його викладачів 
здобували освіту саме в єзуїтських колегіях, пройшовши шлях від схоласта 
до професора [9, с. 153]. 

Викладання в єзуїтських колегіумах XVI-XVII століття було посадою 
високою, почесною та вельми відповідальною. Товариство пишалося еру-
дованістю, розважливістю і підготовленістю своїх викладачів [50, с. 100]. 
Так, випускник колегіуму єзуїтів у Беллі, французький письменник і полі-
тичний діяч А. де Ламартін, критикуючи орден загалом, все ж високо оці-
нював своїх наставників: «Загальні недоліки ордену єзуїтів, – писав він, – 
не змусять мене зневажити правдою: я не можу не віддати належне пере-
вагам і чеснотам, якими володіли наші викладачі. У їхніх взаєминах зі сві-
том була людська сила, а у відносинах із нами – божественна» [30, с. 197]. 
Головною умовою професійності та доброчесності єзуїтських педагогів, без 
сумніву, була орденська система підготовки викладача, теоретико-
методологічні та організаційно-педагогічні умови якої вдало синтезували 
педагогічний досвід католицької традиції та здобутки ренесансно-
гуманістичної думки. Вони успішно поєднували релігію і раціональне 
знання, педагогічну духовність і ранньомодерний прагматизм [6, с. 30]. 

Відомо, що підготовка викладача студій Товариства Ісуса здійс-
нювалася за освітньою програмою повного єзуїтського колегіуму («studium 
universale»). Як і християнські гуманісти (Еразм Роттердамський, 
Л. д’Етапль, Х.Л. Вівес), мету підготовки педагогічних кадрів єзуїти розг-
лядали в єдності навчально-виховних пріоритетів, значно вияскравивши її 
духовно-релігійні та морально-етичні акценти. «Найпершим служінням 
нашого Товариства, – підкреслювалося в «Ratio Studiorum», –  є викладати 
ближнім відповідні для нашого Інституту науки, і робити це таким чином, 
щоб спонукати до пізнання нашого Творця і пробуджувати любов до Ньо-
го» [59, с. 39]. Варто наголосити, що «... зайнятися розбудовою споруди 
вченості та вміння її застосовувати» слід було лише після того, як «... 
з’ясується, що в нових членів уже закладено підвалини самозречення і на-
лежного поступу в чеснотах» [40, с. 130]. 

Прийшовши до ордену, передусім, молодь вступала до новіціату. Як-
що юнак, проходячи пробацію (випробувальний термін послуху) виявив 
схильності до вченості, належний поступ у чеснотах і доброчесному житті, 
він допускався до орденської педагогічної освіти, тим самим отримував 
перспективу здобути вчений ступінь і вчене звання. Такий підхід був спів-
звучний гуманістичному положенню про цінність природних і набутих 
здібностей, таланту особистості, які в орденських офіційних документах 
мали назву покликання [40]. 

Поділяючи думку гуманістів про цінність гуманітарної вче-ності та 
літературної освіченості (П.П. Верджеріо, Е.С. Пікколоміні, Еразм Роттер-
дамський та інші), єзуїти спрямовували майбутніх орденських викладачів 
на навчання в граматико-риторичну школу, яка мала назву studia inferio-
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rum (нижчі студії) та складалася з п’яти класів [50, с. 83]. Перші три класи 
тоді відповідали щаблям вивчення етимології, синтаксису, фонетики та 
морфології латини [56, с. 12]. Учнів знайомили з походженням мови, учи-
ли писати і читати латиною. У третьому класі додавалися основи грецької 
мови. Для якісного засвоєння учнями латинської граматики вчителі-єзуїти 
зверталися до античної літературної спадщини. Вони обговорювали з ви-
хованцями літературно-стилістичну вишуканість творів, благородність ду-
мок і досконалість письма автора. Мова йшла про вивчення латини не че-
рез тривіальне зазубрювання тонкощів її граматики, а через творче засво-
єння прикладів із античної літератури [56, с. 12]. 

Опанувавши латинську граматику, учні переходили в класи поезії та 
риторики. У них майбутні викладачі оволодівали мистецтвом латини, опа-
новували її прозу і поетику, вправлялися у перекладах і написанні власних 
прозових і віршованих творів [50, с. 86]. Майбутні фахівці з риторики роз-
вивали свої ораторські здібності. Вони виголошували підготовлені промо-
ви, декламували вірші й інсценізували уривки із творів. Формуванню 
уміння впевнено триматися перед аудиторією, позбутися ніяковіння, нев-
певненості та надмірної сором’язливості сприяла мистецько-театральна 
підготовка, яка займала належне місце в шкільному житті орденської мо-
лоді [5, с. 83]. 

Викладання в граматико-філологічних класах нижчих студій здійс-
нювали схоластики-магістри (scholastici або magistri). Вони, здобуваючи 
освіту в філософсько-теологічних класах, навчали молодших учнів читати і 
писати латиною, вправлялися з ними у виголошенні промов, проводили 
диспути тощо. Учительську роботу в нижчих студіях магістри здійснювали 
у межах практики педагогічного магістеріуму, яка передбачалася після то-
го, як схоластики завершували вивчення філософських дисциплін. Зміст 
практики полягав у викладанні протягом 2-3 років у нижчих класах 
(infima, media, suprema classis grammaticae), а після закінчення курсу тео-
логії – у класах поезії (humaniora) та риторики (rhetorica) [51, с. 45-46]. Як 
зазначалося у «Ratio», магістри-схоластики – це « ... мужі не лише досвід-
чені в мовах, а й обізнані зі схоластичним богослов’ям та іншими науками, 
в усьому ерудовані, і по можливості – вправні у красномовстві, ... працею 
яких, можна було живити й ростити, немов те збіжжя, цілий рід добрих 
професорів» [59, с. 41, 52]. 

Після п’ятирічного навчання в класах studia inferiorum, майбутні ви-
кладачі продовжували підготовку у вищих студіях (studia superiora). Вони 
передбачали трирічний курс філософії та чотирирічний курс теології. На 
філософському факультеті молодь знайомилася з основами логіки, фізики, 
математики, метафізики та моральної філософії. Теологічна підготовка 
тривала чотири роки та передбачала вивчення схоластичного і позитивно-
го богослов’я, моральної, полемічної (контроверсійної) та казуїстичної 
теології, канонічного права, священного писання та єврейської мови [37].  

У «Ratio Studiorum» також визначалися критерії відбору, вимоги, но-
рми та правила поведінки для викладачів вищих студій. Цьому було прис-
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вячено окремий розділ – «Regulae professoribus superiorum facultatum» 
(«Правила до професорів вищих дисциплін»). Відповідно до документу, у 
колегіумах ордену викладали професори священного писання, єврейської 
мови, математики, філософії, схоластичного богослов’я та інші.  Крім того, 
професори вищих студій поділилися на ординарних (ordinarii) та екстрао-
рдинарних [37, с. 323]. Так, професорові філософії рекомендувалося «… 
стисло, вчено та ґрунтовно тлумачити головні розділи моральної науки», 
«... логіку викладати не стільки диктуючи, скільки пояснюючи те, що ви-
даватиметься необхідним», а професору схоластичного богослов’я – «… 
піклуватися про зміцнення віри та виховання побожності, ... тлумачити 
питання про віру, надію та любов, про справедливість і право» [37, с. 319, 
322, 325].  

Наслідуючи гуманістів, критеріями до викладача вищих студій єзуїти 
проголосили вченість і внутрішнє покликання піклуватися про молодь: 
«Він, – ставилося в обов’язок генеральному префекту, – повинен заздале-
гідь завбачити, кого міг би мати за професорів для кожної вмілості, спо-
стерігати, хто виглядає придатнішим для цього діла, хто є вчений, старан-
ний і наполегливий, хто дбає про поступ студентів і на лекціях, і в інших 
наукових заняттях» [59, с. 40]. 

Ренесансне поняття humanitas, єзуїти, як і мислителі епохи європей-
ського Відродження, пов’язували не лише з освіченістю, але й надавали 
йому глибокого світоглядного та етико-морального змісту. Відтак у справі 
морального вдосконалення університетської молоді єзуїти звертали увагу 
на власний приклад наставника. У «Ratio» зазначалося: «Викладачеві слід 
підтримувати студентів доброчесним прикладом свого життя. Не можна 
втрачати нагоди для виховних настанов. Передусім, варто закликати мо-
лодь уникати шкідливих звичок, переборювати вади та розбудовувати чес-
ноти, гідні християнина» [37, с. 311]. 

Вагомою умовою справжнього благочестя викладача єзуїти вважали 
християнсько-гуманістичні чесноти добра і любові, про які Еразм Роттер-
дамський писав: «Учитель має завойовувати любов дитини, любити дітей 
як мати та відзначатися бездоганною порядністю» [18, с. 84]. Відтак ви-
кладача єзуїти закликали до доброзичливості та приязного ставлення в 
педагогічному діалозі. Так, Ігнатій Лойола в листі «Para conversar» («Як 
спілкуватися»), адресованому єзуїтам-учасникам Тридентського собору, 
уточнював  зміст справжнього спілкування та пропонував такі настанови: 
«Я б не висловлювався поспіхом, а був би обережним і сповненим любові, 
прислуховувався до себе, щоб відчути й дізнатися погляди, емоції та намі-
ри тих, хто висловлюється, щоб краще їм відповісти чи промовчати» [32, 
с. 163-164]. Отже, автор вагомого значення надавав спокійності характеру, 
як чесноті, що дозволяє слухати і чути, сприймати і розуміти, розрізняти й 
обмірковувати судження.  

Основи відповідного стилю були закладені першими єзуїтами – Ігна-
тієм Лойолою, П’єром Фавром, П’єром Кодюром та іншими. До нас дійшли 
свідчення про формат ведення ними дискусії щодо організаційно-
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ідеологічного облаштування Товариства Ісуса. У документі з умовною на-
звою «Співбесіда перших отців» (1539 рік) про принципи ведення перемо-
вин зазначалося: «Із-поміж нас були висловлені різні бачення. Ми почали 
докладати всі наші зусилля і пропонувати один одному деякі питання, які 
потребували уважного й обережного розгляду. Упродовж дня ми заглиб-
лювалися в них, міркували. Увечері кожен із нас представляв іншим те, що 
на його погляд було справедливим, щоб усі разом дійшли до деякого на-
дійного бачення, яке було б розглянуто й, завдяки переконливим доказам, 
схвалено більшістю учасників» [47, с. 124]. 

Крім того, на думку першого єзуїта, принципами ведення пе-
дагогічної дискусії повинні бути неупередженість, об’єктивність, чесність і 
змістовність аргументації. Ігнатій наголошував, що варто усвідомлювати, 
що ідеальних бачень не буває, а будь-яке рішення завжди має лише відно-
сну перевагу. Необхідно розуміти, що успішне спілкування передбачає 
особистісні взаємини між партнерами, відтак належить бути добро-
зичливим, не відчувати, а тим більше не виявляти неприязнь [32, с. 165]. 
Як бачимо, ігнатіанська духовність, як і єзуїтська педагогіка, були глибоко 
інтерактивними та діалогічними, засновувалися на принципах толерант-
ності, чесності, поваги і делікатності в спілкуванні.  

Ренесансні уявлення про доброчесність та інтелектуальність особис-
тості знайшли відбиток у критеріях до кандидатів на заміщення адмініст-
ративних посад у колегіумах ордену. «Ректор, – зазначалося у «Конститу-
ціях», – повинен бути взірцем, сприяти духовному зростанню кожного, 
відзначатися вмінням опановувати всі злі схильності. Йому слід знати, ко-
ли і як треба краще поєднувати суворість із лагідністю. Ним повинен бути 
чоловік сумлінний, витривалий у праці й учений. Він повинен із неаби-
якою турботою опікуватися своїми підлеглими, оберігати їх від складних 
обставин, ... спонукати мешканців дому до поступу в чеснотах і навчанні, 
дбати про їхнє здоров’я» [40, с. 174-175]. Схожі вимоги орден ставив і до 
генерального префекта студій (praefectus studiorum generalis) –  проректо-
ра колегіуму. Він мав бути «... винятково вправним у науках, а також рев-
ним і розсудливим у тому, що йому буде доручено» [59, с. 39]. 

Водночас рівень інтелектуальної підготовки викладачів єзуїтських 
колегій був різний, принаймні з огляду на те, що навчання здійснювали 
отці-священники (від лат. patres – батьки) та магістри-клірики та схолас-
тики (від лат. magister – учитель та scholasticus – шкільний). Перші поді-
лялися на професів (від лат. professio – офіційне складання обітниці) і ду-
ховних коадь’юторів (від лат. coadiutor spiritualis – помічник у духовних 
справах). Професами були ті, хто після отримання належного інтелектуа-
льного та духовного досвіду, проходження тривалих випробувань і будучи 
священиком складав чотири урочисті обітниці – послуху, бідності, чистоти 
та особистісного послуху папі римському [35, с. 25]. Професи займали ке-
рівні посади в ордені, здійснювали наукову роботу, проте безпосередньою 
викладацькою діяльністю вони не займалися.  
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Основне навчально-виховне навантаження в колегіях ордену єзуїтів 
було покладено на духовних коад’юторів. Ним могли стати особи, які на-
були достатнього рівня знань, пройшли шлях духовного становлення та 
склали три обітниці – послуху, бідності та чистоти. Духовні коад’ютори хоч 
і здійснювали сповідництво, катехізацію і проповідь, проте головним їхнім 
призначенням було навчання схоластів ордену єзуїтів [9, с. 155]. 

Нарешті викладання у єзуїтських колегіях здійснювали магістри-
клірики та схоластики. У межах магістерської практики вони викладали 
протягом 2-3 років у трьох нижчих класах, а після закінчення курсу теоло-
гії – у класах поетики та риторики [51, с. 45-46]. Після того, як схоластики-
магісти набули досвіду викладання в класах від інфіми до граматики та 
пройшли курс «вищих студій», вони отримували статус духовного ко-
ад’ютора [34, с. 247].  

Зважаючи на наявність ієрархії статусів викладачів колегій Товарист-
ва Ісуса, а відтак різнорівневість їхньої інтелектуальної підготовки, фран-
цузький дослідник М. Леруа критично підкреслював: «Учителям не виста-
чало досвіду. Із першого по шостий клас уроки надавали схоластики  мо-
лодь, яка сама ще продовжувала навчання» [30, с. 37]. Поряд із цим, 
«омолодження»  педагогічних кадрів (наприклад середній вік викладачів 
Луцького єзуїтського колегіуму (1608-1648 роки) становив 30 років, а най-
більшу кількість його викладачів складали молоді люди віком 25 років [51, 
с. 50]), на наш погляд, позитивно позначалося на організації пізнавальної 
діяльності учнів, характері викладання навчального матеріалу.  

Крім того, вітчизняний історик С. Сєряков зауважував, що не варто 
зрівнювати освіченість тих священиків, які навчали в класах studia inferio-
ra, і тих, що викладали в studia superiora. Адже «вищі студії» як важливі з 
перспективи реалізації завдань Товариства, цілком логічно зосереджува-
лися в руках осіб, що мали загалом вищий рівень освіти [42, с. 120]. Проте  
статус учителя базувався на освіченості, професійності, ерудованості та пі-
дготовленості до викладання, серйозному ставленні до справи [21, с. 81]. 

Важливими якостями вчителя-єзуїта були ініціативність, активність, 
енергійність і завзятість, що, поза сумнівом, приваблювало молодь, яка, 
акумулюючи енергію і творчий потенціал, тяжіла до оновлення та модер-
нізації. Цілком зрозуміло, що таке новаторство розширило вчителю-єзуїту 
межі для ініціативності. Відтак у колегіях ордену єзуїтів було впевнено за-
тверджено максиму: меланхолійному і похмурому викладачеві не місце в 
шкільній аудиторії [21, с. 80]. 

Товариство Ісуса уважно стежило за зовнішнім виглядом і по-
ведінкою наставників. Єзуїти рішуче розірвали з цинічною і відразливою 
неохайністю, яка була властива жебрацьким орденам. За твердженням вже 
згадуваного Г. Бемера, в єзуїтських школах зовнішня охайність, навіть ви-
тонченість уважалася настільки ж необхідною, як і розумовий розвиток. 
Вихователі свідомо намагалися привчити школяра до використання носо-
вої хустини, серветок та інших надбань культури, позбавити його від прос-
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тонародних звичок і мовленнєвих зворотів, надати йому культурну зовні-
шність [11, с. 205]. 

Своєю славою кращих наставників на континенті єзуїти завдячували 
поєднанню освіти та виховання. Моральні наставляння були важливим 
складником освітньо-виховного процесу в єзуїтських колегіумах. Із цього 
приводу в «Конституціях» зазначалося: «Викладаючи, потрібно дбати про 
те, щоб разом із поясненням навчального матеріалу торкатися також різ-
них аспектів, пов’язаних із добрими звичаями та християнським жит-
тям» [40, с. 168]. Єзуїти не залишали поза увагою мету виховного процесу 
 формування особистості учня.  

Вагомим здобутком єзуїтського інституту вчителювання була органі-
зація пізнавальної діяльності учнів на проблемному рівні. Німецький дос-
лідник ХІХ століття М. Філіппсон, який критично ставився до ордену єзуї-
тів, усе ж змушений був визнати: «Єдиною оригінальною ідеєю у педагогі-
чній системі Ігнатія Лойоли було те, що вчителі не лише подавали навча-
льний матеріал, але й намагалися привчати вихованців до написання тво-
рів на визначені теми, проведення диспутів, виголошення публічних про-
мов» [48, с. 197]. Таким чином, учителі-єзуїти одними з-поміж перших 
спробували організувати пізнавальну діяльність учнів на творчо-
пошуковому рівні. Поряд із цим, слід наголосити, що «творчість» єзуїтсь-
ких вихованців усе ж обмежувалася встановленим шкільним статутом осві-
тнім змістом: думка учня щодо тих чи тих питань не могла суперечити 
усталеним у Товаристві Ісуса баченням та поглядам [9, с. 156]. 

У той же час, співзвучним гуманістичним ідеалам європейського Від-
родження було впровадження гуманістичних пріоритетів у взаєминах між 
вихователем та учнем. Ідеологічні засади таких практик містилися у «Ду-
ховних вправах» Ігнатія Лойоли. «Якщо учитель,  зазначалося у творі,  
помітить, що учень піддається песимізму чи спокусі, не варто зловживати 
строгістю та суровістю в поводженні з ним, а краще бути до нього лагідним 
і привітним, усіляко заохочувати його, роз’яснювати, повчати» [31, с. 417]. 

Нарешті, учителі-єзуїти частково втілили в практику одну     з-поміж 
кращих ідей гуманістичної педагогіки – «учителю, пізнай учня». Пошуку 
та розвитку талантів і природних здібностей молоді слугувала організація 
позакласної роботи в колегіях, передусім, створення «академій». У шкіль-
ному статуті поняття «академія» визначалося як виокремлена з-поміж усіх 
інших група відданих студентів, які об’єднуються під керівництвом певно-
го єзуїта для виконання визначених навчальних вправ [59, с. 42]. Фактич-
но академії виконували роль сучасних наукових гуртків. На їхніх засідан-
нях учні виголошували власні твори, проводили диспути та обговорення. 
Учителі – уважно слухали виступи, корегували їхній зміст, чим допомага-
ли міцніти молодим талантам [12, с. 50]. Проте, у попередніх дослідженнях 
ми звертали увагу й на інші мотивації єзуїтських ініціатив: якщо для гума-
ністів було важливим розкрити кращі якості дитини, спрямувати їх до іс-
тини, добра й краси, то єзуїти намагалися вивчити її слабкості, приховані 
мотиви поведінки й використати відповідно до своєї мети. Одна з кращих 
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ідей гуманістичної педагогіки – «учителю, пізнай учня» – була перекруче-
на [16, с. 369]. 

Отже, портрет єзуїта-викладача був багатогранним. Він загалом від-
повідав нагальним запитам європейців і був співзвучним ідеології євро-
пейського Відродження. Освітянин Товариства Ісуса постає перед нами як 
високоінтелектуальний учитель, який професійно здійснює навчальний 
процес. Він – вимогливий педагог і уважний наставник, який піклується 
про молодь, має глибокі знання учнівської психології. Фаховість, мовлен-
нєві та методичні компетентності високого рівня, гуманність, уважність і 
чуйність до вихованців, приємна зовнішність  ось ті критерії, на які орієн-
тувалися і яким відповідали єзуїти-наставники. Завдяки власному профе-
сіоналізму, ініціативності, належному ставленні та глибокому знанні своєї 
справи, єзуїти-наставники швидко й упевнено завоювали провідні освітні 
позиції серед ранньомодерної європейської молоді. 

Партнерство та лідерство в середовищі орденської молоді. 
Яскравим епізодом розвитку ранньомодерної молодіжної політики єзуїтів  
були гуманістичні практики формування партнерства та лідерства серед ор-
денської молоді. Учителі-єзуїти, усвідомивши важливість лідерських якостей 
у структурі особистості молоді, приділили їхньому розвитку значну частину 
змісту педагогічного процесу в орденських навчальних закладах. 

Як відомо, основними принципами діяльності Товариства Ісуса була 
централізація управління, ієрархізація структури та уніфікація внут-
рішнього життя його учасників. Тому центральне місце в ордені єзуїтів на-
лежало лідерові, який носив статус генерала. Він, безумовно, займав домі-
нуюче становище серед членів ордену єзуїтів, маючи можливість впливати 
на них із метою інтеграції спільної діяльності, спрямованої на досягнення 
цілей їхньої організації. Лідерський статус генерала було закріплено в 
«Статуті» та «Конституціях». «Усе наше суспільство, – підкреслювалося у 
«Статуті», – усе і кожен хто до нього долучається зобов’язується коритися 
нашому святому отцю – папі та всім його наступникам. Тільки наш гене-
рал має право вирішувати кому доручити яке заняття» [46, с. 414-415]. 

У зв’язку з такими організаційно-ідеологічними основами ордену єзу-
їтів, його керівництво приділяло особливу увагу виробленню нових підхо-
дів до вирішення проблеми розвитку лідерства. Вони були розроблені та 
реалізовувалися в межах єзуїтської педагогіки, яка формування лідерської 
компетентності поставила на широку організаційну основу [4, с. 50]. 

З огляду на головний компонент ідеології ордену єзуїтів – послух 
старшому, єзуїтська школа, перш за все, спрямовувала свої зусилля на фо-
рмування в молоді внутрішньої готовності сприйняти формального лідера. 
Тому єзуїти розробили методи і прийоми виховання юнаків у дусі послуху 
та готовності визнати лідерство свого керівника. Їхній зміст ми знаходимо 
в «Instructions pour le Noviciat» («Правилах  орденського новіціату»). По-
при те, що документ, ймовірно, є антиєзуїтською фальсифікацією, він від-
биває ті стереотипи, що закріпилися в європейському суспільстві щодо ор-
дену єзуїтів. Документ свідчить, що для виховання молоді широко вико-
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рис-товувалися т. зв. «екзистенції скромності» – вид «братнього по-
карання», за правилами якого юнак, який порушив дисципліну, повинен 
був просити прощення стоячи на колінах [38, с. 221]. Це, у свою чергу, по-
силювало домінуюче становище лідера, надавало йому більше можливос-
тей, у тому числі й психологічних, для реалізації свого впливу. 

У той же час єзуїтська освіта передбачала можливість формування лі-
дерських компетентностей безпосередньо в широкого загалу молоді єзуїтсь-
ких колегій. Досягненню такої мети була присвячена значна частина дидак-
тичних, виховних та організаційних особливостей єзуїтського освіти [4, с. 51]. 

Перш за все, слід назвати систему функціонування учнівських посад і 
проаналізувати діяльність шкільного самоврядування – магістрату 
(magistratus). Серед його посад особливе місце займав декуріон. Він приз-
начався за результатами виконання письмових вправ підвищеної складно-
сті, тобто на основі інтелектуального критерію. Декуріонам зобов’язані бу-
ли підкорятися всі учні класу. Під час уроків декуріони надавали організа-
ційну допомогу вчителям: збирали письмові роботи, опитували учнів своєї 
половини класу по раніше вивченому матеріалу [42, с. 111]. 

Помічниками декуріонів було двоє молодших учнів, які носили статус 
консулів. Вони зобов’язувалися стежити за порядком і своєчасно повідом-
ляти вчителя про порушення дисципліни [12, с. 31-32]. 

Організація шкільного самоврядування (магістрату) також слугувала 
засобом формування лідерської компетентності в орденської молоді. Голов-
ною посадою магістрату був римський титул цезаря, а назва інших посад від-
повідала титулатурі давньоримського сенату. Студентський магістрат розг-
лядав різні сварки, конфлікти, що виникали між класами, призначаючи не-
великі покарання [12, с. 46]. Такі особливості освітньої моделі ордену єзуїтів 
мали вагоме значення для формування лідерства: виконання різних 
обов’язків та усвідомлення відповідальності спонукало юнаків до активніших 
занять, допомагало формувати авторитет учня у колективі [4, с. 51-52]. 

У той же час, аргументованим опонуванням єзуїтській «території лі-
дерства» слід вважати оцінку сучасними дослідниками принципу змагаль-
ності, який займав вагоме місце в розвитку лідерської компетентності єзу-
їтської молоді. Про необхідність його використання писали й ренесансні 
гуманісти (Еразм Роттердамський, Х.Л. Вівес). У той же час, в єзуїтській 
інтерпретації, принцип змагальності набував дещо іншого, часто негатив-
ного звучання. Вихованцям говорили, що немає нічого кращого ніж пере-
вершити своїх товаришів у навчанні, слухняності та поведінці. Для цього 
єзуїти розвивали групове та індивідуальне змагання, організовували щомі-
сячні конкурси, театральні постановки, дискусії, кращих нагороджували. 
Але в єзуїтській інтерпретації, змагання руйнувало товариські зв’язки, 
штовхало юнаків до честолюбства, заздрощів та егоїзму [16, с. 369]. У ці-
лому можна констатувати, що формування лідерської компетентності в 
молоді було одним із найважливіших завдань єзуїтської педагогіки. Дуа-
лізм розвитку лідерських якостей у юнаків полягав у тому, що з одного бо-
ку в них формували внутрішню готовність сприйняти і визнати формаль-
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ного лідера (папу римського, генерала, старшого), з іншого – реалізо-
вували виховний вплив, спрямований на розвиток у молоді лідерських 
якостей [4, с. 52]. 

Незважаючи на зовнішнє протиріччя зазначених цілей, вони були міц-
но пов’язаними між собою і мали належну реалізацію. Це було зумовлено 
самою специфікою організаційно-ідеологічних засад ордену єзуїтів. Із цього 
приводу наведемо думки вже згадуваного нами сучасного філософа Д. Шмо-
ніна, який писав: «Ігнатій Лойола зумів пов’язати послух із максимальною 
свободою індивідів, що входять у містичне тіло Товариства Ісуса. Кожен єзуїт 
відчував себе соціальним атомом, але при цьому розумів, що Товариство ор-
ганізовує все його життя» [53, с. 75]. Саме необхідність послуху зумовила ва-
жливість формування в молоді готовності визнавати лідера, а свобода інди-
віда – відкрила потенційні можливості для реалізації лідерських амбіцій ви-
хованцями єзуїтських колегій. Крім того, така модель шкільного лідерства 
забезпечувала позиціонування його цінності: молодь, спостерігаючи як в ор-
дені єзуїтів поважають лідера, усвідомлювала очевидні, можливо прагмати-
чні, мотиви розвитку своїх лідерських якостей, що відповідало соціокультур-
ним викликам XVI-XVII століть [4, с. 52]. 

Оцінюючи значення лідерської компоненти педагогічних новацій ор-
дену єзуїтів, слід підкреслити її конструктивність. Виховання молоді на ос-
нові лідерської ідеології дозволило переглянути середньовічний соціаль-
но-побутовий порядок. Більше того, позиціонування лідерства як соціаль-
ної необхідності, заклало основи формування нового світогляду, у центрі 
якого була активна, цілеспрямована, діяльна та мобільна особистість. Тому 
такі педагогічні новації, відіграли вагому роль у створенні умов для утвер-
дження нового суспільного ладу і зародження новоєвропейської цивіліза-
ції [4, с. 52-53]. 

Розвиток партнерства серед молоді, ідейні засади якого були закла-
дені в «Духовних вправах» Ігнатієм Лойолою, відповідав гума-ністичним 
ідеалам педагогічного піклування та був представлений орденськими 
практиками взаємного опитування учнів щодо вивченого матеріалу (кон-
центрації), призначенням молодшим схоластам старшого товариша тощо. 

Таким чином, ідейно-педагогічна спадщина європейського Від-
родження виявилася органічно причетною до єзуїтських практик ор-
ганізації партнерства та лідерства серед орденської молоді. Створення 
умов в орденських колегіумах для розвитку лідерства відповідало ренесан-
сній ідеї гідності особистості, порадам гуманістів (Х.Л. Вівес, Г. Веронезе) 
щодо важливості принципів змагальності та заохочення для розвитку і са-
морозвитку особистості. Слід підкреслити, що лідерські практики підтри-
мувалися орденським принципом «magis» («більше») та репрезентувалися 
публічними врученнями нагород, системою посад для схоластів, їхнім са-
моврядуванням, змагальністю у навчанні тощо. 
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Розділ 2 
ІМПЛІЦИТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЦИЦІЇ 

В СТРУКТУРІ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 
§ 2.1. «Наставник Європи» Еразм Роттердамський  
та європейські соціокультурні трансформації  

у ранній Новий час 
 

Педагогічну думку епохи європейського Відродження неможливо уяви-
ти без Еразма Роттердамського – видатного представника гуманістичної ку-
льтури, блискучого мислителя, визнаного лідера інтелектуальної еліти пер-
шої половини XVI століття. У своїх творах – а вони всі, по суті, є педагогіч-
ними – великий нідерландець розкрив основний зміст ренесансної концепції 
виховання, наголосивши на його природовідповідності, універсальності, 
пріоритеті моральних завдань. Ідеї Еразма видаються нам надзвичайно ак-
туальними в сучасних умовах демократизації усіх сфер суспільного життя, 
модернізації та гуманізації освітньо-виховного простору. 

Голландський гуманіст Еразм Роттердамський (1467-1536 роки) займає 
особливе місце з-поміж тих, хто стояв біля витоків європейської культури 
Нового часу. Великий знавець античної і ранньохристиянської літератури, 
він виступив як блискучий популяризатор античної спадщини, автор відо-
мих філософських і філологічних праць, відомий письменник. Перу Еразма 
Роттердамського належить сатира на феодальне суспільство («Похвала Глу-
поті», «Домашні бесіди»), сатирико-дидактичні діалоги, де піднімаються 
проблеми гуманістичного виховання, антивоєнна «Скарга миру», релігійно-
етичний трактат на теми виховання «Настанови християнському воїну» та 
багато інших творів. Серед них чільне місце займають листи (більше двох ти-
сяч), де обговорюється енциклопедично широке коло питань розвитку су-
часного йому життя, науки і культури. Твори Еразма отримали загальноєв-
ропейське визнання. 

Еразм Роттердамський – мислитель надзвичайно багатогранний. Тео-
лог, філософ, філолог, соціальний критик, педагог, блискучий знавець ан-
тичності, пропагандист пацифістських ідей – таким є загалом перелік голов-
них напрямів його наукової і суспільної діяльності. Проте, як нам видається, 
основною характеристикою видатного гуманіста XVI століття є титул 
«наставника Європи». Ми згодні з французьким дослідником                      Ж.-
К. Марголеном, який зазначав, що: «Саме на цьому аспекті його робіт грун-
тується значущість його репутації сьогодні» [36, р. 336].  

Еразм Роттердамський (справжнє ім’я Герхард Герхардс) пройшов свій 
життєвий шлях у надзвичайно складний період європейської історії. Це був 
час інтенсивного розвитку нових форм господарських відносин, зростання 
міст, гострих політичних і соціальних конфліктів, народних рухів, загострен-
ня релігійних протиріч, Реформації і згодом Контрреформації.  

Еразм народився у 1467, або в 1466, 1468, 1469 році (точна дата невідо-
ма) у Роттердамі, помер – у 1536 році в Базелі. Він уважав себе «громадяни-
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ном світу», а точніше – Європи, бо жив і працював в Англії, Франції, Німеч-
чині, Швейцарії, Італії, мав славу найвидатнішого гуманіста, властителя умів 
освіченої еліти, лідера європейської «республіки вчених». 

Для формування світогляду мислителя надзвичайно важливими були 
вже роки його шкільного дитинства. Еразм провів їх у Девентерській школі 
«братів спільного життя». Відомо, що «братии» надавали великого значення 
вихованню і шкільній справі, створили мережу навчальних закладів у Нідер-
ландах і Північній Німеччині. Саме тут вперше далися взнаки нові віяння в 
галузі освіти – введення в навчальний процес елементів гуманістичних 
знань, структурування школи за принципом спеціалізації класів на окремих 
дисциплінах. У Девентерській школі Еразм мав змогу вперше «відчути ан-
тичність», в яку закохався на все життя.  

Сім років (1486-1493) майбутній гуманіст провів у монастирі Стейн. 
Чернецтво загалом не вабило юнака, однак довелося ховатися від життєвих 
негарадзів і політичної нестабільності. Цей час можна було б уважати втра-
ченим, якби не одна обставина: монастир мав непогану бібліотеку, що давало 
можливість для самоосвіти та вивчення латинської класики. Еразм захо-
пився творами Л. Валли, студіював Цицерона, Теренція, Саллюстія. Із своїх 
ровесників Еразм створив неформальне товариство однодумців, серед яких 
були й миряни. Вони читали й обговорювали античних авторів, писали 
власні риторичні та поетичні твори. Листи Еразма цього періоду свідчили, 
що юнак добре знав поезію Вергілія, Горація, Овідія, а також твори Ювенала, 
Стація, Марціала, Лукіана, Цицерона, Квінтіліана та інших [2]. Отже, даний 
період життя Еразма слід розцінювати як важливу віху на шляху духовного й 
інтелектуального його дозрівання. Окрім античності, увага гуманіста була 
звернена на раннєхристиянських письменників – Єроніма, Августина, неола-
тинських поетів – Пруденція, Фортуната, Гонорія. У 1489 році з’явився його 
трактат «Про презирство до світу» («De contemptu mundis epistola»), де з гу-
маністичних позицій мислителем оцінювалася аскетична традиція христи-
янської церкви. Нарешті, тоді в загальних рисах склалося уявлення про про-
граму шкільної освіти: вона повинна бути не такою, як раніше, а включати в 
повному обсязі скарбницю «язичницької» культури – думка, що її доклад-
ніше викладе гуманіст у «Книзі антиварварів» (1500-1501 роки), розміркову-
ючи про причини занепаду наук і мистецтв. 

Наступний етап – перебування у Франції (літо 1495 – літо 1499 років), 
куди Еразм Роттердамський щиро прагнув потрапити для продовження 
освіти. Проте паризька Сорбонна його, здається, надто розчарувала через за-
силля схоластики і консерватизму. У той же час достатньо результативним 
було спілкування мислителя з французькими гуманістами Р. Гагеном та 
Г. Фіше, які підтримували тісні контакти з італійськими мислителями. У пе-
дагогічному плані паризький період був цінний тим, що гуманіст розпочав 
свою викладацьку діяльність не в школі, а приватним чином, як наставник і 
репетитор. Відразу ж дався взнаки смак до методики, адже підлітки, якими 
опікувався Еразм, звикли лише до бездумного зазубрювання «семи вільних 
мистецтв» спотвореною латиною. Так з’явилися «Формули повсякденних 
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розмов», перший варіант «Домашніх бесід» («Colloquii») – шедевра нав-
чально-методичної літератури XVI століття. Також відомі трактати «Про 
спосіб навчання», «Про подвійне багатство слів і речей», «Про написання 
листів», що народилися з педагогічної практики й досвіду викладання ла-
тинської мови. До праць педагогічного характеру віднесемо й «Промову, 
присвячену доброчесності» (1499 рік). Вона не лише відбиває сприйняття 
Еразмом філософії Платона, але й демонструє його розуміння мети і завдань 
гуманістично орієнтованого морального виховання. 

Вирішальне значення в процесі ідейного становлення гуманіста мав йо-
го приїзд до Англії та знайомство з оксфордськими гуманістами Т. Мором і 
Д. Колетом. Останній був духовним наставником Мора. Саме тут Еразм 
уперше в житті відчув, що він не один, що ввійшов у своєрідне утворення – 
гуманістичну спільноту, а згодом став її лідером. «Еразм, – зазначає 
Ю. Шичалін, – рано зрозумів свою схильність до високого... і тільки тепер і 
тут, в Англії, коли доля звела його з людьми такого самого рівня й розмаху, 
він уперше загорівся думкою, що підкорила все його єство, остаточно сфор-
мувала його» [18, с. 100]. 

В англійський період з-під пера Еразма Роттердамського виходять такі 
його твори, як «Антиварвари» (перша редакція – 1500-1501 роки), «Адагії» 
(1500 рік), «Зброя християнського воїна» (1501 рік). У першій роботі чітко 
простежується секуляризація мислення Еразма, формування поняття hu-
manitas, що означало не тільки високу освіченість, але й морально-етичну 
норму, духовний потенціал особистості [3, с. 102]. «Адагії» репрезентували 
європейській громадськості Еразма як різнобічного знавця античної (і не 
лише) мудрості, зафіксованої у прислів’ях. Публікація «Зброї...» означала в 
основному завершення процесу становлення Еразма як християнського гу-
маніста, теортетика «філософії Христа» і морального вдосконалення особи-
стості на її основі. У майбутньому ці ідеї залишаться незмінними, зростатиме 
«не стільки їх обсяг, скільки войовничо-сатиричне направлення проти схо-
ластичного богослів’я і багатьох аморальних сторін життя сучасного Ераз-
мові суспільства» [15, с. 38]. 

Своїм наступним завданням Еразм Роттердамський вважав критичне 
дослідження тексту Святого письма, очищення його від помилок і наша-
рувань. Шлях до цього лежав через освоєння грецької мови і методів філо-
логічної критики, розроблених Л. Валлою.  

Упродовж декількох років на початку нового, XVI століття, він жив у 
Нідерландах, Франції, Англії, у в червні 1506 року від’їхав до Італії. 1506-
1509 роки, проведені тут, були надто важливими для духовної еволюції гу-
маніста, оскільки паралельно з науковими пошуками, зростало його критич-
не ставлення до папства і переконаність у необхідності реформи церкви. Се-
ред істориків існує припущення, що анонімний памфлет проти Юлія ІІ («Jul-
ius exclusus a coelis» («Юлій, якому заборонено вхід до небесних воріт») 
належав саме Еразму. 

Із такими настроями гуманіст повернувся до Англії, де відбулася ще 
одна подія, що свідчила про зростання його критичності до оточуючого світу, 
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вихід за межі кабінетного вченого, наближення до реальності: з’явилася 
«Похвала Глупоті» (1509 рік) – чи не найкраща з книг Еразма, твір епохаль-
ного значення. За словами автора, задум народився раптово, коли він «вер-
хи» перетинав швейцарські Альпи, повертаючись з Італії до Англії, і згадував 
свого друга Мора [15, с. 40]. Прізвище Мора – омонім грецького «морія», 
тобто глупота, і грецька назва твору «Encomium moriae», завдяки грі слів 
означала, що він присвячується Морові. Уперше Еразм, хоча й у жартівливій 
формі, висловився не з приводу абстрактних теологічних ідей, а дав оцінку 
всього реального «християнського світу». 

Справжньою революцією в теології, підсумком багаторічної напруженої 
праці стала публікація 1516 року тексту Нового заповіту грецькою і латинсь-
кою мовами з коментарями Еразма [38]. Гуманіст був переконаний, що точ-
ний зміст Святого письма не можна осягнути без знання мов оригіналу – 
грецької і гебрайської. Відповідаючи на критику, що лунала з боку консерва-
тивно налаштованих теологів, зокрема М. Дорпа, які звинувачували Еразма у 
підриві святості основного документу християнства, гуманіст писав, що хоча 
світло віри сприяє знанню, «…справжня теологія без знання мов, особливо 
однієї з тих, якою більша частина писання дійшла до нас, є помилковою» 
[34]. Знаменно, що майже одночасно побачили світ інші твори, які характе-
ризують його як соціально-політичного мислителя і мислителя виховання: 
«Виховання християнського государя» (1516 рік), «Скарга миру» (1517 рік), 
«Розмови запросто» (1518 рік). У «Вихованні...» автором поставлено питання 
про морально-етичний аспект управління державою, пріоритет суспільних 
інтересів перед інтересами приватними. Було сформульоване й завдання 
правителя країни – спрямувати в єдине русло волю підлеглих – вільних лю-
дей. «Скарга миру» присвячена проблемі збереження миру. Це один із кра-
щих творів із історії європейського пацифізму. «Розмови запросто» свідчили 
про методичну майстерність Еразма, його вміння у доступній, цікавій формі 
говорити як про складні речі (релігія, віра, філософія), так і про проблеми 
повсякденного буття. Усі ці твори об’єднує переконаність у всемогутності мо-
рального виховання – основи соціального благополуччя і стабільності сус-
пільства. Етико-педагогічна думка гуманіста тоді досягла своєї зрілості. Його 
авторитет і слава набули європейського масштабу. 

Реформація розколола гуманістичний рух і прискорила його згасання. 
Еразм опинився у надзвичайно важкому становищі: кожна з ворогуючих 
сторін намагалася привернути його на свій бік. Проте він залишився вірним 
гуманістичним переконанням. У 20-х роках XVI століття гуманіст написав 
багато листів, апологій, інших творів, у яких пояснював свою позицію, 
намагвся примирити протестантів і католиків.  

В останні роки життя Еразм майже повністю відійшов від суспільно-
політичних проблем і віддався «чистій» науці й книговидавництву. 
Найбільше його цікавили питання етики і педагогіки, видання й перевидан-
ня творів античних мислителів і «отців церкви». Були суттєво доповнені 
«Розмови запросто» («Домашні бесіди»), а в березні 1530 року під час пере-
бування у Фрейбурзі ним написаний трактат «Про пристойність дитячих 
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звичаїв» («De civilitate morum puerilium»), що присвячувався сину герцога 
Бургундського Генріху. На думку Ж.-К. Марголена, його «можна розглядати 
як перший в Західній Європі трактат про здоров’я, моральне й практичне ви-
ховання (education) маленьких дітей» [36, р. 337]. Не можна не здивуватися 
тому, що серед тяжких реформаційних подій Еразм приділив увагу наймен-
шим деталям дитячої поведінки («дитячої соціальності»), уважаючи, що у 
вихованні немає дрібниць. А дещо раніше, 1529 року, гуманіст виклав ос-
новні положення щодо виховання особистості у творі «De pueris statim ac lib-
eraliter instituendis» («Про раннє навчання дітей благородним наукам»). У 
різних виданнях книга називається по-різному. Лейтмотив її – дітей необ-
хідно починати вчити наукам у ранньому (дошкільному) віці, і навчати слід 
за програмою, яка б забезпечила доброчесність і літературну освіту. Думка 
про те, що головною формою морального виховання має стати освіта, гу-
манітарна за змістом, звучить і в інших творах, бо це – педагогічне кредо 
Еразма.  

Ще більш популярними і затребуваними були «Розмови запросто» 
Еразма Роттердамського. Він їх постійно доопрацьовував і доповнював но-
вими темами аж до 1533 року. Упродовж 1522-1533 років книга витримала 12 
видань і понад 100 перевидань. У листі до Джона Фробена, сина базельського 
книговидавця, якому Еразм присвятив свій твір, автор «Розмов запросто» 
висловлював задоволення з приводу того, що «…наша молодь, яка навчаєть-
ся, так полюбляє цю книгу, так щиро її опановує, постійно тримає в руках, 
що твій батько повинен її передруковувати, а я збагатити новими доповнен-
нями» [33]. Гуманіст підкреслював, що його твір призначений для вдоскона-
лення у латині й водночас має виховну мету, бо культивує «гарні манери». 
Він відкидав звинувачення з боку ортодоксальної церкви, нібито «Розмо-
ви...» підривають віру (у них йшлося про індульгенції, пости, обітниці тощо), 
усіма засобами захищав свій чи не найкращий педагогічний доробок, про що 
свідчить, зокрема, його лист до лувенського духовенства [35]. 

Еразм був невтомним трудівником і працював до кінця свого життя. 
Навіть у Базелі, куди він переселився влітку 1535 року, будучи вкрай втомле-
ним і хворим, продовжував займатися улюбленою справою, спостерігаючи 
особисто за друкуваням останнього твору «Екклезіаст, або Євангельський 
проповідник». Дуже тяжко вплинула на нього звістка про страту Томаса Мо-
ра. «Мені здається, разом із Мором згас і я – настільки «одна душа» була в 
нас, словами Піфагора...», – писав він у листі від 31 серпня 1535 року [18, 
с. 102]. 12 липня 1536 року Еразма Роттердамського не стало. 

Загалом треба відзначити багатогранність, універсальність мислення, 
широту наукових інтересів Еразма Роттердамського – просвітителя, гу-
маніста, мораліста, пацифіста, критика суспільних вад. Дуже вагомим був 
педагогічний компонент світогляду філософа, морально-етичне спрямуван-
ня його «наставницької» діяльності. Як мислитель і «християнський гу-
маніст» Еразм Роттердамський сформувався в основному на початку 
XVI століття. У пам’яті нащадків він залишився непохитною у своїх принци-
пах і головних переконаннях людиною. «Nulli concede» («Нікому не поступ-



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   76         Колективна  монографія       

 

люся») – такий напис зроблено на медалі, присвяченій 50-літтю від дня 
народження видатного гуманіста і педагога. 

Філософське осмислення проблеми людини – центральний пункт бага-
тогранної творчості Еразма Роттердамського. Воно здійснювалося в межах 
«християнського гуманізму», тому тісно пов’язувалося з релігійною тра-
дицією. Головні питання, напрями дослідження визначалися як традицією, 
так і попередньою гуманістичною думкою XIV-XV століть, відбивали новий 
етап її розвитку – пізній Ренесанс. 

Вагоме місце у творчій спадщині ренесансного мислителя займало пи-
тання про походження та місце людини у Всесвіті. Тут уявлення Еразма не 
розходилися з теологією – людина створена Богом за його образом і подо-
бою, поставлена у центр світобудови, наділена вищими порівняно з тварин-
ним світом якостями і є «вінцем творіння», «царем природи». Італійські гу-
маністи XV століття, зокрема Дж. Манетті, безмежно підносили велич і 
гідність людини [6, с. 10]. У XVI столітті при зіткненні з суворими життєвими 
реаліями, а також у результаті накопичення природничих знань оптимізм 
гуманістів дещо згас, і М. Монтень скептично відзивався про «величезні пе-
реваги над рештою створінь», які людина приписує собі [8, с. 41]. Еразм, для 
якого вищим принципом було «нічого надмірного», здається, залишився 
осторонь цих коливань і був вірним християнському антропоцентризму з гу-
маністичним забарвленням. Для нього «людина – благородна жива істота, 
бо саме для неї єдиної Бог створив цей дивовижний світ, вона є співгромадя-
нином ангелів, сином Божим, нащадком безсмертя, членом Христовим, чле-
ном церкви» [26, с. 196]. На думку Еразма, людина повинна займати 
провідне місце у суспільстві, бо вона має розум – «образ і святилище Бога», 
тіло – «храм Духу Святого». Її гріхи спокутані непомірною ціною, її покли-
кання – щастя [26, с. 197]. 

Картина Всесвіту, змальована Еразмом просто й лаконічно, у дусі се-
редньовічної традиції і платонізму. Людина в ній вміщена між видимим і 
невидимим світом. Вона зв’язана з кожним із них: із першим – за тілом, із 
другим – за душею. Проте зовнішній світ Еразма цікавив мало. У «Похвалі 
Глупоті» він іронізував над схоластами, які намагалися вибудувати космо-
логічні схеми: вони «вимірюють розміри сонця, місяця, зірок, різні орбіти», 
«пояснюють причину блискавок, вітру, затемнень та інших невідомих речей 
з такою упевненістю, ніби вони були посвячені в усі секрети будівниці-
природи і тільки щойно повернулися з ради богів» [4, с. 68]. Скептичне став-
лення до умоглядних схем щодо картини світу, відсутність інтересу до 
натурфілософії було реакцією на засилля аристотелізму в схоластичній тео-
логії Середньовіччя, а з іншого боку – результатом гуманістичного антропо-
центризму з його увагою насамперед до людини, її внутрішнього світу. 
«Адже яка користь, запитую я, буде в тому, – говорить Еразм, – щоби знати 
природу звірів і птахів і не знати, не прагнути пізнати природу людей, для 
чого ми народжені, звідки ідемо і куди прямуємо?» [10, с. 41]. Для мислителя 
мала значення певна ідейна близькість до руху «нового благочестя», увага 
якого була цілком зосереджена на людині. 
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«Отже, людина – це деяка дивна тварина, що складається з двох або 
трьох надто різних частин: із душі (аnima) – наче якогось божества (numen) і 
тіла на зразок безсловесної худоби». Щодо тіла, то за своїми даними воно, на 
думку Еразма, не перевершує тварин іншого роду і навіть нижче від них. 
«Щодо душі, ми настільки здатні сприйняти божественне, що самі могли б 
пролетіти повз ангелів і поєднатися з Богом». Душа, як ефірне створіння, 
спрямовується догори і бореться з «земним своїм тягарем» – тілом. Вона 
зневажає видиме, шукає істинного, вічного? – твердить нідерландський ми-
слитель [26, с. 111]. 

Дуалізм людської натури та різке протиставлення душі і тіла Еразм 
пом’якшує зверненням до Оригена, його версії щодо структури людини: дух 
(spiritus), душа (anima), і плоть (caro). Душа відіграє роль своєрідного буфера 
між духом і тілом, між божественним і низьким. Вона «здатна до почуттів і 
природних поривів», перебуває неначе в бунтівній державі, не знаючи, на 
чий бік стати [26, с. 123]. 

Оцінка ролі та значення тілесного (плотського) дається Еразмом зага-
лом у традиційно-релігійному дусі: воно є джерелом гріха, «все плотське 
ганебне», «отрутні спокуси плоті» спонукають людину до аморального, 
безчесного. Апостол Павло порівнював її з розпусною жінкою [26, с. 124]. Як 
бачимо, Еразм не відступав від канону церкви. Про це свідчить хоча б його 
ставлення до філософії Епікура, за часів Середньовіччя майже забутого і 
навіть підданого церквою анафемі. У діалозі «Епікуреєць» («Розмови запро-
сто») Еразм вустами Гедонія дав позитивну оцінку моральній доктрині 
Епікура як такої, що не суперечить філософії Христа [30, с. 633], а у «Похвалі 
Глупоті» він, схоже, іронізує з приводу доведення до абсурду протиставлення 
тіла і душі. Глупоті видається божевіллям той стан, коли душа «розриває 
тілесні кайдани і прагне стати вільною (задумує немовби втечу з в’язниці)». 
Адже «ми звикли називати людину здоровою до того часу, поки її душа ко-
ристується тілесними органами» [4, с. 101]. У «Зброї християнського воїна» 
думка про нерозривну єдність тіла і душі, їх суперечливі стосунки виражена та-
кож достатньо чітко та підкріплюється посиланням на «Любовні елегії Овідія»: 
«Так, не в силах я жити ні з тобою, ні в розлуці з тобою» [26, с. 111]. 

Важливе місце в системі антропологічних цінностей Еразма займає ро-
зум (ratio, інколи mens). Це справжній «цар» і «божественний радник», його 
розміщення в організмі (верхня частина тіла) свідчить про близькість до 
неба, нагадує про високе походження й гідність людини. Завдання розуму – 
гармонізувати діяльність душі і тіла, забезпечити духовність і мудрість, про-
тидіяти всьому низькому, темному, «скотинячому». «Нашого царя – за 
вічним законом, даним від Бога, можна пригнітити, та не можна зіпсувати, 
якщо він не погоджується чи опирається. Якщо є інший люд йому підкоря-
тиметься, він ніколи не допустить нічого, про що доведеться пожалкувати, 
нічого згубного...» [26, с. 114]. 

Каменем спотикання гуманістичної думки була церковна доктрина 
першородного гріха. За Августином, першородний гріх зіпсував людську 
природу, спотворив волю, яка стала схилятися до зла. Наслідки першогріха, 
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його тінь залишаються в нащадках Адама і Єви навіть після хрещення. 
Щоправда, людина не втратила образу та подоби Бога, зберегла в розумі 
іскорку божу, невід’ємну його частину [5, с. 99]. Еразм-теолог не міг обійти 
увагою цей догмат, проте, будучи гуманістом, усіляко його пом’якшував, 
наголошував на останньому твердженні: «Значення первородного гріха 
надто перебільшують і в такий спосіб хочуть показати, що навіть найва-
гоміші сили людської природи настільки зіпсовані, що людина сама по собі 
не здатна ні до чого, окрім... гріха» [21, с. 284]. Цю думку, висловлену в по-
леміці з М. Лютером, Еразм повторював неодноразово, підкреслюючи, що 
«залишилася іскорка розуму, яка відрізняє доброчесне від недоброчесного, а 
також [залишився] певний нахил волі, котра, уникаючи вад, якимось чином 
прагне доброчесності» [20, с. 573]. Проте було б помилкою вважати Еразма 
прихильником точки зору про абсолютну досконалість людської природи: 
«тіло, або плоть – нижча частина, на якій через первородний гріх дідуган-
змій накреслив закон гріха», дається взнаки. Таки залишається в людині слід 
первородного гріха – чи то задля підтримання смирення (humilitas), чи то як 
основи й початку доброчесності [26, с. 123, 127]. Отже, підводячи підсумок, 
зазначимо, що тлумачення Еразмом первородного гріха містило філософсь-
ко-теологічне обґрунтування як необхідності (подолання залишків «гріха 
Адама»), так і можливості (наявність «іскорки розуму», передумови для цьо-
го) морального виховання людини. 

Ще одним складним питанням, що стосується філософсько-
педагогічної антропології, було співвідношення волі з божественною благо-
даттю. Для Еразма це питання було пов’язано з теологічною дискусією (по-
лемікою з Лютером), аргументи і посилання давалися майже винятково на 
Святе писання і богословську літературу. Як свідчить аналіз двох творів – 
діатріби «Про свободу волі» та «Надзахисті» цієї діатріби (написаної у 
відповідь на «Рабство волі» Лютера), обидва теологи знайшли у Писанні 
діаметрально протилежні тлумачення свободи волі. Це пояснюється догма-
тизмом підходу Лютера, його прагненням до однозначності, тоді як Еразм 
дотримувався принципу алегоричного (не буквального) розуміння священ-
них текстів, що давало змогу гнучко використовувати філософські методи. 

Різниця між Лютером і Еразмом полягала в тому, що перший повністю 
заперечував можливість будь-якого вільного волевиявлення в поведінці лю-
дини, ставлячи її у фатальну залежність від усемогутнього Бога. Еразм не по-
годжувався з таким висновком і доводив, що людина не маріонетка і що від-
сутність свободи позбавляє сенсу само поняття доброчесності, бо «якщо 
немає свободи, то немає і гріха» [21, с. 233].  

Еразм не заперечував, що в людському існуванні має місце необ-
хідність – дещо незалежне від волі людини. Божий промисел для людини 
також постає як недосяжна необхідність. Проте вона не завжди виключає 
свободу волі. «Яке значення, – запитував гуманіст, – має вся людина, якщо 
Бог на неї впливає так само, як Він міг діяти на камінь?» [21, с. 288]. Людина 
не камінь, вона має розум, почуття, здатність до активних дій, може щось ро-
бити і чогось не робити. Кожний крок вимагає рішень, вибору шляху в межах 
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необхідності. Значення благодаті, тобто визнання доброчесності як винаго-
роди з неба, гуманіст не відкидав, але достатньо чітко сформулював свою 
опозицію твердженню, що «свобода волі – пусте слово і що вона не має 
ніякого значення ні в ангелів, ні в Адама, ні в нас, ні до благодаті, ні після 
благодаті, що добро і зло чинить у нас Бог, і все, що відбувається, відбуваєть-
ся за чистою необхідністю» [21, с. 237]. Варто визнати, що для богословсько-
го диспуту це була досить смілива думка. Ще більш відкрито звучала вона у 
«Книзі антиварварів», де гуманіст писав: апостоли і старозавітні євреї отри-
мали моральні істини наче манну з небес, без власних зусиль. Але навряд чи 
можливо в наш час сподіватися на надприродні дари. Люди мусять удоско-
налюватися завдяки власним зусиллям. А у «Зброї християнського воїна» гу-
маніст закликав невпинно встромляти моральний «кинджал» у власні груди, 
щоб, не чекаючи «манни небесної», загартовувати християнський дух. 

Таким чином, уявлення Еразма про людину суттєво відрізнялися від 
традиційно-богословських, тих, що несли на собі тягар схоластики. По-
новому осмислений антропоцентризм, переконаність у високому призна-
ченні людини, її гідності і достойності, пом’якшення догмату про зіпсо-
ваність людської природи першогріхом, захист ідеї свободи волі – все це 
ознаки гуманістичного підходу до проблеми людини. 

Не менш важливим підґрунтям була створена Еразмом «філософія 
Христа» («philosophia Cristi»), гуманістично переосмислене християнське 
вчення, що дало назву «християнському гуманізму», поширеному у 
Північній Європі. Її ідейними джерелами стали ренесансний неоплатонізм, 
концепція «нового благочестя» і євангелістські вчення лондонського гуртка 
Дж. Колета. 

Еразм гостро відчував соціальні протиріччя й негаразди, моральну 
зіпсованість суспільства. Але ще більше він обурювався неспроможністю 
офіційної церкви повної мірою реалізувати у віросповідній практиці мораль-
ний зміст християнства, догматизмом і формалізмом у тлумаченні Святого 
Писання, гіпертрофованою обрядовістю, невіглаством і моральним розкла-
дом служителів церкви. На противагу всьому цьому була поставлена мета 
розчистити шлях до справжнього благочестя, практичного, у якому б не про-
сто декларувалися, а й здійснювалися заповіді Христа. «Хто сьогодні не за-
нурений у теологічні питання? – писав Еразм у листі до Пауля Вольца. – Хіба 
в університетах чимось іншим займаються? Існує майже стільки коментарів 
до Книги сентенцій (праця італійського схоласта Петра Ломбардського, 
ХІІ ст.), скільки теологів!.. Як бути, аби купи каміння такого роду томів, що їх 
ніхто за все життя не зможе прочитати, виявилися для нас настановами в 
тому, як правильно жити?» [28, с. 70]. Отже, проблема полягала насамперед 
у правильному розумінні священних текстів, систематизації й спрощенні 
християнського віровчення, виведенні його з «непролазних лабіринтів дис-
путів» на широкий загал, до тієї «темної юрби, за яку помер Христос». 

Еразм діяв саме в цьому напрямі, коли здійснив надзвичайно важливий 
для релігійного життя західно-європейців крок – видав грецький текст Но-
вого заповіту (1517 рік), а згодом його новий латинський переклад із комен-
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тарем (1519 рік), який замінив застарілу вульгату з багатьма неточностями та 
помилками. Зроблений за всіма правилами філологічної критики Лоренцо 
Валли, цей переклад, на думку Еразма, повинен стати «частиною духовного 
просвітництва, спрямованого на виправлення суспільства» [17, с. 66]. Це ста-
ло можливим лише після перекладу Писання на живі мови. Але точне слово 
(«чиста латина») ще не дають гарантії осягнення змісту цього документа: 
необхідно «розшифрувати» таємничу істину, «ретельно дослідити наявний 
сенс», від літери йдучи до таїнства, «від чуттєвого до умоглядного, від склад-
ного до простого». Тоді християнська ідея постане у вигляді небагатьох, але 
основоположних моральних істин. За Еразмом, вони дані у вигляді алегорій, 
образів, притч. «Якщо ти прочитаєш без алегоричного змісту, що образ Ада-
ма був зліплений із сирої гончарної глини..., що Єва взята з ребра, що їм було 
заборонено вкусити від дерева, а змій їх умовив... – одним словом, якщо 
прочитаєш всю історію створення світу і не станеш шукати нічого, крім того, 
що на поверхні, – писав Еразм, – то я не бачу, наскільки більше це винагоро-
дить тебе, ніж якби ти співав про те, як Прометей зробив глиняний об-
раз...» [26, с. 144]. У відшукуванні прихованого сенсу необхідний метод, свого 
роду мистецтво, яке описує Діонісій у книзі «Про божественні імена» або Ав-
густин у «Християнському читані» [26, с. 145]. Еразм прагнув повернутися до 
витоків християнства, відродити його євангелічну чистоту, тому улюбленими 
авторами гуманіста були, крім Августина, Ориген і апостол Павло. Не випад-
ковим було його звернення переважно до Нового заповіту, бо моральний 
зміст твору Еразм цінував вище, ніж Старого заповіту. Він мав філософське 
обґрунтування, а головне – тут діяла вже не алегорична, а цілковито істо-
рична постать Христа, якому й належало усім своїм земним життям стати 
моральним взірцем, вихователем християн (ідея «наслідування Христа»). 

Розмірковуючи над співвідношенням знання і віри у формуванні мо-
ральної свідомості, Еразм доводив, що вони не суперечать, а доповнюють од-
не одного, створюючи гармонійну єдність. Він дотримувався ідеї «двох іс-
тин»: перша –спирається на наукові докази, друга – обґрунтовується вірою. 
Світські науки є «іскрами безсмертного світла, що сягають свого джерела», 
вони стимулюють людську активність у досягненні морального ідеалу. Навіть 
сама християнська любов потребує знань. «Хто стане любити те, чого не 
знає?», – запитує гуманіст [13, с. 119]. У «Зброї...» Еразм писав про два види 
християнського спорядження – молитву й знання (scientia). «Одне вимолює , 
а друге навчає, про що належить молитися» [26, с. 98]. Тому «християнсько-
му воїнові» не завадить прилучитися до «язичницької» мудрості, творів 
філософів і поетів [26, с. 101]. 

Ключовим поняттям гуманістичної доктрини Еразма (як і всіх мисли-
телів Відродження) була доброчесність із її антиномією – пороком. Етичний 
зміст доброчесності визначався «філософією Христа». «Адже Він – єдиний 
зразок. Кожний, хто відхилиться хоча б на палець, відійде від правди і втра-
тить дорогу». Сутність доброчесності Еразм розкривав, посилаючись на Пла-
тона і Сократа. За Платоном це духовне явище (mens), певні уявлення (opin-
iones) про ганебне й чесне. Сократ (ця його думка заперечувалась Аристоте-
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лем) висловлювався в такому дусі, що доброчесність – це знання (cognitio), 
чого слід уникати, а чого досягати. У всякому разі, це переконання людини, 
те, що лежить у глибині її душі. Доброчесність пов’язана з корисністю і бла-
гом. Вона має місце не лише в поглядах, але й у самій природі речей. Її слід 
співвідносити з ієрархією життєвих цінностей. Вищими серед них Еразм 
визнавав все те, з чого складається християнська любов – бажання людям 
добра, допомога, милосердя тощо. Але є так звані серединні речі – знання, 
здоров’я, розумова обдарованість, красномовність, зовнішній вигляд, сили, 
достойність, повага, впливовість, добробут, слава. «Кожній із них слід нада-
вати тим більше значення, чим ближчим шляхом це приведе до доброчес-
ності... Якщо ж ні, то заради них нам не варто відхилятися від визначеного 
шляху» [26, с. 137]. 

На думку гуманіста, знання, освіченість прикрашають доброчесність 
тільки тоді, коли вони на користь людям; багатство, гроші виправдані, якщо 
вони здобуті чесним шляхом. Славу, почесті, задоволення слід приймати або 
відхиляти, користуючись критерієм вищої мети. 

Варто відзначити, що доброчесність для Еразма – не просто уявлення, 
думки, погляди (opiniones), а вольовий акт. Вона здобувається у повсякден-
ній напруженій праці, у боротьбі зі спокусами та подоланні інстинктів плоті. 
«Є люди, – писав Еразм, – яких ані скільки не приваблюють любовні насо-
лоди. Нехай вони не вважають цю відразу своєю доброчесністю, оскільки 
це – байдужість (indifferense). Доброчесність не у відсутності хтивості, а в то-
му, щоб перемогти її». Інша людина побожна, часто буває у храмі, дотри-
мується обрядів і постів і пишається своєю доброчесністю. Але чи є ця добро-
чесність справжньою, якщо ти думаєш тільки про себе? «Твій брат потребує 
твоєї допомоги, а ти тим часом бурмочеш свої молитви Богу, нехтуючи бідою 
брата». Бог відхиляє такі молитви, бо «як стане Бог слухати тебе, коли ти сам 
не слухаєш – людина –людину?» [26, с. 126]. 

Багато місця у гуманітарному вченні Еразма відведено темі «монастир» 
і «мир». Він торкався її у своєму ранньому творі «Про зневагу миру», напи-
саному під час перебування в Емауському монастирі біля Штейна. Монастир 
здавався гуманістові ідеальним місцем для розумової роботи, яка неможлива 
без повної свободи й душевного спокою. Проте, монастир розумівся ширше –
 як антипод світського життя, сповненого вад і пороків. Цей висновок 
підкріплено детальним аналізом монастирського життя і науковою ро-
звідкою щодо його історії. У давнину монастирі були притулком хороших 
людей, котрі не погодилися з язичницькими звичаями і втекли від миру. Але 
з часом все змінилося, чистота монастирського ідеалу була втраченою, а без-
доганність поведінки монахів –  піддана сумніву [13, с. 112]. 

«Мир» у розумінні Еразма – це не те, що становить реальну дійсність 
взагалі. Цим терміном він називав невігластво, аморальність, численні вади 
людини і суспільства. Нерідко гуманістом вживається термін «чернь», 
«натовп» (vulgus). Він закликає не керуватися поглядами більшості, бо вони 
сповнені помилок і забобонів. «Добро вони називають злом, зло – добром, 
солодке роблять гірким, а гірке – солодким, світло роблять темрявою, а те-
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мряву – світлом...» [26, с. 174]. Тому Еразм дійшов до висновку, що живучи в 
миру, приймаючи його, слід у той же час мов би й не приймати його, тобто 
звіряти повсякденно його цінності з християнськими заповідями. 

Ідеал християнського монастиря у сучасному світі неможливий (Еразм 
мав на увазі його спотворення практикою католицизму). На думку гуманіста, 
фактично «мир» змішався з «монастирем», «капюшон» церковного діяча не 
дає гарантій моральності, а внутрішній і зовнішній спокій – недосяжні. Тому 
Еразм переконаний, що християнин повинен поза межами монастиря, влас-
ними силами, мобілізацією вольової активності йти шляхом доброчесності. 
Необхідно «мир» вважати «ідеальним монастирем», спілкуватися з тими, 
хто любить істину, скромність, тверезість, простоту, цурається пороків і живе 
за законами совісті. 

Важливу роль в моральному озброєнні «християнського воїна» мав 
відіграти принцип самопізнання та самоаналізу. Для того, щоб битися з 
власними вадами, необхідно мати повне уявлення про себе. Слова, що їх 
приписують Сократу («Пізнай самого себе») Еразм уважав основою мудрості, 
наголошував на їх небесному походженні, адже вони були накреслені на ко-
лонні Дельфійського храму. Для того, щоб «християнський воїн» знав себе 
«вздовж і впоперек», Еразм намагався озброїти його відомостям «про люди-
ну зовнішню і внутрішню», «про різноманітність афектів», «про три частини 
людини – дух, душу та плоть». Він не приховував труднощів реалізації цього 
принципу і закликав «бути пильним у тяжкій війні зі злими силами» –
 «мерзенними демонами, озброєними проти нас тисячею засобів нашкодити 
нам». Мислитель запропонував 22 правила доброчесного існування, обґрун-
тувавши їх положеннями Святого Писання, античною мудрістю і просто жи-
тейським здоровим глуздом. Природу гріха він убачав у слабкості душевних 
сил людини, невмінні протистояти спокусам, любові до насолоди і рекомен-
дував керуватися почуттям міри. На думку гуманіста, прагнення до насоло-
ди, само по собі притаманне людині, необхідно спрямовувати у русло ду-
ховне, а низькі задоволення замінити вищими. Упевнений спокій духу і 
«щаслива радість чистої совісті» коштують набагато дорожче від тимчасових 
насолод [26, с. 198]. І ще один, на нашу думку, цікавий момент у еразмовій 
доктрині: якщо від гріха людину не може відвернути ні божий страх, ні надія 
на вічне спасіння, ні народження почуття сорому, «нехай лякає її тисяча не-
гараздів, що переслідують грішника у цьому житті: неслава, утрата майна, 
злидні, презирство й ненависть добрих людей, страх, неспокій і найтяжчі до-
кори сумління». Цьому слід учити насамперед молодь, аби вона «не забруд-
нювала життя пороками до того, як дізналася, що таке життя» [26, с. 189]. 
Еразм бачив недосяжність змальованого у «Зброї...» морального ідеалу для 
більшості людей і пропонував такий вихід: якщо людина «не дотягує» до 
«героїчної доброчесності» в дусі Христа, їй краще зупинитися на «політич-
ній доброчесності», ніж скочуватися донизу. «Це не граничне щастя, але до-
сить близька сходинка до нього. При цьому всьому варто завжди молити Бо-
га, щоб Він надав нам право піднятися до кращого» [26, с. 189]. 
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Таким чином, антропологічні уявлення Еразма Роттердамського та йо-
го філософія поєднували, як це властиво європейському гуманізму, христи-
янську традицію з античною спадщиною. В основі цього поєднання лежав 
інтерес до людини в усіх проявах її земного буття. Морально-етична доктри-
на Еразма ґрунтувалася на гуманістичному переконанні у людській достой-
ності та гідності, благородстві й величезних можливостях для досягнення 
необхідного рівня соціально-економічного і політичного розвитку суспіль-
ства. 

Громадська і науково-педагогічна діяльність Еразма Роттердамського 
припадає на той час, коли почала формуватися нова, порівняно із середньо-
вічною цивілізація. Вона ґрунтувалася на таких ідейних засадах як освіче-
ність, розподіл і автономізація духовного життя, універсалізм, космополі-
тизм, свобода, гідність і права людини. Разом із утвердженням ідеї гідності 
людини, потужності її розуму у суспільну свідомість входить переконання 
про необхідність розвитку науки та освіти, ведуться пошуки нових форм і ме-
тодів навчання й виховання.  

Однак цілісна спадщина Еразма Роттердамського щодо становлення 
нової людини ще мало знайома як широкому колу читачів, так і спеціаліс-
там. Доступними були лише хрестоматійні уривки з його декількох праць 
(«Похвала Глупоті», «Розмови запросто» та інші). Прогалину певною мірою 
заповнює публікація дослідником В. Меншиковим переказу (з цитуванням 
найбільш важливих місць) трьох суто педагогічних праць Еразма – трактатів 
«Про раннє і достойне виховання дітей» (він уважається вершиною гуманіс-
тичної педагогіки), «Про метод виховання» і «Виховання християнського го-
сударя», а також методичного посібника «Книжиця про пристойність дитя-
чих звичаїв», де гуманіст систематизував і узагальнив діючі та запропонував 
нові правила поведінки дитини. На жаль, не всі переклади зроблено з латин-
ського оригіналу. Перші три – з німецьких видань, що не дає можливості ві-
дчути стиль і форму викладу авторських думок. 

Суспільно-педагогічні погляди Еразма Роттердамського органічно 
пов’язані з його творчістю і діяльністю як гуманіста, загальновизнаного ав-
торитета європейського Ренесансу періоду його найвищого розквіту. Ренеса-
нсний світогляд ґрунтувався на таких принципах як антисхоластизм і антик-
лерикалізм, прагнення відновити античну культуру й антропоцентризм. 
Ідейними джерелами та зразками для Еразма були погляди Квінтіліана, 
Аристотеля, Платона, ранніх християнських мислителів – Августина, Ориге-
на. Встановлено також вплив на нього праць італійських гуманістів Верджо, 
Філельфо [11, с. 78]. Проте він творчо переробив досвід попередників, створивши 
власну оригінальну систему виховання нової людини для Нового часу.  

Еразму Роттердамському вдалося показати виховання як універсальне 
явище, як форму становлення і розвитку людини, поза якою її існування 
просто неможливе [7, с. 20]. Ця ідея була пізніше розвинута Яном Амосом 
Коменським і філософськи обґрунтована Гегелем. Вона багато в чому визна-
чила подальший розвиток класичної європейської суспільно-політичної ду-
мки загалом і педагогічної, зокрема. 
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Як і всі гуманісти, Еразм поклав у основу власної концепції удоскона-
лення особистості природу самої людини. Він розумів її неоднозначність – з 
одного боку, вона груба і дика, з іншого – одвічно орієнтована на добро. Саме 
через це і потрібне виховання, бо лише воно робить людину людиною. Вихо-
вання – це потужна сила, спроможна подолати природу. «Якщо природа, – 
звертався до батьків Еразм, – дала тобі сина, то вона дала тобі не більше, ніж 
сирий матеріал. Твоє завдання у чутливу до всякого навчання матерію внес-
ти кращий дух. Не зробиш цього – отримаєш тварину; потурбуєшся – ство-
риш повною мірою божественну істоту» [25, с. 36]. І ще: «Природа нікому не 
підвладна, але якимось способом можна їй допомагати»; «...діяльна природа, 
але її перемагає більш діяльне виховання» [11, с. 85]. «Кожна людина схиль-
на до виховання і доброчесності...» [22, с. 251]. Як бачимо, гуманіст обстою-
вав різноманітні можливості виховання. 

На відміну від італійських філософів і громадських діячів, Еразм робив 
наголос не на моральному, а на інтелектуальному розвиткові й розумів вихо-
вання передусім як навчання. Розум – ось те, що вирізняє людину у природ-
ному світі, наближає її до Бога, допомагає приборкувати пристрасті. Його 
слід розвивати в першу чергу, саме тут ключ до проблеми виховання, бо «той 
божественний радник, сидячи у високій фортеці, пам’ятає про своє похо-
дження і не думає ні про щось брудне, ні про щось низьке» [31, с. 114]. Така 
акцентація ролі розуму – оптимістичний раціоналізм – є взагалі характер-
ною для «північного гуманізму», до якого належав Еразм Роттердамський. 

Проте це не означало заперечення морального виховання. Воно потрі-
бне, але здійснюватиметься здебільшого у процесі навчання. Саме знання 
формують моральні якості, вихований розум стримує пристрасті та почуття. 
Еразм Роттердамський не проти й фізичного (тілесного) виховання, але ува-
га до тіла не повинна бути надмірною.  

Найбільш оригінальною і сміливою була його ідея про дошкільне вихо-
вання. Еразм уважав, що дітей можна навчати наукам практично з трьох ро-
ків. Неодноразово повертаючись до цього питання, він розширював коло ар-
гументів на захист своєї думки. Дитяча природа схильна до навчання. Вона 
більш м’яка, піддатлива, сприйнятлива, спроможна до імітації, що особливо 
потрібно при вивченні мов; вона відзначається міцною пам’яттю. Треба всти-
гнути, поки «сирий матеріал» не затвердів. Гуманіст нагадував батькам, що 
винятково «дорогоцінним і неповторним є час, як багато залежить від того, 
щоб рано і своєчасно розпочати навчання... Які швидкоплинні юнацькі роки, 
який... зайнятий час у зрілі роки, як несприйнятлива до навчання старість. 
Коли ти на все це зважиш, то погодишся, що твій синочок, щоб мати якісь 
успіхи у науках, повинен розпочати навчання не в сім, а у три роки» [25, 
с. 53]. Еразм, навіть, наводив приклади з життя тварин: олень навчає маля 
бігати раніше, ніж те зустріне мисливця; молоді звірі краще піддаються ви-
хованню («стара папуга насміхається над різками»). 

А тим, хто побоювався негативного впливу раннього виховання на фі-
зичне здоров’я у «ніжному віці», гуманіст відповідав, що «...хоча фізичні си-
ли дещо і втратять, ця втрата буде достатньо урівноважена духовним прибут-
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ком...» [25, с. 41]. Досить того, щоб людина була просто здорова й уміла задо-
вольняти власні потреби. 

На думку Еразма Роттердамського, здоров’я залежить цілком від бать-
ків. Для його збереження у дитини гуманіст запропонував три умови: мати 
повинна бути з нормальної сім’ї, вихована і здорова; під час вагітності батьки 
мають перебувати у гарному настрої; необхідно годувати дитину материнсь-
ким молоком і в майбутньому стежити за режимом годування. Навколо ди-
тини необхідно створити атмосферу миру і доброзичливості. Отже, правиль-
не виховання починається ще до народження дитини. 

Ідея раннього виховання (навчання) не була суто умоглядною, бо сам 
гуманіст здобував освіту в одній із кращих шкіл Європи – школі «Братів спі-
льного життя», тривалий час працював приватним учителем і мав власний 
педагогічний досвід. Він добре вивчив можливості дитячого віку, психологію 
і вікові особливості дитини. Можна без перебільшення сказати, що Еразм 
Роттердамський відкрив у європейській педагогіці світ дитинства, і не тільки 
відкрив, а став на його захист від суворої дійсності тих часів. 

Гуманіст неодноразово зазначав, що процес навчання повинен відпові-
дати дитячому вікові, враховувати можливості та індивідуальні особливості 
дітей. «Є люди, – писав він, – які вважають, що дитина це майже доросла 
людина і через це не звертають уваги на юний вік, міряють її здібності за 
власними силами» [25, с. 49]. Вони тільки те й роблять, що вимагають від 
дитини, забувши, що самі були дітьми. 

Еразм Роттердамський був переконаний, що для раннього виховання 
потрібна окрема методика. «Перший крок до навчання – любов до вчителя» 
[25, с. 45]. Поки дитина сама не здатна оцінити значення науки, стимулом до 
навчання є особистість учителя, його відкритість і доброзичливість, уміння 
знайти найрізноманітніші засоби, завдяки яким навчання буде приємним. 
Це ігри, змагання, наочність, неформальне спілкування, бесіди. Еразм навів 
багато прикладів, коли дитина навчилася читати і писати завдяки створенню 
ігрових ситуацій. Щоправда, ігри не повинні бути надто складними й підмі-
няти собою навчальну працю. Дуже важливо вже у ранньому віці розвивати 
пам’ять, а для цього також є перевірені прийоми, – уважає Еразм Роттердам-
ський. А головне – дитина повинна добре зрозуміти вивчене, уміти привести 
його у систему і час від часу повторювати [24, с. 56]. Неприпустиме механіч-
не заучування, як це робилося у тогочасній школі. Навчання повинно ґрун-
туватися на активній розумовій праці дитини, спиратися на її інтереси, при-
родні можливості та здібності. Також необхідна система заохочувальних за-
ходів. Похвала, нагорода, догана відповідають дитячій психології і тому ціл-
ком доречні. Влаштовуючи змагання, не варто нагороджувати одних і тих 
же. Переможеним слід залишати надію, а інколи й дозволяти вважати себе 
переможцями, хоча вони цього і не заслужили [11, с. 86]. 

Переважно негативним було ставлення Еразма до тілесних покарань. 
Він часто цитував філософа Лікона про два сильно діючі стимули навчання – 
сором і похвалу. «Сором – це побоювання заслужити докір, похвала – матір-
годувальниця всіх мистецтв» [25, с. 48]. Відтак слід не бити дитину, а зроби-
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ти все, щоб вона полюбила порядність і науку, відчувала відразу до свавілля і 
незнання. Діти повинні бачити, що дотримання порядку винагороджується, 
а порушення – засуджується, що освічені люди живуть краще, ніж неосвіче-
ні. І все ж, як крайній засіб, різки допустимі, лише покарання повинно бути 
помірним [25, с. 48]. 

Еразм Роттердамський неодноразово наголошував, що віковим особли-
востям учнів повинен відповідати і зміст навчання. Оскільки у ранньому ди-
тинстві краще засвоюється мова, навчання слід розпочати саме з неї. Гума-
ніст уважав, що ефективність тут дуже висока – німецька дитина спроможна 
впродовж місяця засвоїти французьку мову, і це майже мимоволі, граючись, 
без відриву від інших занять. У праці «Про метод навчання» він виклав чітку 
систему методичних прийомів опанування іноземною мовою, акцентуючи 
увагу на такі моменти як доступність матеріалу, послідовність вивчення, пе-
рехід від простого до складнішого, наступність, виховний елемент і, навіть, 
міжпредметні зв’язки. Такий метод – велика сила, але лише тоді, коли він 
потрапить до рук розумного вчителя. Засвоївши основи, дитина може спо-
кійно переходити до вищого ступеня освіти і швидко вивчити будь-який 
предмет за її уподобанням [24, с. 61]. 

Окрім педагогічних трактатів Еразм писав методичні посібники з про-
блем навчання і виховання. До тих, що стосуються виховання, належить 
«Книжиця про пристойність дитячих звичаїв», де викладені правила поведі-
нки дитини. Вона отримала загальноєвропейське визнання і була перекла-
дена на багато мов. У 60-х роках ХVІІ століття «Книжиця» вийшла російсь-
кою мовою під назвою «Громадянство звичаїв дитячих» у перекладі Єпіфа-
нія Славинецького, а в 1788 році з’явився і її повний російський переклад. 

«Книжиця» розглядає не лише правила хорошого тону. У доступній 
формі вона знайомить дитину з основними принципами загальнолюдської 
моралі – такими як повага до старших, чесність, доброта, благопристойність, 
цнотливість, помірність, терпимість. Еразм Роттердамський уважав, що все 
починається з дрібниць: звичка до маленьких пороків обертається великим 
злом, а до маленьких чеснот – великим благом. Ознакою ж справжнього 
благородства гуманіст визначав освіченість.  

У передмові до цього твору Еразм так сформулював завдання дитячого 
виховання: «Предмет дитячого наставляння складається з багатьох частин, 
із яких першою і особливою є та, щоб молодий дух проймався сім’ям благо-
честя, друга – щоб він любив і вивчав вільні науки, третя – щоб із найперших 
років не гаючись звикав до поштивого поводження у громаді» [32, с. 73]. 

Голландський гуманіст зазначає, що з раннього дитинства потрібно за-
йматись релігійним вихованням. Дитину слід навчити молитися, рано поча-
ти водити до церкви. І це залишиться в неї на все життя. Благочестя не по-
винно бути показним, поверховим. «Будь певен, – радив Еразм дитині, – що 
ти даремно був у церкві, коли з неї ані кращим, ані чистішим не вийдеш» 
[32, с. 82]. У праці «Розмови запросто» він сформулював чотири принципи 
«хлопчачого благочестя»: шанувати Бога і божественне писання, боятися 
Бога і любити його як батька, дотримуватися обов’язку милосердя, бути то-
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лерантним і не відповідати злом на зло [31, с. 58]. Хлопчик Гаспар з цієї кни-
ги – взірець такого ставлення до Бога. Він не просто молився і просив про 
допомогу, а намагався жити за його законами і був переконаним, що Бог до-
помагає лише тим, хто не шкодує зусиль [31, с. 60]. У Гаспара три турботи – 
удосконалюватися у добрі, оберігати чистоту і добре ім’я, набувати знань і за-
своювати науки. Від неробства він тікав як від чуми, товаришував лише з по-
рядними хлопцями і щоденно прагнув «перевершити і перебороти самого 
себе». Еразм добре зрозумів роль релігії у вихованні людини й радив належ-
ним чином використовувати її.  

Хто повинен займатися вихованням? Передусім – сім’я, батьки. Вони 
краще знають дитину і бажають їй добра. Але, на превеликий жаль, люди ча-
сто нехтують цим обов’язком, піклуються про коней або ділянку землі, ніж 
про найдорожче в світі – дитину [25, с. 39]. «Дітовбивцями» називав гума-
ніст тих, хто запізнювався з вихованням підростаючого покоління. Еразм 
Роттердамський був переконаним, що якщо батьки науково не підготовлені 
до виховання дітей, вони повинні запрошувати приватних учителів і не жалі-
ти для цього коштів. 

Щодо школи, то, на думку Еразма, вона повинна бути публічною (ін-
акше це не школа), належним чином організованою, контролюватися і за-
безпечуватися державою [25, с. 46]. Світські та духовні власті повинні піклу-
ватися про підбір професійних учителів та їх облаштування. Така школа буде 
доступною для всіх. 

Гуманіст різко критикував середньовічну школу, дуже емоційно зма-
льовував її атмосферу, обурювався грубістю і жорстокістю учителів, дикістю і 
неприборканістю школярів. У такій школі легше тримати у страху багатьох, 
ніж навчати одного. «Але це не навчання, а управління волами і віслюками» 
[25, с. 46]. 

Еразм Роттердамський не жалів гнівних слів, аналізуючи тогочасний 
стан навчально-виховного процесу. Він говорив, що у більшості шкіл діти 
травмуються фізично і духовно, із ними поводяться гірше, ніж із злочинця-
ми. Гуманіст навів приклад із власного життя: учитель суворо і несправедли-
во покарав його так, що він захворів, а радість від навчання була отруєна. Ба-
гато хто з учителів міг би стати помічником ката. Вони били часто задля вла-
сного задоволення, душа їх настільки здичавіла, що мала потребу в муках 
малят. «Такі люди повинні бути катами, а не вихователями юнацтва», – за-
стерігав Еразм [25, с. 47]. 

Тогочасні вчителі, як зазначає мислитель, були злими та неосвіченими, 
нерідко страждали нервовими захворюваннями, навіть проказою. «А як ска-
женіє така людина.., який тиранічний режим вона встановлює; вона не про-
ти «диких бестій», ...але проти віку, який більше всього потребує ласки і пік-
лування. Можна подумати, що це не школа, а катувальна камера: тут нічого 
не побачиш і не почуєш окрім різок і ціпків, криків болю і ридань... Що... 
може винести дитина звідси, крім ненависті до науки? І цей страх настільки 
міцно входить у дитяче серце, що упродовж усього життя воно відчуває від-
разу до науки», – говорив із болем Еразм [25, с. 46]. 
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Позиція Еразма категорична: раннє виховання неможливе у публічній 
школі, принаймні такій, якою вона була, і необхідно якомога довше тримати 
дитину у сім’ї, довіривши її найманому вчителеві. 

Особистість учителя – найважливіший аспект проблеми. Він має заво-
ювати любов дитини, знайти до неї правильний підхід. Ніжний дитячий вік 
не можна відштовхувати похмурістю, суворістю, але і надмірно поблажливим 
не слід бути. Учитель повинен багато знати в усіх галузях науки [24, с. 56], 
уміло користуватися методикою, любити дітей як мати та відзначатися без-
доганною порядністю. Однак до такого ідеалу в житті дуже далеко, і не лише 
з вини самих учителів. Еразм уперше привернув увагу громадськості до ста-
новища вчителя. Він прекрасно знав їхні проблеми, бачив як нелегко їм жи-
веться в умовах тодішньої школи, де вони, «оточені натовпом хлопчаків.., 
передчасно старіють від непосильної праці, глухнуть від криків і чахнуть від 
бруду і смороду» [29, с. 13]. І державі, й батькам байдужа не тільки доля вла-
сних дітей, але і доля учителів. Тому не дивно, що серед останніх трапляють-
ся випадкові люди, які вже ні на що інше в житті не здатні. 

Окреме місце в творчій спадщині Еразма Роттердамського займає трак-
тат «Виховання християнського государя» [19]. Уперше цей твір з’явився 
1516 року під латинською назвою «Institutio principis christiani»; інколи вона 
перекладається «Виховання християнського князя» [14, с. 336]. Слово «Insti-
tutio» (настанова, наставляння, напучення) у сучасному перекладі подається 
як «виховання», а «Princeps» (букв. перший) – як «государ». Повну назву 
твору автор дав таку: «Твір Еразма Роттердамського про виховання христи-
янського государя, складений у формі афоризмів, аби його читання було 
менш стомливим». 

Загалом трактат сприймається дослідниками швидше як історико-
політичний, бо містить погляди гуманіста на державу та політичну владу. У 
такому ракурсі він розглядався німецькими істориками й правознавцями 
Ф. Гельднером та Е. Кербером, які шукали в Еразма ідею «державного інте-
ресу» («raison d’Etat»). М. Смірін, аналізуючи «Виховання християнського 
государя», лише побіжно торкнувся виховного аспекту, зосередившись на 
соціально-політичних питаннях. В історико-педагогічній літературі трактат 
ще не знайшов належної наукової оцінки. Він лише згадувався при аналізі 
творчої спадщини гуманіста (Н. Рев’якіна, В. Меншиков та інші). 

Зважаючи на це, важливо проаналізувати основні педагогічні складові 
Еразмового «Виховання християнського государя», показати ренесансну ос-
нову ідеї виховання правителя, виявити особливості Північного гуманізму 
при з’ясуванні проблем морального виховання лідера. Гадаємо, що є всі підс-
тави розглянути цей твір окремо як пам’ятник історико-педагогічної літера-
тури: за це говорить не лише його назва, а й насиченість виховними ідеями, 
чітка морально-етична спрямованість. 

Насамперед відзначимо, що за жанровою формою трактат Еразма не 
єдиний у ренесансній літературі XV-XVI століття. Виховання правителів гу-
маністи вважали своїм прямим обов’язком і нерідко зверталися до них із на-
становами та повчанням. Ця традиція була започаткована ще в античні часи, 
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коли Платон висунув ідею мудрого правителя – «філософа на троні», а Ксе-
нофонт написав «Виховання Кіра». У Середні віки вихованню державця при-
святили свої твори Фома Аквінський («De regno») та Егідій Римський («De 
regime principum»). Зазвичай у такій літературі обговорювалося все – і сам 
феномен влади, і шляхи її вдосконалення засобами виховання, окультурен-
ня. В епоху Відродження потреба у настановах державцям зросла, бо тоді в 
Європі йшов процес зміцнення монархічних режимів, формувався абсолю-
тизм, зароджувалася тенденція його «освічувати». Засобом для цього була 
ренесансна модель «ідеального правителя». 

«Ідеальний правитель» – характерна постать ренесансно-педагогічної 
літератури. Його наділяли усіма чеснотами – «політичними» і просто люд-
ськими. Тоді проводилися паралелі з античними героями – македонським 
царем Філіппом, перським Кіром, полководцями Олександром Великим, Це-
зарем, Помпеєм тощо, робилися протиставлення тиранам на кшталт Нерона, 
Клавдія, Сарданапала. Проблемі виховання «ідеального правителя» присвя-
тили свої твори італійські гуманісти Д. Понтано, П.П. Верджеріо, 
Е.С. Пікколоміні, а Вітторино да Фельтре, Гуарино да Верона здійснили 
практичні спроби її розв’язання. Іспанець Х.Л. Вівес брав безпосередню 
участь у вихованні англійської принцеси Марії, дочки Генріха VIII, а Т. Мор 
намагався удосконалити самого короля. Таких прикладів можна навести ба-
гато. Гуманісти дуже часто працювали в королівському оточенні, служили 
радниками, канцлерами, наставниками дітей, а відтак мали змогу реально 
впливати на звичаї, настрої і смаки можновладців. 

При цьому вони повною мірою розуміли свою відповідальність за вихо-
вання правителів. Усвідомлювали й те, що в такий спосіб вони піклуються 
про спільне благо для людей. «Народи виховуються на прикладі государя, – 
зазначав учень Вітторино да Фельтре Кастільоне, – і якщо він [Вітторино] 
виховає ідеального государя, прикрасивши його добрими звичаями і наука-
ми, все суспільство й держава, підпорядковані його владі... також будуть ви-
ховані найкращим чином» [12, с. 55]. Такої ж думки був Еразм, коли звертав-
ся з настановами щодо виховання до імператора Священної Римської імперії 
Карла V Габсбурга, який у 1516 році посів іспанський престол. «Подумай, на-
ставнику, – говорив він, – наскільки ти зобов’язаний перед батьківщиною, 
яка довірила тобі своє благополуччя. Ти повинен приготувати їй зцілення від 
зла, або ж наслати чуму та болячку» [19, с. 17]. 

Через увесь трактат гуманіста проходить думка, що правитель – перед-
усім людина, представник роду людського, і виховувати його загалом потрі-
бно так само, як і звичайну людину, тільки ще краще. Гуманістична антро-
пологія відводила значне місце в цьому процесі природі: вона є відправним 
чинником, визначає мету, принципи й методи виховання. Дехто бачив при-
роду доброю, одвічно налаштованою на добро, інші – посилалися на перво-
родний гріх, який спотворив людську істоту. Еразм, здається, займав промі-
жну позицію і не виключав, що «характер більшості смертних тяжіє до зла». 
Проте він, як і всі гуманісти, був переконаний, що «діяльна природа, але її 
перемагає більш діяльне виховання». «Адже немає такої дикої, настільки по-
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творної худобини, яку б не приручили піклування й старання приборкувача, 
так чому він уважає людську натуру настільки брутальною й пропащою, що її 
не пом’якшить належне виховання?» [19, с. 19]. 

Показово, що Еразм розпочинає трактат не з політико-правових питань 
правління, а з виховання маленької дитини – майбутнього монарха. Він роз-
мірковує на свою улюблену тему – «раннє виховання», тобто виховання «з 
пелюшок». Там, де існує спадкова влада, цей принцип особливо важливий. 
Тому виховувати необхідно відразу ж після народження, коли розум дитини 
ще «чистий і незрілий», коли вона не усвідомлює свого привілейованого 
стану, а душа піддатлива, як віск. Тоді «нехай у цілину дитячої душі незмінно 
кидають сімена честі, які потроху, з віком і з набуттям досвіду, укоріняються 
на все життя» [19, с. 14]. Адже ніщо, додає Еразм, не залишається й не 
сприймається повністю, коли воно «не закладено в найперші роки», а для 
государя виховний ефект такого підходу є ще більш важливим. 

Багато уваги в першому розділі трактату («Про народження й освіту го-
сударя») приділено особистості та функціям вихователів, батьків і учителів 
(наставників). Еразм наголошує на особливому статусі вихователя королів-
ських дітей. «Той, хто взяв на себе завдання наставляти государя, той нехай 
подумає й про те, що йому доведеться робити справу не звичайну, але в усіх 
відношеннях як надто велику, так і надто небезпечну». Потрібна людина, си-
льна духом, сумлінна й доброчесна, яка дбає не про чини та нагороди, але й 
про долю вітчизни. А суспільство повинно належним чином оцінювати й ви-
нагороджувати гарного вихователя, шанувати його працю на благо народу. 
«Колись у державі була традиція зводити статуї та тріумфальні арки, робити 
почесні написи з подякою заслуженим людям. Ніхто інший не вартий такої 
пошани, як ті, які віддано й чесно виконували достойну роботу виховання го-
сударя, шукали не приватної вигоди, а користі для держави» [19, с. 14]. У цих 
словах, як нам видається, сформульовано одне з концептуальних положень 
гуманістичної педагогіки: високі вимоги до вчителя (учителя й вихователя 
загалом) і висока оцінка їх благородної місії в суспільстві. 

Відповідальність за виховання, на думку Еразма, несуть також батьки. 
Цю ідею гуманіст докладно розвинув у своєму головному педагогічному тво-
рі – «Про виховання дітей» (1529 рік). Багато хто з батьків уважає, – писав 
він, – що достатньо народити дитину й забезпечити її матеріально. «Закони 
суворі проти тих, хто кидає своїх дітей напризволяще у якомусь лісі, на по-
живу диким звірам. Але найжорстокіший вид підкидування – передати у 
владу звірячих пристрастей ту [істоту], що природа дала для виховання в 
ній... високої моральності» [23, с. 256]. І якщо турбота про дитину, її вихо-
вання є пріоритетною для пересічної людини, для государя вона особливо 
важлива. «Скільки б статуй він не встановив, які б красиві будівлі не звів, не 
може государ залишити більш чудового пам’ятника своїм чеснотам, ніж бла-
гополучного сина, який повторить найкращі діяння батька...» [19, с. 15]. 

Еразм Роттердамський переконаний, що окрім батьків і наставників, у 
процесі виховання має значення саме оточення маленького принца: товари-
ші, слуги, придворні. Велику увагу європейські гуманісти приділяли году-
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ванню дітей. Вони вважали, що з молоком матері (або годувальниці) дитині 
передаються певні якості, і не лише фізичні. Ренесансні мислителі посилали-
ся на античних авторів і медичний досвід Середньовіччя (зокрема Авіценну). 
Уже в XV столітті в Європі з’явилися твори, у яких говорилося про особливо-
сті догляду за малюками, давалися рекомендації щодо їх правильного вихо-
вання [16, с. 21]. Еразм, безперечно, був знайомий із ними та використовував 
здобуті гуманістами знання в контексті свого трактату. При підборі годува-
льниць, – писав він, – варто зважити на їх моральні якості, аби уникнути 
двох вад – «безглуздості та лестощів» [19, с. 58]. Оточений лестощами з ран-
нього дитинства, государ неминуче стане жертвою цього зла. Інтересам дер-
жави «більше шкодить пагубний улесник, який отруює й псує ніжний вік го-
сударя міркуваннями, властивими тиранам, ніж той, хто розкрадає державну 
скарбницю» [19, с. 59]. 

У гуманістичній концепції виховання провідне місце займала освіта. 
Саме вона, побудована на вивченні studia humanitatis – комплексу гуманіта-
рних дисциплін, у центрі якого стояла моральна філософія (етика) – мала на 
меті сформувати доброчесну особистість (тобто, шлях до виховання лежав 
через освіту). Еразм Роттердамський говорив на цю тему набагато менше, 
ніж, наприклад, П.П. Верджеріо у настановах хлопчикові Убертино Карра-
ра – нащадкові падуанського монарха. У творі італійського педагога досить 
повно розкрито програму гуманістичної освіти, визначено її мету й головні 
складники [1]. Це була словесність, філософія, історія, риторика, правознавс-
тво. Деякі гуманісти включали до навчальної програми природознавство й 
математику (Гуарино да Верона, Вітторино да Фельтре, у XVI столітті – 
Х.Л. Вівес). Еразм залишався вірним гуманітарній, книжковій освіті. Він пе-
реконаний, що государ повинен стати філософом. «Я веду мову, – говорить 
Еразм, – не про ту філософію, яка досліджує першопричини, первинну мате-
рію, рух або безкінечність, але про ту, що, звільняючи душу від хибних мір-
кувань, поганих пристрастей, показує сенс правильного правління на прик-
ладі вічної волі» [19, с. 10]. Отже, головна мета освіти государя – оволодіти 
мистецтвом управління, спочатку у вигляді теорії, згодом – шляхом власного 
досвіду. 

Джерелом знань, на думку Еразма, повинна стати книга. Він наполягав 
на уважному підборі літератури для юнацтва, рекомендував тих авторів, які, 
на його думку, найбільшою мірою сприяють вихованню доброчинності й на-
буттю державної мудрості. Це переважно антична література (Аристотель, 
Цицерон, Плутарх, історики Геродот, Саллюстій, Лівій), доповнена фрагмен-
тами зі Святого Письма. «Кожного разу, коли государ бере в руки книгу, не-
хай пам’ятає, що це не задля розваги, а для того, щоб завдяки читанню зро-
битися кращим» [19, с. 67]. 

Гуманісти добре розуміли, що, окрім освіти, необхідним є цілеспрямо-
ване моральне виховання, формування високих етичних норм поведінки 
особистості. Для государя це особливо важливо, інакше він перетвориться на 
тирана. Тому «нехай наставник, – закликає Еразм, – відразу ж домагається 
того, аби він полюбив і сприйняв доброчесність як щось чудове, щасливе і 
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найбільш належне государеві. А розпусту нехай проклинає й боїться як щось 
гидке й жалюгідне» [19, с. 21]. «Ідеальний правитель» Еразма наділений ни-
зкою чеснот. Мислитель наводить опис царя й тирана, даний Юлієм Поллук-
сом, вихователем імператора Коммода: перший – скромний м’який, миро-
любний, розумний, стійкій, товариський, наполегливий у добрих справах, 
проникливий, обачний ... Другий – жорстокий, лютий, несправедливий, сер-
дитий, легковажний, непостійний тощо, одним словом, тиран. «Якщо ти мо-
жеш одночасно бути государем і доброю людиною, виконуй цей чудовий 
обов’язок, якщо ні, краще відмовся від посади государя, ніж стати через неї 
поганою людиною», – радить ренесансний мислитель [19, с. 41-42]. 

Отже, державець лише тоді буде «на своєму місці», коли він перевер-
шить підданих у чеснотах, випередить їх у «царських даруваннях» – мудрос-
ті, справедливості, душевній поміркованості, завбачливості й ретельному 
піклуванні про «спільне благо» [19, с. 13]. При цьому зазначимо, що поняття 
«спільне благо» широко використовувалося не лише в політичній науці, але 
й у педагогіці Ренесансу. Важливою складовою формування високомораль-
ної особистості, гуманісти Флоренції вважали розвиток закладеного в ній 
«інстинкту соціальності», підготовку молоді до свідомої участі у справах 
людської спільноти. М. Пальмієрі обговорював цю тему в діалозі «Громадян-
ське життя» (1439 рік), наголошуючи на необхідності виховування флорен-
тійців у дусі громадянськості – ознаки справжньої шляхетності. «Нехай кож-
ний, знаючи, що це послугує спільному благу та користі всієї держави, буде 
готовий чим завгодно пожертвувати й наразитися на будь-яку небезпеку», – 
писав він [9, с. 432]. 

Розуміючи, що складні філософсько-етичні істини недоступні малень-
ким дітям, педагоги Відродження спрощували їх, зводячи до простих, по-
всякденних правил поведінки серед оточуючих людей – батьків, учителів, 
товаришів. Ставлення до останніх визнавалися головним критерієм вихова-
ності й доброчесності. Сам Еразм написав «посібник з цивільності» – трактат 
«Про пристойність дитячих звичаїв» (1530 рік), що увійшов до золотого фо-
нду навчально-методичної літератури. Утім, молодого імператора Карла V 
він наставляв у більш серйозних питаннях, а «спільне благо» в нього набува-
ло дещо іншого змісту. Воно розглядалося не з точки зору окремої людини, а 
в контексті мистецтва управління державою. 

Проте й у даному випадку Еразмові не зраджувала загальна гуманісти-
чна, а отже, педагогічно орієнтована основа його світогляду. Король – люди-
на, що керує людьми, «вільний – вільними». Для цього необхідні особливі 
мудрість і доброчесність. «Розум необхідний не лише для розуміння склад-
них завдань державного управління, але й для шляхів їх реалізації; він не-
роздільний із моральною свідомістю» [14, с. 338]. Звідси висновок: «ти не 
можеш панувати над іншими людьми, якщо ти сам не підкорився чесності» 
[19, с. 56]. Питання державного управління Еразм переводить в етичну пло-
щину. Государ у такому разі повинен не лише особисто дотримуватися прин-
ципу спільного блага, а й спрямовувати свободу й волю громадян у єдине ру-
сло, тобто бути самому певною мірою їх вихователем. 
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У трактаті «Зброя християнського воїна» (1501 рік) Еразм Роттердамсь-
кий назвав государя «суспільною особистістю» (сучасною мовою – публіч-
ною). Розвиваючи цю ідею у «Вихованні християнського государя», він не-
одноразово підкреслював, що від його морального обличчя залежить і мора-
льний стан суспільства. «Жодна комета, жодна природна сила не впливає так 
на справи смертних, як упливає й змінює звичаї та душі громадян життя го-
сударя» [19, с. 28]. Спокус багато: государя можуть зіпсувати, розбещити йо-
го соціальний стан, багатство, розкоші, втіхи, свобода, вседозволеність тощо. 
Тим ретельніше слід «зміцнювати ті береги, які відчувають на собі всю силу 
потужних течій» [19, с. 19]. Государ не лише сам повинен бути морально без-
доганним, але й власним прикладом виховувати інших – свою сім’ю, знать, 
слуг, друзів, чиновників [19, с. 73]. Користуючись нагодою, Еразм часто нага-
дував государеві про його обов’язок сприяти розвитку освіти в державі: «Як 
пише Платон, освіта має таку силу, що людина, правильно навчена, стає бо-
жественним створінням; навпаки, неправильно освічена – стає чудовись-
ком» [19, с. 75]. Відтак правителю належить дбати про прилучення громадян 
до надбань культури. Особливо ретельно необхідно займатися вихованням 
хлопчиків (так учив Ксенофонт), а дівчата «під керівництвом кращих і най-
чесніших наставників» повинні опановувати вчення Христа й «благородні 
науки». Еразм переконаний, що держава відповідає за організацію дозвілля 
молоді, слідкує щоб не було безробіття, бо бездіяльність викликає моральні 
проблеми, заохочує благородні вчинки тощо [19, с. 75,74]. 

Виховного значення Еразм намагається надати й законодавству. Проте 
він узагалі проти великої кількості законів, уважаючи, що їх повинно заміни-
ти правильне виховання, бо громадян краще переконувати, ніж карати, сти-
мулювати до доброчесності винагородами. Гуманіст упевнений, що «більша 
частина злодіянь випливає з порочного складу думок, мов із отруєного дже-
рела. Отже, передусім слід домогтися, щоб твої громадяни були виховані у 
найкращому дусі» [19, с. 82]. 

Соціальні протиріччя в державі Еразм також рекомендує пом’якшувати 
виховною політикою «мудрого государя». Він уважає, що значна частина 
злочинів спричинена нерівністю між багатими й бідними. Тому необхідно 
морально підтримувати не знатність, не володіння майном, а справжнє бла-
городство й добрі звичаї. Гуманіст говорить, що більшість знатних осіб про-
водить час у бездіяльності, плотських насолодах, азартних іграх, у той час як 
селяни й ремісники займаються корисною справою, проте їх шанують наба-
гато менше. Держава повинна опікуватися долею чесних трудівників, учити 
молодь поважати працю. Що, наприклад, ганебного в тому, що городяни на-
вчають своїх дітей «мистецтвам, які потребують старанності» (швидше за 
все, йдеться про ремесла)? Навчання вже само по собі – корисна справа, до 
того ж «утримує від багатьох гріхів», адже «бездіяльність – годувальниця 
пороку». Те ж саме можна сказати й про розкоші, марнотратство, ледарство 
синів аристократів, які повинні піддаватися суворій критиці [19, с. 101]. 

Як видно з твору, Еразм Роттердамський також був переконаним про-
тивником будь-яких воєн і проповідником вічного миру між народами. 
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Упродовж десяти років він звертався до цієї теми, спостерігаючи за багатьма 
збройними конфліктами в Європі, сам зазнав страждань воєнного часу. У 
трактаті «Скарга миру» (1516 рік) гуманіст із притаманним йому пафосом 
виклав власну позицію напередодні мирного конгресу європейських держав 
у Камбре. Яскравими фарбами Еразм змальовував жахливу картину крово-
пролиття й розрухи, що панувала в Європі під час боротьби Карла Сміливого 
за спадщину та володіння в Італії. Війна руйнує всі підвалини людського 
співжиття. Якщо ти бачиш, – писав він, – королівство, де все процвітає, бу-
дуються міста, обробляються землі, поважають закони, де люди виховані в 
чесності й порядності – то це мир. Якщо побачиш «руїни міст, розбиті вули-
ці, спалені вогнем храми, спустошені лани...» – то все це наслідки війни [22, 
с. 126]. Війна не лише несе розруху, а й псує людей, калічить їх духовно. «Ти 
зневажаєш злодійство, а війна цьому вчить. Ти ненавидиш батьковбивць, а 
цьому навчаються на війні... Якщо зневага до законів є нині вадою всього су-
спільства, то під час війни законам доводиться мовчати... В умовах війни ря-
сно розквітають найгірші людські вади, руйнуються мораль, занепадає релі-
гія» [22, с. 126]. Цю думку Еразм висловлював і у «Вихованні християнського 
государя». Він говорить, що починаючи війну, правитель повинен взяти до 
уваги різницю між «мирною людиною, народженою у благоденстві, й між 
диким звіром, худобиною, якою вона стає під час грабіжницької війни... Чи 
існує більша й очевидніша небезпека для звичаїв, ніж війна?» [19, с. 100-101]. 

Гуманіст прагне виховати государя в дусі пацифізму, неприйняття будь-
якої війни як засобу розв’язання міжнародних конфліктів. Йому хотілося б, 
щоб цей дух пронизував усі сфери суспільного життя – сім’ю, школу, церков-
ні установи. Цінними є його настанови щодо неприпустимості шовінізму й 
ворожості до людей іншої нації. «Миротворцям належить повністю викорі-
нити із душі черні пристрасті до розбрату. Нині англієць майже ненавидить 
француза тільки за те, що той француз; шотландець – англійця тільки тому, 
що він англієць; італієць – німця, шваб – швейцарця тощо. Чому нас силь-
ніше розділяють ці дурні поняття, аніж зв’язує спільна для всіх назва хрис-
тиян?» [22, с. 105]. 

Еразм радить, що й серед дітей не слід розпалювати агресивні інстинк-
ти й ворожі почуття. Наставник повинен уважно слідкувати за читанням 
юного державця. Не варто рекомендувати хлопчикові книги про подвиги 
Ахілла, Олександра Великого, Ксеркса, Дарія, Юлія Цезаря: у дитині від 
природи жорстокої й нестриманої, ці образи можуть посилити войовничі 
прагнення. Не схвалював Еразм і лицарських романів, а також захоплення 
військовою справою, бо, на відміну від Н. Макіавеллі, не вважав «ремесло 
війни» головним заняттям правителя. Його хвилювало й те, що в ті часи рі-
шення про вступ у війну приймалося часто зовсім юними й незрілими мона-
рхами. «Може так статися, що війна, колись необачно розв’язана юнаком, 
недосвідченим у військовій справі, триватиме двадцять років. Яке море бід 
принесе це всім?» [19, с. 27]. 

Нарешті, слід сказати про духовний аспект трактату. Він не випадково 
названий «Виховання християнського государя». Еразм був представником 
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Північного, так званого «християнського гуманізму», у якому релігійний уп-
лив відчувався сильніше, ніж в італійському. Він сам залишався глибоко ві-
руючою людиною, виступав за оновлення християнства шляхом повернення 
до його джерел і відродження істин християнської етики. Ця лінія яскраво 
простежується й у розглядуваному трактаті. 

«Кожного разу, – говорить мислитель, – коли тобі спадає на думку, що 
ти государ, нехай водночас уявляється, що ти також християнський госу-
дар...» [19, с. 24]. Такий правитель суттєво відрізняється від варварських, 
язичницьких тим, що пройнявся «любов’ю до Христа й вправляється у бла-
гочестивих справах» [19, с. 25]. Бути християнином означало, за Еразмом, 
наслідувати Христа в усіх проявах його земного життя, а в управлінні держа-
вою – керуватися мораллю Нагорної проповіді. Саме цим підхід Еразма від-
різнявся від «Государя» Н. Макіавеллі. В останньому сфери політики та мо-
ральності чітко розмежовані. 

Християнська релігія, розмірковує Еразм, уважає найголовнішими три 
якості Бога: найвищу могутність, найвищу мудрість, найвищу доброту. Цим 
трьом силам належить «віддати данину» й государеві. Мудрість і могутність 
обов’язково доповнюються добротою (автор часто вживає термін «добрий 
государ»), а доброта – це сукупність корисних справ на благо єдиного ціло-
го – християнської спільноти. Таких справ багато («шість тисяч»), але Ераз-
ма вони цікавлять не як самі по собі, а з точки зору «зв’язаного з ним мора-
льного рівня державного управління» [14, с. 356]. Державця необхідно вихо-
вати так, щоб він ставився до всього «по-батьківськи», цінував життя кожно-
го підданого дорожче власного, винагороджував “добрих людей” і проявляв 
поблажливість до злих, якщо вони покаялися, слугував своїм підданим і без 
вагань наражався на небезпеку заради них. Це людина, «яка пильнує, коли 
іншим дозволено міцно спати, не залишає собі часу на дозвілля, тоді як віт-
чизні дозволено відпочивати, виснажує себе ярмом турбот, щоб забезпечити 
громадянам спокій» [19, с. 33]. Звичайно, змальовувався ідеал, і Еразм сам 
чудово розумів дистанцію між ним і реальністю. Проте в педагогічному аспе-
кті такий ідеал мав право на існування у той історичний час, коли від особис-
тості монарха багато що залежало. 

Як ми вже зазначали, ідеї трактату «Виховання християнського госуда-
ря» мають і загально педагогічне значення. Їх можна застосовувати також і 
до «простих смертних». Викладену концепцію варто доповнити міркування-
ми про виховні методи, що їх запропонував Еразм. У широкому плані це ме-
тоди «м’якої руки», що повністю узгоджується з гуманістичним характером 
його педагогіки. Більш детально вони викладені у головному творі на цю те-
му, «Про виховання дітей», і полягають у необхідності дотримуватися міри в 
усіх проявах педагогічної активності. Доступність, послідовність, урахування 
індивідуальних і вікових можливостей дитини, її природних нахилів і здіб-
ностей, урізноманітнення методичних форм, гуманне, доброзичливе став-
лення, зрештою, любов до дитини як головне – все це, на думку автора, є за-
порукою успішного виховання. 

Як і кожна дитина, маленький принц потребує допомоги наставника, 
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аби «зросити ідеями поки що ніжні паростки понять», тих, що знадобляться 
майбутньому правителю. «Уже тоді з милою дитячою казкою, веселою роз-
повіддю, дотепним порівнянням нехай прокладає собі шлях те, чому він буде 
наставляти його у більш великій і серйозній справі» [19, с. 19]. Байки Езопа, 
давньогрецькі міфи, фрагмент з «Одіссеї» Гомера містять чудовий матеріал 
для початкової освіти правителя [19, с. 19-20]. Посилаючись на Плінія, Еразм 
радив наставникові не обмежуватися повідомленням правил, а «набивати, 
начиняти» ними пам’ять дитини, використовувати нові й нові засоби закріп-
лення вивченого, у тому числі й наочність [19, с. 18]. 

У стосунках з дитиною гуманіст рекомендував зважену систему заохо-
чувальних і каральних заходів, уважав неприпустимими тілесні покарання. 
Напруження, на його думку, можна зняти чимось приємним і веселим, бо 
малюк потребує розуміння й ласки. Як правило, педагоги-гуманісти орієнту-
валися на поради давньогрецького філософа Лікона: головними стимулами 
поведінки повинні бути сором і похвала. Тому Еразм рекомендував наставни-
ку частіше хвалити дитину, ніж лаяти. «Нехай він похвалить її перед іншими, 
але чесними і правдивими словами; хай вилає віч-на-віч, та в такий спосіб, щоб 
пом’якшити суворість догани, особливо якщо хлопчик уже підріс» [19, с. 21]. 

У той же час учителю необхідно зважати на індивідуальні риси дитячо-
го характеру, «робити завжди одне й те ж саме, але з кожним учнем по-
різному» [19, с. 19]. Для характеру нестриманого, невгамовного необхідні не-
гайні рішучі заходи, «мов ліки від негідних думок»; для менш зіпсованої лю-
дини достатньо поступових, м’якших дій [19, с. 16]. Але у жодному разі не ва-
рто розчаровуватися, необхідно проявляти наполегливість, терпіння і твердо 
вірити в перемогу «більш діяльного виховання». Хоча в трактаті про методи 
навчання й виховання сказано не так уже й багато, Еразм Роттердамський 
зумів лаконічно сформулювати головні положення гуманістичної педагогіки 
з цього питання. У наступних творах – «Про виховання дітей», «Про прис-
тойність дитячих звичаїв» ці думки він розвине й доповнить на основі нако-
пиченого досвіду. 

Загалом трактат Еразма Роттердамського «Виховання християнського 
государя» гідний того, щоб зайняти чільне місце серед кращих творів рене-
сансної педагогічної літератури. Написаний у жанрі настанов конкретному 
правителю, він насправді містить виклад основних положень гуманістичної 
виховної концепції формування цілісної особистості, освіченої засобами 
studia humanitatis, високоморальної й соціально орієнтованої. Гуманіст зумів 
поєднати педагогічні ідеї античності з християнською традицією у дусі «фі-
лософії Христа». Трактат віддзеркалює спільний для європейських гуманіс-
тів погляд на освіту і виховання як вирішальний фактор соціального прогре-
су. Ідеї, висловлені видатним мислителем XVI століття, є цікавими й для су-
часника, бо вони привертають увагу не лише до загально педагогічних про-
блем, а й до «педагогіки влади», її морального складника. 

Значення поглядів Еразма Роттердамського щодо необхідності вихо-
вання нової людини для Нового часу важко переоцінити. Воно вимірюється 
масштабами цілої цивілізації, яка прийшла на зміну Середньовіччю і озна-
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чала корінні зміни в усіх галузях життя. Ідеї Еразма визначили на багато 
століть уперед основні напрями розвитку суспільно-політичної і педагогічної 
думки. Вони й сьогодні, у постіндустріальну епоху, є актуальними. Особливо 
цінним слід уважати розуміння Еразмом Роттердамським місця і ролі ран-
нього навчання та виховання людини, які так послідовно обстоював і захи-
щав великий гуманіст, беззаперечний лідер «всесвітньої республіки вчених». 

Література: 
1. Верджерио П. П. О благородных нравах и свободных науках. Ита-

льянский гуманизм эпохи Возрождения : сб. текстов. Ч. 2. Саратов, 1988. 
С. 71-107. 

2. Григорьева И. Эразм Роттердамский и духовная культура Нидер-
ландов XIV-XV вв. URL: http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/grigoreva-erazm-
rotterdamskij.htm   

3. Григорьева И. Л. Гуманистические воззрения молодого Эразма (за 
ранней редакцией «Антиварваров»). Возрождение: общественно-
политическая мысль, философия, наука: межвуз. сб. науч. тр. Иваново : 
Изд-во Иванов. ун-та, 1988. С. 101-107. 

4. Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. Домашні бесіди / пер. 
В. Д. Литвинова. К. : Основи, 1993. 319 с. 

5. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії : навч. посіб. 
Львів : Світ, 2001. 320 с. 

6. Манетти Дж. О достоинстве и превосходстве человека / пер. 
Н. В. Ревякиной. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: сб. текстов. 
Ч. ІІ. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1988. С. 8-68. 

7. Меньшиков В. М. Педагогическое наследие Эразма Роттердамского. 
Лекция. Педагогика Эразма Роттердамского: открытие мира детства. 
М. : Народное образование, 1995. С. 6-32. 

8. Монтень М. Опыты. Книга вторая. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 
652 с. 

9. Пальмиери М. Гражданская жизнь. Опыт тысячелетия. Средние 
века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. М., 1996. С. 414-432. 

10. Петрарка Ф. О невежестве своём собственном и многих других / 
пер. Н. И. Девятайкиной. Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители 
и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV-
XVII вв.). М. : Изд-во УРАО, 1999. С. 41-42. 

11. Ревякина Н. В. Трактат Эразма «О воспитании детей» и итальян-
ская гуманистическая педагогика первой половины ХV века. Эразм Роттер-
дамский и его время. М. : Наука, 1989. С. 78-90. 

12. Ревякина Н. В. Мантуанская школа Витторино да Фельтре и про-
блемы воспитания правителя. Человек в культуре Возрождения. М., 2001. 
С. 55-63. 

13. Смирин М. М. Идея свободы воли в ранних произведениях Эразма 
Роттердамского. Средние века : сборник. Вып. 57. М. : Наука, 1973. С. 108-132. 



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   98         Колективна  монографія       

 

14. Смирин М. М. О политической концепции Эразма Роттердамско-
го. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М., 2001. 
С. 336-365. 

15. Соколов В. В. Философское дело Эразма из Роттердама. Эразм 
Роттердамский. Философские произведения. М. : Наука, 1986. С. 5-68. 

16. Соколовская Н. В. Тема раннего детства в итальянской литерату-
ре XV века (воспитание младенца). Возрождение: общественно-
политическая и историческая мысль, человек в гуманизме: межвуз. сб. на-
уч. трудов. Иваново, 2003. С. 21-32. 

17. Черняк И. Х. Библейская филология Лоренцо Валлы и Эразмов 
перевод Нового завета. Эразм Роттердамский и его время. М. : Наука, 
1989. С. 59-68. 

18. Шичалин Ю. А. Жизненный путь Эразма Роттердамского и ста-
новление новоевропейского самосознания. Контекст. 1988: Литературно-
теоретические исследования. М. : Наука, 1989. С. 98-118. 

19. Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. 
М., 2001. С. 7-106. 

20. Эразм Роттердамский. Гипераспистес-1. Философские произ-
ведения. М. : Наука, 1986. С. 546-584. 

21. Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждения о свободе 
воли. Философские произведения. М. : Наука, 1986. С. 218-289. 

22. Эразм Роттердамский. Жалоба мира. Эразм Роттердамский. 
Воспитание христианского государя. М., 2001. С. 109-130. 

23. Эразм Роттердамский. О воспитании детей. Образ человека в 
зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формиро-
вании личности (XIV-XVII вв). М., 1999. С. 246-296. 

24. Эразм Роттердамский. О методе обучения. Педагогика Эразма 
Роттердамского: открытие мира детства. М. : Народное образование, 
1995. С. 54-62. 

25. Эразм Роттердамский. О необходимости раннего научного вос-
питания детей (О раннем и достойном воспитании детей). Педагогика Эразма 
Роттердамского: открытие мира детства. М. : Народное образование, 
1995. С. 33-53. 

26. Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина. Фило-
софские произведения. М. : Наука, 1986. С. 90-217. 

27. Эразм Роттердамский. Письмо к М. Лютеру от 8 мая 1524 г. 
Эразм Роттердамский. Философские произведения. М. : Наука, 1986. С. 590-
592. 

28. Эразм Роттердамский. Послание к Паулю Вольцу от 14 августа 
1518 года. Философские произведения. М. : Наука, 1986. С. 69-89. 

29. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. М. : Худож. лит., 
1983. 236 с. 

30. Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. М. : Худож. лит., 
1969. 703 с. 



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               99 

 

31. Эразм Роттердамский. Философские произведения. М. : Наука, 
1986. 702 с. 

32. Эразма Роттердамского молодым детям наука, как должно се-
бя вести и обходиться с другими. Педагогика Эразма Роттердамского: отк-
рытие мира детства. М. : Народное образование, 1995. С. 72-95. 

33. Desiderius Erasmus Rotterdam to John Erasmus Froben. URL: 
www.stupidity.com/erasmus/eracont.htm 

34. Erasmus of Rotterdam to the distinguished theologian Martin Dorp. 
URL: http://www.mensch.net/stupidity/erasmus/lttrd1.htm  

35. Erasmus Rotterdamus to the Dioines of Louvain. URL:  
http://www.mensch.net/stupidity/erasmus/lttrd1.htm 

36. Margolin Jean-Claude. Erasmus (1467-1536). The following text was 
originally published in Prospects: the quaterly review of comparative educa-
tion. Paris : UNESCO: International Bureau Education. Vol. XXIII, no 1/2, 
1993. P. 333-352. 

37. Preface: Erasmus of Rotterdam to his friend Thomas More. URL: 
http://www.mensch.net/stupidity/erasmus/more1.htm  

38. Tod E. Jones. Desiderius. URL: https://issuu.com/fwnewman/-
docs/erasmus 

 

§ 2.2. Українське шкільництво 
як соціокультурне підґрунтя національно-культурного 
відродження другої половини ХІХ – першої третини 

ХХ століття: історіографічний дискурс 
 

Ключовими чинниками національно-культурного відродження істо-
рики вважають створення української школи, оскільки без підвищення 
грамотності та освіченості населення, його національної свідомості немо-
жливе формування модерної нації. У сучасній історіографії вища освіта, 
шкільництво та національно орієнтоване виховання розглядаються як 
пріоритетні чинники суспільного прогресу. Рівень писемності та знання 
рідної мови визначали можливість національної самоідентифікації, були 
первинними передумовами для просвітницької роботи «будителів» щодо 
конструювання або ж відродження нації. Більше того, організація націо-
нальної освіти – одна із основних передумов успішності державотворення. 
Від змісту та масштабу поширення шкільництва напряму залежить розви-
ток національної держави, мови, формування національної свідомості та 
ціннісних засад національної ідентичності. Відтак приєднуємось до думки 
провідних істориків про те, що рух за українізацію освіти був закономір-
ним мейнстримом українського національно-культурного відродження 
другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття. Значущість тогочасно-
го шкільництва для національного пробудження українського суспільства 
посилювалася не лише винятковою роллю освіти щодо розвитку українсь-
кої мови, але й тим фактом, що імперська влада, як Романових, так й Габс-
бургів вважала освіту дієвим інструментом денаціоналізації, русифікації та 



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   100         Колективна  монографія      

 

полонізації українців, а відтак докладала чимало зусиль для того, щоб 
шкільна справа служила інтересам імперій. Напротивагу цьому – саме 
освіта була ключовим шляхом реалізації національного відродження, адже 
поширення національних маніфестів, ідей та гасел суспільних і політичних 
лідерів другої половини ХІХ століття напряму залежали від наявності си-
стеми української освіти, що була містком до свідомості широких народних 
мас.  

Дослідники наголошують, що рух за українізацію тогочасної освіти 
потребував консолідації зусиль національно свідомої частини населення. 
Ставлення влади до розширення українського змісту тогочасного шкіль-
ництва було негативним, що деструктивно впливало на реформування 
освітнього простору на національних засадах. Відповідні зусилля націо-
нально свідомих верств суспільства щодо українізації освіти цілком зако-
номірно стали предметом скрупульозного вивчення сучасними історика-
ми, адже тогочасний досвід побудови національної шкільної системи є ак-
туальним у сучасних умовах інноваційного розвитку нової української 
школи. Її змістовий, методичний та організаційно-педагогічний потен-
ціал, як і століття тому, спрямований на протидію неоімперському 
шовінізму і гібридній агресії.  

Проблематику українізації освіти другої половини ХІХ – першої тре-
тини ХХ століття активно вивчає новітня історіографія та історико-
педагогічна наука. З одного боку, це забезпечує всебічний аналіз тогочас-
ної освіти, з іншого – у цьому криється небезпека появи історіографічних 
мітів та стереотипів, почасти шаблонної й трафаретної оцінки статусу, 
місця та ролі освіти в національному пробудженні українства. Дослідники 
аналізують умови, етапи, шляхи та особливості українізації освіти 
(Н. Агафонова, В. Адамський, Я. Грицак, Я. Калакура, Б. Кравченко, 
В. Кравченко, О. Реєнт, О. Удод та інші), окреслююють місце й роль 
інтелігенції в побудові національного шкільництва (І. Гирич, С. Єкельчик, 
Г. Касьянов, С. Пахолків, О. Рубльов, В. Сарбей, Н. Шип та інші), вивчають 
організаційні засади інституціалізації української освітньої системи 
(Л. Березівська, А. Боровик, Н. Вєнцева, Н. Гупан, О. Завальнюк, 
А. Кравченко, О. Кудлай, І. Передерій, Н. Побірченко, Н. Сорочан, 
Б. Ступарик та інші) тощо.  

Для новітньої історіографії характерним є те, що науковці поетапно 
розглядають зародження процесів українізації освіти в другій половині 
ХІХ століття, далі вивчають їхнє піднесення в добу Української національ-
но-демократичної революції 1917-1921 років, й окремо аналізують біль-
шовицьку політику українізації, яка попри політичний контекст, відіграла 
помітну роль у продовженні суспільного руху за побудову українського 
національного шкільництва, нехай і ідеологічно ангажованого. Водночас, 
історіографічний вимір накопиченого на сьогодні науково-історичного ма-
теріалу не став предметом окремого дослідження, окрім кількох розвідок 
вузько-тематичного характеру. 
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Систематизація науково-історичного матеріалу з історії руху за 
українізацію освіти дає підстави виокремити три тематичні блоки 
історіографії проблеми: перший – історіографія української освіти другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття; другий – історіографія руху за інсти-
туційне оформлення української освіти в 1917-1921 роках; третій – 
історіографія української освіти в період більшовицької політики 
«українізації». Синтез відповідного історіографічного наративу дає змогу 
розглядати рух за українізацію освітнього простору другої половини ХІХ – 
першої третини ХХ століття в темпоральній, територіальній і змістовій 
єдності, розуміючи його як закономірний процес національного станов-
лення української школи. 

Перший історіографічний блок об’єднує історичні доробки, що при-
свячені осмисленню умов, динаміки розвитку та основних результатів руху 
за українізацію освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 
Різні аспекти окресленої проблематики представлені в наукових доробках 
таких істориків, як Л. Березівська, С. Гелей, Я. Грицак, І. Зайченко, 
Я. Калакура, С. Пахолків, Н. Побірченко, О. Реєнт, В. Сарбей, С. Сірополко, 
Б. Ступарик, О. Сухомлинська та інших. У центрі уваги дослідників були 
передусім умови зародження руху за українізацію освіти, сутність та 
наслідки імперської асиміляційної політики в освітній галузі, ор-
ганізаційні засади українізації тогочасної освіти, роль лідерів національ-
ного руху в цих процесах тощо.  

Учені зазначають, що рух за побудову української освіти 
здійснювався у двох напрямах: з одного боку – це була вимога 
«українізації» вже наявних закладів освіти, яка здебільшого наштовхува-
лася на сильний опір влади, російської церкви й проросійських педагогів-
русифікаторів, які, відчувши загрозу своєму панівному становищу, усіляко 
гальмували перебудову школи на національних засадах [20, с. 76], з іншо-
го – утворення нових, українських за ціннісно-світоглядними засадами 
освітніх установ та культурно-освітніх організацій. О. Рубльов зазначає, 
що, незважаючи на те, що імперська влада робила все для недопущення 
української мови в шкільне середовище, тогочасна українська інтелігенція 
знайшла необхідні ресурси для самоорганізації в боротьбі за українізацію 
освітньої галузі, віддавши в «[...] справу розбудови української школи не 
лише власний досвід, фахові знання, але й високий рівень національної 
свідомості» [20, с. 76].  

Аналізуючи умови розвитку освіти в другій половині ХІХ століття, 
історики передусім звертають увагу на імперські та шовіністичні інваріан-
ти. Для історіографії характерним є абсолютизування негативного впливу 
на освіту тогочасної імперської політики в галузі культури. Так О. Реєнт 
звертав увагу на те, що імперське становище українських земель де-
термінувало нівелювання української мови в будь-яких сферах суспільного 
життя. Він зазначав, що «російська шовіністична преса завзято пропагува-
ла думку про те, що освіта українською мовою прищеплює масам дух від-
чуження від імперії. До цькування самої ідеї навчання цією мовою учнів 
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початкових народних шкіл підключилися й польські та єврейські 
шовіністи. Національну мову було заборонено в навчальних закладах та 
державних установах» [19, с. 111].  

На складність становища тогочасної української освіти вказував й 
Я. Грицак, пояснюючи це кількома чинниками. По-перше, побоюванням 
російської влади поширення освіти та грамотності серед селянства, що 
могло перетворити його на соціально активний елемент. По-друге, 
політичними переслідуваннями української мови та культури в Російській 
та Австрійській імперіях. Історик звернув увагу на те, що, крім політичних 
перешкод, на шляху розвитку української освіти були й соціальні. «Україн-
ський селянин, – констатував Я. Грицак, – через свою бідність рідко міг 
дозволити собі купити книжку, а тим більше – підписатися на газету. Нав-
чання не було на першому місці серед сімейних пріоритетів» [6, с. 61]. У 
той же час, українці прагнули здобути середню та вищу освіту. Відтак під 
впливом імперських культур асимілювалися й ще глибше відчували своє 
відчуження від українського народу, ставши йому чужим не лише соціаль-
но, але й національно [6, с. 61]. У таких умовах єдиним виходом була про-
грама національного руху, у якій українізації освіти було відведено винят-
ково важливе значення [6, с. 62]. 

У той же час ряд істориків простежує відмінність становища освіти в 
Російській та Австрійській імперіях. Так, на Наддніпрянщині з часу 
освітньої реформи 1804 року й до 1917 року українську мову було заборо-
нено і як мову викладання, і як навчальний предмет. Українські діти нав-
чалися російською мовою, що негативно впливало загалом на їхнє осо-
бистісне становлення та розвиток національної ідентичності [6, с. 61]. 
Асиміляційні умови розвитку української мови в освіті були генералізовані 
імперським законодавством другої половини ХІХ століття. Зокрема Ва-
луєвським циркуляром 1863 року було введено заборону на друк підруч-
ників та навчання української мовою, а Емським указом 1876 року україн-
ську мову повністю витіснили із культурного та освітнього життя того-
часних українців.  

Незважаючи на те, що адміністративно-політичні умови на українсь-
ких землях у складі Австро-Угорщини були дещо гнучкішими, українська 
освіта, особливо на Закарпатті та Буковині, потерпала від шовіністичної 
стратегії. Як підкреслював О. Реєнт, українців Закарпатття охопила то-
тальна мадяризація (станом на 1881 рік було 352 школи з українською мо-
вою викладання, на 1883 рік – 282, а у 1914 році не залишилося жодної); 
Буковину та Галичину спіткала полонізація та латинізація освіти. Усі 
спроби захистити право українців на навчання рідною мовою наштовхува-
лися на бездіяльність центру та шалений спротив польських можновладців 
[19, с. 113-114]. 

Історики зазначають, що вагоме значення для започаткування руху 
за українізацію освіти в другій половині ХІХ століття становила культур-
но-освітня діяльність Громад, лідери та активні учасники яких займалися 
відкриттям недільних шкіл, підготовкою та виданням начальних підруч-
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ників тощо. В. Сарбей, підкреслюючи виняткову роль організованих гро-
мадами недільних шкіл, звертав увагу на те, що викладання українською 
мовою було кроком уперед до зміцнення національних основ духовного 
життя широких народних мас. Важливе значення діяльності громад у 
справі українізації шкільництва зробило учасників громадівського руху 
ворогами імперської влади. В. Сарбей пояснював, що для поляків україн-
ські недільні школи означали падіння католицького універсалізму та під-
рив панування латини, а російське самодержавство турбувалося намаган-
ням не відособлювати українську мову й літературу від російської [16, с. 
58-59].  

Попри значні зусилля національно свідомих верств суспільства щодо 
організації руху за українізацію освіти великих результатів досягти не вда-
лося. Погоджуємося із висновками В. Сарбея про те, що українське націо-
нальне відродження в освітній сфері було малопомітним і короткочасним. 
«Воно ніби променями засяяло в діяльності недільних шкіл, які застосо-
вували у навчанні буквар Шевченка, Шейковського, Строніна, граматику 
Куліша та ін.» [16, с. 87]. Відтак, автор резюмував: хоча школи діяли, але в 
справі виховання національних почуттів вони не приносили бажаних ре-
зультатів [16, с. 88]. Значно кращою були ситуація з інституційним оформ-
ленням руху за українізацію освіти на західноукраїнських землях, в аван-
гарді якої була «Просвіта», заснована у Львові 1868 року.  

Другий історіографічний блок об’єднує історичні, історико-
педагогічні та краєзнавчі синтези, що присвячені аналізу шляхів та змісту 
українізації освіти у 1917-1921 роках. Спектр питань, що стають предметом 
вивчення тут досить широкий – від суспільно-політичних умов розвитку 
освіти, її організаторів та ідейно-світоглядних засад до змісту, методичних, 
організаційно-педагогічних, персоналістичних вимірів руху за 
українізацію освітнього простору.  

Загалом відомо, що процеси українізації освіти в 1917–1921 роках бу-
ли детерміновані утворенням українських державних структур, а їхня ди-
наміка – конкретними суспільно-політичними обставинами. Відповідно до 
такого критерію відомий сучасний історик С. Сірополко в процесі побудо-
ви тогочасної української освіти виокремив чотири періоди: перший – ро-
звиток освіти під час перебування при владі Тимчасового уряду (8 березня 
– 10 червня 1917 року); другий – зміни в українському шкільництві від І 
Універсалу Центральної Ради до утворення Гетьманату Скоропадського (10 
червня 1917 року – 30 квітня 1918 року); третій – реформи освіти під час 
правління Гетьманського уряду П. Скоропадського (30 квітня – 15 грудня 
1918 року); четвертий – розвиток української освіти доби Директорії УНР 
(лютий 1919 року – листопад 1920 року) [22, с. 459-460]. Відповідна 
періодизація добре корелюється із зміною суспільно-політичних умов, що 
були ключовим чинником інтенсивності освітніх змін, але не враховує си-
туацію в ЗУНР. На кожному із зазначених етапів побудова української си-
стеми освіти включала низку складників: державна політика; ідейно-
стратегічні засади освітнього реформування; чинники та рушії освітніх 
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змін; система управління освітою; розвиток закладів освіти; зміст, методи-
ки та організаційно-педагогічні засади навчання й виховання дітей та мо-
лоді тощо. Усі ці питання стали предметом скрупульозного вивчення в 
новітній українській історіографії. 

Окремий напрям досліджень сучасної історіографії присвячено вив-
ченню соціокультурних засад та змісту державної політики в сфері 
українізації освіти 1917-1921 років. Це наукові праці таких авторів, як 
Л. Березівська, О. Данилевська, О. Завальнюк, Б. Кравченко, О. Кравченко, 
А. Кудлай, В. Купрійчук, В. Купріянчук, В. Курило, В. Липинський, 
С. Майборода, Д. Мазоха, М. Марчук, О. Машевський, І. Передерій,  
Н. Ротар, Д. Розовик, Н. Самандас, С. Сірополко, Н. Сорочан,  Ю. Телячий, 
В. Філінюк, Б. Чернов, Д. Ярош та інші. Учені детально вивчали діяльність 
в освітній галузі українських національно-демократичних урядів, розгля-
дали зміст та відмінності їхньої освітньої політики, аналізували здобутки 
та прорахунки, намагалися дати історичну оцінку та виявити цивілізаційне 
значення державних інститутів щодо підтримці руху за українізацію того-
часного освітнього простору.  

Цілком природно, що історики не оминули діяльність спеціальної 
установи – Генеральне секретарство освіти (згодом Міністерство освіти 
УРН), для керівництва українізацією освіти в 1917-1921 роках, а на західно-
українських землях – Державного секретаріату освіти. Вони наголошують, 
що новоутворені органи займалися українізацією школи та вирішували 
відповідні організаційно-педагогічні завдання. З-поміж таких завдань до-
слідники називають: підготовку та затвердження стратегії розвитку 
освітньої галузі; підготовку національно свідомих учительських кадрів; ро-
зробку та видання необхідної навчальної літератури (підручники, посібни-
ки, картографічні матеріали); налагодження комунікації з українськими 
культурно-просвітницькими організаціями; згуртування вчителів у про-
фесійні спілки та об’єднання тощо [4, с. 47]. 

Значним кроком щодо розширення історичних знань про формуван-
ня системи української освіти в революційну добу стала монографія 
О. Кудлай. Наукова праця присвячена вивченню історії створення, струк-
тури та діяльності Міністерства освіти УНР доби Української Центральної 
Ради [11]. Дослідниця запропонувала цілісний аналіз внутрішньої структу-
ри відомства, розкрила зміст напрямів роботи його підрозділів щодо 
українізації освіти, розробки національного освітнього законодавства, ор-
ганізації дошкільного та позашкільного виховання тощо. О. Кудлай зазна-
чала, що започаткований Українською Центральною Радою процес 
українізації школи ґрунтувався на принципах демократизації та децен-
тралізації освіти. Народам, що проживали в Україні, забезпечувалося пра-
во на вільний розвиток національної школи, а також передбачалася пере-
дача частини повноважень щодо управління освітньою галуззю місцевим 
органам влади [11, с. 143]. Дослідниця дійшла висновку, що українізація 
освітніх закладів найуспішніше відбувалася в нижчій школі та передбачала 
включення до навчальних програм дисциплін із української мови, літерату-
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ри, історії та географії України, перехід на викладання українською. 
Натомість у середній та вищій школі українізація наштовхувалася на переш-
коди міського, почасти проросійського, населення [11, с. 143]. 

Можна погодитися із думкою О. Кудлай про те, що виняткову 
цінність у контексті реформування системи освіти відіграла організація в 
структурі Міністерства освіти УНР низки департаментів, що забезпечило 
можливість приділити увагу не поверховій, а структурній реформі освітнь-
ої галузі. Так у складі відомства існували п’ять департаментів: вищої і се-
редньої освіти; нижчої освіти; позашкільної та дошкільної освіти; про-
фесійно-технічної освіти; департамент мистецтв. Діяльність останнього 
мала непересічне значення, адже він опікувався такими, напряму 
пов’язаними із освітою та вихованням молоді сферами, як мистецтво, ху-
дожні промисли, охорона пам’яток старовини, музейна справа, театр, му-
зика, архіви та бібліотеки [11, с. 3]. Упорядкування системи управління 
українізацією освіти наштовхувалося на певні труднощі. Серед таких пе-
решкод був опір російських учительських кіл, нестача національно орієн-
тованих учительських кадрів, брак навчальних програм, підручників та 
інших навчальних засобів, загалом недостатність коштів та динамічні 
державно-політичні зміни, які не завжди були переможними для україн-
ства [11, с. 143]. 

Аналізуючи напрями діяльності Міністерства освіти УНР, дослідниця 
з’ясувала, що відомство працювало в кількох основних площинах: 
українізація «старих» закладів освіти; відкриття нових освітніх установ; 
організація видавничої справи; утворення вчительських курсів; матеріаль-
не забезпечення вчительського складу; охорона культурної спадщини; 
налагодження співпраці із національними освітніми організаціями; 
управління дитячими притулками тощо [11, с. 75]. О. Кудлай наголошува-
ла, що попри протидію окремих вишів та закладів середньої освіти, 
Міністерству освіти УНР вдалося налагодити системну діяльність щодо 
українізації тогочасних закладів вищої, середньої й нижчої освіти, а також 
залучити ресурс української культури в національне виховання дітей та 
молоді [11, с. 143]. 

Крім розгляду державної політики в освітній галузі, важливим 
напрямом історичних досліджень українізації освіти 1917-1921 років було 
вивчення місця й ролі інтелігенції, передусім учительства, в організації ру-
ху за українізацію освітнього простору. Цьому питанню присвячені наукові 
доробки таких істориків, як І. Гирич, Н. Давидова, С. Єкельчик, Г. Касьянов, 
Б. Кравченко, Т. Маньківська, С. Пахолків, О. Рубльов, Ю. Телячий та інших. 
У цьому контексті на увагу заслуговують висновки С. Сірополка про високу 
оцінку ролі педагогічних кадрів щодо організації руху за українізацію освіти. 
Він зазначав, що саме учительство взяло на себе обов’язок опіки над 
українізацією школи, зобов’язалося підтримати державну політику щодо ро-
звитку української мови в освітньому процесі [22, с. 460].  

У той же час дослідники звертають увагу на те, що не всі освітяни бу-
ли позитивно налаштовані на реформу освіти на пріоритетах української 
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національної філософії. Переконливими є висновки А. Кравченко про те, 
що через опір російських учительських кіл, які не розуміли необхідність 
українізації школи для процесу побудови національної держави, створен-
ня української середньої школи здійснювалося шляхом відкриття нових 
закладів освіти. На початкових етапах такий підхід був нелегкий, адже Ге-
неральний секретаріат освіти повинен був, аж до проголошення УНР, 
узгоджувати свої дії з Петроградом. Більше того, все матеріальне та фінан-
сове навантаження щодо облаштування нових українських шкіл лягало на 
плечі місцевих бюджетів та громадських організацій [10, с. 75]. 

Значну увагу питанням участі української інтелігенції в українізації 
освіти періоду Української революції приділив О. Рубльов. Він відзначав 
позитивний ефект взаємодії галицької наддніпрянської інтелігенції у 
справі розвитку української школи. Автор цілком доречно зацитував слова 
тогочасного Полтавського губернського комісара освіти В. Андрієвського, 
який зазначав: «Грубо помиляється той, хто думає, що нарід російський 
бажає нам добра! Ми мали вже нагоду і тепер пізнати його любов і при-
хильність. Та дарма! Шкода про се і говорити. Хочу сказати ще слово за 
найважливішу справу, за наші школи. Тут зроблено і робиться великий 
промах! Всі, навіть найрянійші москалі та кацапи були певні, що школи 
будуть відразу українізовані. Коли ж наш секретаріят просвітний заба-
вився в якусь неоправдану і шкідливу гуманність, тоді всі підняли голову, а 
українцями почали робитися боягузи, шкаралупники, а навіть чорносо-
тенці, котрі тепер навіть мають відвагу говорити, що ще справа українська 
писана вилами на воді» [20, с. 77]. Наведеними словами О. Рубльов під-
креслював думку про те, що тогочасній владі не вдалося швидко та динаміч-
но розпочати процеси українізації школи, що дало можливість педагогам-
русифікаторам гальмувати рух за українізацію освіти, саботуючи відповідні 
реформи, які розпочало Міністерства освіти УНР.  

Вивчаючи місце й роль інтелігенції в українізації освітнього просто-
ру, дослідники звертаються до персоналістичних студій, аналізуючи діяль-
ність видатних організаторів та ідейних натхненників тогочасної освіти. 
На сьогодні відомо декілька праць, у яких представлено осмислення ре-
формаційної діяльності тогочасних освітніх діячів. Це передусім узагаль-
нювальні синтези О. Завальнюка «Українська еліта і творення національ-
ної української освіти: фундатори і будівничі (1917-1920 рр.)», І. Лікарчука 
«Міністри освіти України», О. Сухомлинської, Л. Березівської та інших 
«Українська педагогіка в персоналіях». Окремо істориків цікавила постать 
головного організатора тогочасного шкільництва, генерального секретаря 
народної освіти І. Стешенка, якому присвятили наукові праці такі до-
слідники, як В. Білоцерківський та В. Головченко, О. Завальнюк, 
А. Корецька, Ю. Телячий. Предметом студій також стали педагогічні по-
гляди та державотворча діяльність С. Русової, які вивчали такі вчені, як 
Л. Гонюкова та Є. Коваленко. Дослідники спільні в думці про те, що саме 
високий рівень національної свідомості та педагогічний хист більшої ча-
стини тогочасних організаторів освіти забезпечив успіх в українізації 
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шкільництва, дав можливість започаткувати рух за українізацію вищої 
школи, налагодити видання необхідної навчальної літератури та впоряд-
кувати систему перепідготовки педагогічних кадрів. 

Не оминули історики особливості кадрового, матеріального, мето-
дичного забезпечення, персональний склад та регіональні особливості то-
гочасних закладів нижчої, середньої та вищої освіти, професійних 
об’єднань учителів тощо. Ці питання представлені в наукових студіях та-
ких авторів, як Р. Адамський, Г. Білавич, В. Богуславська, А. Боровик, 
Г. Васькович, С. Гелей, Б. Год, Ю. Єрмак, О. Завальнюк, І. Зайченко, 
В. Коваль, А. Кравченко, Н. Крик, В. Курило, В. Майборода, Т. Осташко, 
П. Побірченко, Н. Ротар, Б. Ступарик та інших. Дослідники розглядали ор-
ганізаційно-педагогічну сутність процесу українізації освітніх закладів, ос-
новні заходи щодо розбудови системи національної школи, специфіку 
підготовки необхідної матеріальної та методичної бази, процес та пробле-
ми видання підручників, фінансування закладів освіти тощо. Історики до-
статньо приділили уваги аналізові процесу реформування всіх рівнів 
освіти – від дошкільного, нижчого та середнього, до вищого та післяди-
пломного. Крім того, не залишилися поза увагою й регіональні та повсяк-
денні виміри українізації освіти, специфіка відповідної реформи на 
Наддніпрянщині та території ЗУНР.  

Третій історіографічний блок об’єднує історичні студії, у яких 
розглянуто розвиток освіти в добу більшовицької «українізації». Проблема 
українізації освіти в 20-х роках ХХ століття була предметом 
історіографічних досліджень багатьох учених. З-поміж праць, у яких роз-
крито окремі аспекти українізації початку ХХ століття, слід назвати до-
слідження В. Даниленка, С. Кульчицького, Я. Дашкевича, О. Войналович, 
І. Кліцакова, О. Кравченко, С. Цвілюк, Ю. Шаповала та інших. Крім цього, 
дослідники окремо вивчали особливості українізації освітньої сфери в 
контексті шкільної освіти:  Л. Березівська,  В. Борисов, І. Ніколіна, 
Т. Антонюк, М. Кузьменко, О. Сухомлинська та інші. У дослідженнях 
В. Лозицького, О. Рябченко, С. Сірополка зміст процесу українізації роз-
крито через призму соціокультурних змін суспільства, а також у контексті 
особливостей становлення української національної освіти. Шляхи 
українізації української школи, тенденції, закономірності й історичне зна-
чення цього процесу були предметом зацікавлень таких науковців як 
А. Боровик, Т. Куліш, І. Телегуз, М. Мазуренок, О. Лаврут, О. Куц та інші. 

Окремі аспекти українізації, її регіональний вимір представлено в 
працях А. Корж, І. Дзюби, Л. Нагорної, А. Погрібного та інших. Однак, 
незважаючи на те, що існує значний масив наукових, науково-популярних, 
краєзнавчих праць, присвячених проблемі українізації освіти в 20-х роках 
ХХ століття, багато її аспектів залишаються недостатньо вивченими. Зо-
крема мова йде про історіографічний аспект питання, аналіз проблемати-
ки наявних наукових праць, спрямованих на осягнення єдиного предмету 
дослідження – українізації вітчизняної освіти в 20-х роках ХХ століття. 
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Аналізуючи зміст українізації тогочасної шкільної справи, її особли-
вості та закономірності, ряд істориків звертає увагу на об’єктивні причини 
та передумови проведення цієї політики. В. Даниленко, зокрема, зазначив, 
що недооцінка національного питання більшовиками в період громадян-
ської війни, надія на близьку перемогу пролетаріату у всесвітньому масш-
табі та революційна ейфорія спричинили значні ускладнення. Також ситу-
ація загострювалася й тим, що українські міста під тиском політики соціа-
льного та національного гноблення були здебільшого русифіковані, а село 
продовжувало зберігати свої національні традиції, культуру і мову. Це 
створювало значні труднощі у формуванні правильної національної та 
національно-культурної політики комуністичної партії, опорою якої було 
переважно населення міст. Однак завдяки наявності в Україні значного 
прошарку робітничого класу, республіка залишалася на 85% селянською. 
Тому без привернення на свій бік величезних мас сільського населення та 
національної інтелігенції розраховувати на успіхи в господарському будів-
ництві було марно [7, с. 80].  

У сучасному осмисленні українізації історики особливу увагу зверта-
ють на її маніпулятивну сутність, причини та мотиви запровадження [24, 
с. 94]. Так, у колективній монографії «Українізація» 1920-30-х років: пере-
думови, здобутки, уроки» автори, розкриваючи низку об’єктивних причин 
українізації в 20-х роках ХХ століття, наголошують на труднощах, які були 
пов’язані з політичними мотиваціями відродження української мови й 
культури. На їхню думку, причинами цього були: по-перше, складнощі 
військово-політичної та економічної ситуації як у республіці, так і в усій 
країні; по-друге, непідготовленість багатьох комуністів до здійснення кар-
динально нового курсу в національній політиці (коренізації), прихильним 
ставленням багатьох до ідеї централізму, живучістю великодержавної тра-
диції [23, с. 35-40]. Відтак, через ці та інші причини в зазначений період у 
партії та країні точилися гострі дискусії про подальші шляхи національно-
державного будівництва, розвитку міжнародних відносин та національних 
мов і культур.  

Історіографічні джерела свідчать, що названі вище проблеми широко 
обговорювалися на листопадовому (1920 рік) Пленумі ЦК КП(б)У, 1-й Все-
українській нараді КП(б)У (1921 рік), на лютневому й жовтневому плену-
мах ЦК КП(б)У (1922 рік). Лютневий пленум, зокрема, ще раз підтвердив 
необхідність знання державними службовцями української мови, а жовт-
невий – узагальнив і доповнив постанову лютневого Пленуму, прийнявши 
її як директиву з національного питання [7, с. 80-82]. В. Даниленко наго-
лошував на важливості останнього документа, адже саме в ньому йшлося 
про неможливість відступу від попередньої партійної лінії щодо розвитку 
української національної культури. Крім цього, було окреслено також за-
ходи стосовно розвитку української мови, культури, шкільної та видавни-
чої справи. Було зафіксовано й положення про те, що в школах з російсь-
кою мовою навчання необхідно запровадити обов’язкове вивчення україн-
ської мови, а в українських школах – російської [7, с. 81]. 
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Однією із відправних точок відліку початку українізації історики 
вважають постанову ВУЦВК «Про вживання в усіх установах української 
мови нарівні з російською», схвалену в лютому 1920 року, у якій говорило-
ся, що на всій території України, у всіх цивільних і військових установах 
українська мова повинна вживатися нарівні з російською, а це означало, 
що ніяких переваг російська мова не має. Раднарком України прийняв по-
станову про впровадження української мови в школах і радянських устано-
вах. Відповідно до її положень необхідно було розробити план втілення в 
життя українізації освіти, зокрема видати достатню кількість необхідних 
підручників. Одночасно радянські службовці повинні були вивчати 
українську мову у вечірніх школах, а керівники установ – вжити заходів 
для прийняття на службу тих співробітників, які знають мову й можуть за-
довольнити відповідні вимоги населення [24, с. 95].  

Автори досліджень вважають, що ухваленню подібних рішень сприяв 
той факт, що певна частина комуністів-керівників України відстоювали 
ідею необхідності вільного розвитку української культури й мови. Однак 
були й противники такої точки зору. У республіці нав’язувалась 
сумнозвісна теорія «боротьби двох культур», підтримана Д. Лебедем та 
іншими. Ідея цієї теорії полягала в тому, що російська культура рано чи 
пізно переможе, і обов'язок комуністів – підтримати цей «природний про-
цес». На цій основі сформульовано висновок про те, що українізація не по-
трібна, оскільки, врешті-решт, українську, сільську культуру, переможе 
міська, російська культура [7, с. 82]. Тому, щоб зміцнити основи радянської 
федерації, привернути на бік радянської влади ширші прошарки націо-
нальної інтелігенції та селянства, необхідно було надати народам Росії, 
об’єднаним в єдину, по-суті унітарну державу, свого роду «компенсацію» у 
вигляді «культурно-національної автономії», розширювати можливість 
розвивати свої національні культури й мови. Саме в такій площині радян-
ська влада розглядала національне питання. За рішенням XII з’їзду РКП(б) 
представники влади з «усією революційною суворістю мали карати» по-
рушників національних прав і особливо прав національних меншин. 

На думку багатьох сучасних дослідників, політика коренізації не була 
«національним ренесансом», а носила тимчасовий і маніпулятивний ха-
рактер політичного маневру, мала на меті, з одного боку, провести біль-
шовизацію освіти й культури, а з другого, привернути на бік радянської 
влади селянство й ослабити потужний рух його спротиву [5, с. 49-55]. Ра-
зом із тим, вона сприяла організації мережі шкіл усіх ступенів, закладів 
культури, випуску газет і журналів, заснуванню книговидавничої справи 
мовами корінних національностей [3]. 

 У результаті вжитих заходів протягом наступних років було досягну-
то певних зрушень у справі українізації. Українізовано пресу, діловодство, 
культосвітню роботу, загальноосвітні й спеціальні школи, вищі навчальні 
заклади. У 20-ті роки ХХ століття видано низку праць з мовознавства та 
історії України. Одночасно розвивалася й культура малочисельних народів 



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   110         Колективна  монографія      

 

України. З еміграції повернулися в Україну деякі відомі вчені та письмен-
ники, зокрема М. Грушевський [7, с. 83]. 

Погоджуємося з думкою істориків, які вважають, що українізація по-
ступово переміщувалася зі сфери освітніх і культурних завдань у сферу 
ідеологічних. Фінальним акордом було зміщення українізації у сферу 
ідейно-політичної боротьби, яка згодом завершилася трагічно для бага-
тьох її учасників. Особливо ці процеси посилилися після утворення СРСР, 
обмеження прав УСРР, втягування її в орбіту неоімперії. Дослідники цієї 
проблеми наголошують, що ідея федералізації була підмінена сталінською 
централізацією, а засобом спілкування в межах СРСР ставала російська 
мова, відсуваючи на маргінес національні мови республік, у тому числі й 
українську [13, с. 684-699] . 

Продовжуючи розгляд історіографії боротьби за українську школу, 
необхідно відзначити, що окремі історики розглядають цей процес у кон-
тексті формування національної самосвідомості українського населення 
[14, с. 109]. Враховуючи тогочасні реалії політичного та соціокультурного 
життя, Т. Антонюк наголошує на тому, що порушено право на отримання 
загальної освіти, а також вільного вибору учнями та їхніми батьками нав-
чальних закладів. Врешті-решт, розвиток закладів освіти був заточений у 
жорсткі соціальні рамки [2]. 

Вагомий внесок у збагачення історичних знань щодо українізації та її 
впливу на розвиток загальноосвітньої школи зробила І. Ніколіна. Предмет 
її дослідження – динаміка росту україномовних загальноосвітніх шкіл, ос-
новні напрями діяльності НКО УСРР. Автор дійшла висновку про пози-
тивні результати цього процесу, зокрема звернула увагу на зв’язок між 
регіональним чинником і формуванням національної освіти. На її думку, 
українізація шкіл на Донбасі була тривалішою, на відміну від інших гу-
берній, де у встановлений 2-річний термін виконували завдання щодо 
українізації школи. Окрім цього, вона проаналізувала причини, які 
уповільнювали українізацію шкільної освіти: нестача висококвалі-фікованих 
кадрів, що володіють українською мовою; відсутність належної літератури в 
загальноосвітніх закладах; жорсткий контроль партійних та директивних ор-
ганів за процесом навчання і викладання. Це на початку 1930-х років, оче-
видно свідомо, призвело до штучної дискредитації тієї частини вчительсько-
го складу, яка підтримувала політику українізації. Разом з тим, І. Ніколіна 
вважає, що розвиток національної шкільної освіти мав важливе значення, 
адже він сприяв зростанню грамотності й культури представників різних 
національностей, які проживали на території УСРР [17].  

Окрему нішу займають наукові доробки, присвячені процесу 
українізації в окремих регіонах, зокрема політика українізації в освіті 
Поділля у 1920-х роках висвітлював А. Суровий. Варіативною темою в 
межах українізації шкільної освіти є проблема створення шкільних під-
ручників у Радянській Україні в 1921-1934 роках. Загальні риси українізації 
освіти в контексті національного відродження України також розглянуто в 
дослідженнях таких авторів, як Т. Мацейків, Т. Анпілогова та інших. Особ-
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ливості українізації, динаміка її перебігу, вплив на духовне життя україн-
ства висвітлені в працях С. Плахотнюк, М. Мазуренок, О. Куц.  

Дослідників цікавлять проблеми політехнізації школи, в процесі якої, 
як свідчать історіографічні джерела, учні знайомилися з основами проми-
слового й сільськогосподарського виробництва, а також здобували навич-
ки поводження з найпростішими знаряддями праці. Відомим фактом в 
історіографії є те, що з 1921 по 1930 роки відбувалося формування основ-
них засад професійної робітничої освіти. Так, Н. Іванцова визначила типи 
закладів, що належали до системи професійної освіти без відриву від ви-
робництва, висвітлила їхні завдання в контексті професійної робітничої 
освіти, констатувала їхню відповідність тогочасній політико-економічній 
ситуації в УСРР [8]. 

У центрі уваги істориків перебувають і питання про роль, особливості 
та специфічні риси різних соціальних та професійних груп, зокрема 
інтелігенції та молоді в широкому українізаційному контексті [14, с. 109]. 
Свідченням цього є низка наративів, присвячених дослідженню статусу та 
специфіки існування інтелігенції. Над цією тематикою плідно працювали 
Г. Алексєєва, Д. Бачинський, Г. Касьянов, В. Масненко, І. Невінчана, 
Ф. Соколова, М. Шипович та інші. Деякі дослідники схильні вважати, що 
термін «інтелігенція» запозичено з радянської історіографії, в якій її 
поділяли на такі групи: науково-педагогічну, інтелектуальну, творчу. Кож-
на з цих груп мала своєрідні та неповторні риси. Учені стверджували, що 
інтелігенція була особливою соціально-культурною групою суспільства, 
тривалий час перебувала в статусі об’єкта, а не суб’єкта суспільно-
політичних та соціокультурних відносин [14, с. 113]. 

Історики традиційно значну увагу звертають на сутність і результати 
радянської реформи вищої школи початку 1920-х років, на становище пе-
дагогічних кадрів вищої кваліфікації, аналізують кількісні та якісні зміни, 
які відчули на собі професорсько-викладацькі кадри в процесі формування 
радянського суспільства. Дослідники наголошують на тому, що ставлення 
до інтелігенції з боку тоталітарної держави мало суперечливий характер: з 
одного боку – увага, поліпшення якості і вдосконалення форм підготовки 
нових кадрів, деяке поліпшення побутових умов, зростання заробітної 
платні, зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ тощо; з іншого – ідео-
логічний контроль, обмеження свободи творчості, політичний терор, що 
призводило до фізичного знищення найкращих представників наукової 
еліти [14, с. 113]. 

Висвітлюючи особливості українізації, науковці відводять належне 
місце аналізу суперечливого й непослідовного підходу влади до 
функціонування української мови в зазначений період. Із цього погляду 
варті уваги наукові праці С. Савойської [21], Г. Півторака [18], А. Коржа [9] 
та інших. Дослідники вказували на антиукраїнську мовно-освітню політи-
ку, яка значною мірою була успадкована від імперських традицій і продо-
вжувала побутувати протягом тривалого часу. Проблематику мовної 
політики та динаміку цього процесу досліджувала Л. Нагорна [15]. Нау-
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ковці не тільки висвітлювали процеси відродження української мови й 
історичної пам’яті, а й під цим кутом зору приділили увагу аналізові про-
цесів реформування вищої освіти в Україні. Переважна більшість до-
слідників вказували на те, що мовами представників різних етносів розви-
валася майже вся система освіти, закладалася й поглиблювалася в регіонах 
«своя» культурна інфраструктура, «свій» культурний та інтелектуальний 
простір. Завдяки цьому на деякий час було піднято престиж неросійських 
мов та культур [24, с. 96]. 

Сучасний історичний дискурс проблем освітньо-педагогічного кон-
тексту українізації представлений такими питаннями: мотиви, методи та 
засоби українізації шкільництва 20-х років ХХ століття, її соціокультурний 
і цивілізаційний вимір, регіональні та повсякденні аспекти. Так, вище зга-
дана дослідниця Т. Куліш наголошувала на тому, що проведення політики 
українізації позитивно вплинуло на розвиток мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів і, в першу чергу, україномовних шкіл. Крім того, у 
школах України відкривалися класи з різними мовами навчання: україн-
ською, українсько-російською, російською та іншими. Важливим складни-
ком українізації освітньої сфери було розроблення і забезпечення освітнь-
ого процесу підручниками й навчальними посібниками, виданими україн-
ською мовою, загальний наклад яких постійно зростав протягом до-
сліджуваного періоду [12, с. 64].  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що на сьогодні існує значний 
масив досліджень історії руху за українську освіту впродовж другої поло-
вини ХІХ – першого тридцятиріччя ХХ століття. Разом з тим, ця проблема 
настільки багатогранна, що багато її аспектів залишається недостатньо 
вивченими. Це диктує необхідність нових пошуків та створення нових, 
більш сучасних праць. Навіть стислий історіографічний огляд стану вив-
чення проблеми українізації шкільної справи дає підстави стверджувати, 
що на сьогодні нагромаджено великий і змістовний масив знань про ро-
звиток освіти, а також, на її основі, мовної ідентичності та української мен-
тальності. У наявних дослідженнях історики звертають увагу на те, що 
важливим складником українізації освіти стала боротьба за впровадження 
української мови в навчальний процес, збільшення кількості учнів у нав-
чальних закладах, видання українськомовних підручників, посібників 
тощо. Започаткований у другій половині ХІХ століття рух за українізацію 
освіти, повною мірою виявив свої результати в 1920-х роках. Учені 
солідарні в думці про те, що, незважаючи на короткочасність проведення 
та ідеологічну зафарбованість більшовицької українізації освіти, вона 
справила позитивний вплив на розвиток національної шкільної справи, 
підготовку нових верств української інтелігенції. Більше того, на думку 
істориків феномен українізації залишив глибокий слід в українському сус-
пільстві, закладав ті державотворчі традиції, що відродилися в умовах 
відновлення державної незалежності України, забезпечив сучасний розви-
ток української мови й культури. Нагромаджений науковцями 
історіографічний наратив дає можливість актуалізувати позитивний досвід 
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українізації освіти в нинішніх умовах інноваційного розвитку вітчизняного 
освітнього простору, застерігає сучасне суспільство від легковажного став-
лення до виховання молоді, яке є ключовим ресурсом для формування 
національно свідомого й суспільно активного громадянина. Історіо-
графічним полілогом проникнута думка про те, що українізація освіти 
сприяла піднесенню духовного життя українців й усвідомленню ними 
національної ідентичності. 
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§ 2.3. Педагогічні ідеї розвитку особистості 
в умовах інтернатного закладу освіти 
М. Андрієвського (1922-1998 роки) 

 

Упродовж багатьох століть одвічна та збагачена провідними мислите-
лями і педагогами гуманістична максима про людинотворчуресурсність сім’ї 
та родинного виховання для розвитку особистості не втрачає суспільної та 
наукової легітимації. Сім’я та родинне піклування сьогодні визнаються єди-
ним середовищем досягнення ідеї всебічного і гармонійного виховання ди-
тини, є ключовим чинником реалізації її інтересів та індивідуального благо-
получчя. Проте на шляху дотримання відповідних пріоритетів виникають 
значні перешкоди, які, насамперед, пов’язані з присутністю у сучасному світі 
суперечливого природному праву сирітства. Діти, ставши заручниками, пе-
редусім, бідності, складних життєвих обставин, війн, переселенства, асоціа-
льного, а відтак злочинного способу життя біологічних батьків, виявляються 
виштовхнутими із сім’ї, зустрічаються із складнощами інтернатного світу, 
проблемами соціальної адаптації, наслідком чого є поява ознак педагогічної 
занедбаності та девіантної поведінки. Громадськість, мислителі, психологи, 
педагоги-практики та інші залучені в осмислення та розв’язання проблем 
соціалізації особистості суб’єкти все переконливіше закликають людство до 
необхідності відстоювання інтересів дитини, яка опинилася поза родиною у 
складних життєвих обставинах, наголошують на важливості створення 
найсприятливіших та максимально наближених до сімейних умов, які б 
забезпечили дитині потенційні можливості для повноцінного і гармонійного 
розвитку.  

Про пріоритетність родинного виховання та сімейного оточення для 
соціалізації та духовно-морального розвитку особистості, патріота та 
громадянина, стратегічний орієнтир на пітримку сім’ї та поступовий перехід 
від інтернатної форми до інноваційного перепрофілювання шкіл-інтернатів 
на сімейні установи суспільного виховання зазначено у схваленій Кабінетом 
Міністрів України «Національній стратегії реформування системи інститу-
ційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» (2017 рік) [30]. Для 
реалізації її основних положень вагоме ідейно-теоретичне та практичне зна-
чення становить український історичний досвід організації піклування про 
дітей-сиріт, який упродовж поступу вітчизняної педагогічної думки та освіт-
ньої практики динамічно розвивався від виголошення та популяризації у су-
спільстві гуманістичного права кожної дитини на виховання у сім’ї до органі-
заційно-педагогічних заходів новаторів щодо формування в інтернатних 
умовах педагогічного середовища, максимально наближеного до родинного. 
Одним із перших українських педагогів, який не лише по-особливому відчу-
вав природне право дітей-сиріт та дітей, що опинилися у складних життєвих 
обставинах, на долучення до соціалізації в родині, але й на практиці ініцію-
вав радикальні зміни в інституті інтернатів на принципах родинної педагогі-
ки став полтавський освітянин, громадський діяч, багаторічний директор 
Гадяцької загальноосвітньої школи-інтернату імені Є. П. Кочергіна Михайло 
Костянтинович Андрієвський (1922–1998 роки). Педагог та організатор 
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тогочасної української освіти запропонував власні підходи до соціалізації 
дитини в умовах інтернатів, в основі якої було покладено трудове виховання 
за допомогою педагогічного середовища, максимально наближеного до сім’ї, 
яке забезпечувало реальний ефект родинного виховання. 

Попри вагомий суспільний авторитет та визнання тогочасною 
державою значного внеску Героя Соціалістичної Праці та Заслуженого 
вчителя України М. Андрієвського в організацію та розбудову вітчизняної 
освіти, в історико-педагогічному та історико-краєзнавчому дискурсі його 
педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність не набули 
належного осмислення.Матеріали, передусім біографічно-описового змісту, 
були представлені у працях таких дослідників як В. Беседа, Н. Воронянська-
Бондаренко, Б. Год, П. Іваніна, І. Кривонос, Н. Тарасевич, Є. Петренко, 
Г. Сердюченко, Г. Сиротенко, О. Чернецький, В. Шевченко. Окреме місце у 
висвітленні постаті М. Андрієвського належить фундаментальним роботам з 
історії Гадяцького інтернату, у яких опубліковано значний фактографічний 
наратив для вивчення педагогічних ідей та освітніх практик педагога. Цінна 
інформація міститься у газетних дописах щодо ювілеїв Гадяцької школи та 
М. Андрієвського. У той же час цілісного історико-педагогічного досліджен-
ня, у якому було б всебічно вивчено педагогічну спадщинуМ. Андрієвського, 
його ідеї щодорозвитку особистості в умовах інтернатної установи на сьогод-
ні не відомо.Необхідність інноваційного реформування вітчизняної системи 
освіти, гносеологічна та практико-орієнтована актуальність порушеної про-
блеми, недостатність її історико-педагогічної актуалізації та вивчення, суспі-
льний інтерес до регіоналістичних та персоналістичних освітніх студій обу-
мовили вибір теми дослідження. 

У статтях, виступах і доповідях М. Андрієвський теоретично розробляв і 
методично збагачував ідею всебічного й гармонійного виховання особистос-
ті, вивчав шляхи розвитку її духовних, моральних і фізичних якостей, удо-
сконалення творчих здібностей, намагався запропонувати комплексний під-
хід до виховання суспільно активного члену соціуму. Не викликає запере-
чень той факт, що більшість діячів освіти радянського часу змушені були ве-
рифікувати власні погляди й концепції на предмет їхньої відповідності пар-
тійним і комуністичним ідеологемам. Отже, читаючи «між рядків», необхід-
но побачити і проаналізувати сутність педагогічних ідей, вчень і концепцій, поза 
їхньою формальною відповідністю усталеним радянським ідеологічним кліше. 

Однією із наукових праць, в якій було викладено методологію і зміст 
педагогічних ідей М. Андрієвського, була робота «Прилучення до життя», 
написана у співавторстві із заслуженим учителем Української РСР, завучем 
Гадяцької школи-інтернату В. Павелко [10]. У праці було висвітлено ідейний 
зміст педагогічних підходів М. Андрієвського, в основу яких було покладено 
константу трудового виховання особистості. Саме за допомогою його методів 
і засобів, на думку авторів, можна досягти головної мети виховання – «при-
лучити» особистість до життя.  

Формування педагогічного доробку М. Андрієвського базувалося, на-
самперед, на гуманістичних уявленнях про необхідність подолання сирітства 
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як соціального явища. Педагог указував, що воно акумулює в собі складні рі-
знопланові проблеми соціального характеру й багатоаспектні психологічні 
особливості дитини з певними життєвими проблемами. У системі інтернат-
ної освіти гостро відчувається недостатність або обмеженість виховних еле-
ментів родинних зв’язків, а в деяких випадках і їх негативні впливи, що пот-
ребують поступових корекційно-реабілітаційних заходів. Усі зусилля педаго-
гічного колективу в роботі з такими дітьми повинні бути спрямовані на ство-
рення найкращих умов для розвитку й формування особистості дитини, її 
самопізнання, самобудування й самореалізації, тобто, як указував 
М. Андрієвський, «потрібна широка планомірна система становлення основ-
них граней гармонійно розвиненої особистості» [10, с. 56]. 

М. Андрієвський зазначав, що специфіка педагогічної роботи в інтер-
натних установах вимагає ґрунтовного утвердження гуманістично спрямова-
ного педагогічного спілкування, яке передбачає глибоке й повне визначення 
індивідуальних рис і можливостей дитини, відхід від «усередненого» вихо-
ванця, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховній діяль-
ності, щоб діти завжди почували себе, як у великій родині, де спільними є як 
робота, так і турботи та радощі. «Дуже важливо, – писав педагог, – виховати 
у дітей почуття власної гідності, допомогти їм повірити у власні сили. Значна 
роль у цьому належить сім’ї – першому осередку, через який дитина починає 
встановлювати зв’язки з навколишнім середовищем. Тому наш педколектив 
намагається встановити в міру своїх можливостей найтісніші контакти з ба-
тьками, озброїти їх знаннями з питань педагогіки, зробити їх своїми одноду-
мцями у підході до виховання дітей» [10, с. 18]. 

Основними умовами реалізації заходів з розвитку особистості дитини 
педагог уважав здатність інтегрувати гуманістичні принципи навчання й ви-
ховання у норми та стандарти, що були на той час чинними в освітній галузі. 
Він писав: «Творчі пошуки нашого колективу щодо вдосконалення навчання 
і виховання йдуть в двох напрямах – розвиток самостійності, пізнавальної 
активності учнів і підвищення науково-теоретичного та ідейного рівня ви-
кладання основ наук» [10, с. 35]. 

Найважливіше значення для розвитку високоосвіченої творчої особис-
тості становить правильно організована навчальна й науково-дослідницька 
робота учнів, де провідним мотивом виступає пізнавальний інтерес, у ре-
зультаті якого школяр цілеспрямовано здобуває нові або розширює наявні в 
нього знання, уміння, навички, удосконалює та розвиває свої здібності. Зміст 
розумового виховання школярів М. Андрієвський убачав не лише у збага-
ченні дитини новими знаннями, а й у розвитку і вдосконаленні потенційних 
інтелектуальних можливостей особистості, її розумової діяльності (здатності 
мислити, спостерігати й порівнювати, аналізувати й узагальнювати). 
М. Андрієвський писав: «Відомо, що наука вивчає факти, школа – закони. Та 
нині вже чимало тем у навчальних програмах закінчується аж ніяк не «еври-
кою», а знаком питання, і це дає широкий простір для творчої думки учнів. 
Отже, вдосконалення навчання ми вбачаємо не в розширенні тематики, 
обов’язкової для школи, а в тому, щоб навчити учнів мислити, щоб у своєму 
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подальшому житті і навчанні вони могли не просто нарощувати на фунда-
мент набутих у школі знань спеціальні знання, а відповідати на безліч пи-
тань, які їм поставить життя» [10, с. 20]. 

Нехтування індивідуальними особливостями учнів може призвести до 
втрати інтересу до навчальної діяльності і праці, а індивідуальний підхід 
створює широкі можливості для розвитку пізнавальної активності школяра, 
творчого підходу до навчання, що за умов особистої зацікавленості обох 
суб’єктів навчальної діяльності – учителя й учня – уможливлює забезпечен-
ня запрограмованого рівня розвитку особистості дитини. Цілеспрямована 
робота з усунення наслідків часткової або повної депривації родинного вихо-
вання надає можливості для набуття вихованцями школи-інтернату нового, 
позитивного соціального досвіду, стимулює молодь до рефлексії, самопі-
знання, подальшого самовизначення й самореалізації. «Пошуки нових мето-
дичних прийомів, засобів, які підвищують пізнавальну активність школярів, 
сприяють розвитку їх інтелекту, виробляють навички досліджень, самостій-
них пошуків і роздумів, – основний напрям методичної роботи», – вказував 
М. Андрієвський [23, арк. 9]. 

Якщо вчитель убачає в дитині повноцінного партнера, допомагає їй 
знайти себе, діє творчо, відповідно до ціннісної системи особистості, то ко-
жен із учасників спілкування обов’язково реалізує свою індивідуальність та 
найкращі моральні якості. Так, творча взаємодія вчителів і учнів у 1975–1976 
навчальному році в Гадяцькій школі-інтернаті виявилася в організації «Ла-
бораторії НОП» (наукової організації праці), коли учні старших класів разом 
із вчителями підготували науково обґрунтовані розробки з практичними по-
радами й рекомендаціями щодо методів вивчення окремих предметів, орга-
нізації самопідготовки, самоосвіти, самовиховання тощо. М. Андрієвський у 
книзі «Прилучення до життя» писав: «Від традиційних учительських порад: 
як краще готувати уроки з того чи іншого предмету, краще запам’ятовувати 
матеріал, працювати над книгою тощо – ми перейшли до безпосередньої 
участі самих вихованців-старшокласників у творенні методики наукової ор-
ганізації праці і не помилилися. Питання оволодіння сучасними прийомами 
навчання захопило учнів і, разом з конкретним результатом роботи, значно 
збагатило їх самих» [10, с. 40]. Таке співробітництво сприяє доброму став-
ленню вихованця інтернату до вчителя й вихователя, турботливості у взає-
минах із товаришами, формуванню високоморальної особистості. Адже спів-
робітництво, на думку А. Бойко, є шляхом до досягнення найвищого рівня 
взаємодії вчителя і учня – співтворчості [15, с. 142]. Формування саме такого 
типу виховуючих відносин і було метою організаційно-педагогічної роботи 
М. Андрієвського. Він зазначав: «Довір’я всерйоз… До такої благодатної ат-
мосфери, що дає широку можливість виявити потенціальні здібності як пе-
дагогу, так і вихованцю, ми і прагнемо. Саме здібності педагога і вихованця 
як одне ціле. Відомо, і багаторічна практика ще і ще раз переконала нас у то-
му, що учнівський колектив несе в собі кращі, а також, на жаль, і гірші риси 
педагогічного колективу. Де педколектив живе змістовним цілеспрямованим 
духовним життям, де педагоги працюють захоплено і творчо, там є справж-
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ній учнівський колектив, здатний долати труднощі, розв’язувати серйозні 
завдання, виховувати високі громадські почуття» [10, с. 75]. 

М. Андрієвський наголошував на тому, що в умовах загальноосвітньої 
школи-інтернату великого значення набуває процес самопідготовки, який не 
лише виконує функцію завершального етапу певного циклу навчальної дія-
льності, а й виховує самостійність, старанність, самоконтроль, любов до 
знань, навчає спілкування, співпраці, взаємодопомоги, формує також і прак-
тичні уміння організації робочого часу, навички роботи з книгою, довідни-
ком тощо [23, арк. 10]. 

Виховні можливості позаурочної діяльності учнів у Гадяцькій школі-
інтернаті були важливим і необхідним, цілеспрямованим, планомірним і си-
стематизованим доповненням до засобів навчальної діяльності з розвитку 
особистості дитини. Різноманітність змісту цієї роботи була виражена у про-
веденні факультативних занять із різних навчальних дисциплін, організації 
гуртків техніко-трудового й культурно-спортивного напрямів та різновікових 
клубів за інтересами; впровадженні системи самоврядування; суспільно ко-
рисній праці на території навчального закладу, на пришкільній території, у 
місті; проведенні традиційних культурно-масових заходів і спортивних зма-
гань на рівні класного колективу, школи, міста, області, країни; активізації 
краєзнавчо-пошукової роботи та навчальних, профорієнтаційних та розва-
жальних екскурсій; збереженні шкільних традицій [41, с. 1; 10, с. 57]. 

У системі позакласних заходів велику увагу М. Андрієвський приділяв 
гуртковій роботі. Щороку в залежності від побажань вихованців (на початку 
кожного навчального року проводилося опитування (анкетування) школя-
рів) розширювалося коло гуртків, охоплюючи все більше й більше вихован-
ців [4]. Основними завданнями керівників гурткової роботи було у процесі 
розвитку умінь і навичок допомагати кожній дитині розкрити свої можливо-
сті й самовдосконалюватися, створити доброзичливу атмосферу, радіти успі-
хам дитини, підтримувати та заохочувати все позитивне. М. Андрієвський 
писав: «Сьогодні педагогіка перетворюється в науку, якій належить точно і 
недвозначно з’ясувати, що таке здібності до навчання, як створюються ці зді-
бності. Зрештою, здатність дитини опановувати знання – і це знає кожний 
хороший учитель – значною мірою залежить від самого педагога. Адже це і є 
мірою його майстерності» [10, с. 97–98]. У заявці до фактичної сітки на 1973–
1974 навчальний рік Гадяцької школи-інтернату вказано, що всього було 
19 гуртків, у яких займалося 566 учнів: 8 предметних гуртків, 4 гуртки худо-
жньої самодіяльності, 1 гурток образотворчого та прикладного мистецтва, 1 – 
юннатського профілю, 1 – краєзнавчо-туристського профілю, 2 інші гуртки 
та 10 спортивних секцій. У 1974–1975 навчальному році у школі-інтернаті 
вже працював 21 гурток, що охоплював своєю роботою 742 дитини [5]. А в 
1976–1977 навчальному році кількість гуртків збільшилася до 26, а кількість 
учнів, що їх відвідують, – до 835 осіб [6, арк. 88б]. 

В організації і проведенні гурткової роботи велике значення приділя-
лося спортивним секціям із різних видів спорту: легкої атлетики, боксу, фут-
болу, настільного тенісу, східних єдиноборств. Різні за формою і спрямовані-
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стю, вони сприяли вирішенню основних завдань фізичного виховання: збе-
реженню і зміцненню здоров’я дітей, оволодінню системою знань і практич-
них навичок фізичної культури, формуванню уявлень про здоровий спосіб 
життя й усвідомленої потреби в заняттях спортом, всебічному розвитку фі-
зичних здібностей учнів.  

Фізичне виховання розглядалося М. Андрієвським і в чіткому дотри-
манні режиму дня, і в організації раціонального харчування дітей, і в 
обов’язковому виконанні гігієнічних норм і правил, і у проведенні щоденних 
прогулянок та заходів з різних видів навчальної та трудової діяльності на 
свіжому повітрі. У Гадяцькій школі-інтернаті часто проводилися спортивні 
змагання, естафети, фестивалі за участі учнів інших навчальних закладів і 
робітничої молоді міста й області. Так, у січні 1993 року на базі спортивного 
залу школи-інтернату було організовано секцію любительського боксу під 
керівництвом майстра спорту О. Ісметова, яку відвідували і хлопці, і дівчата. 
Деякі з них у майбутньому стали майстрами спорту і представляли вищі нав-
чальні заклади на змаганнях високого рівня. У 2008 році в школі-інтернаті 
було проведено Х Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків 1991–
1997 років народження, в якому взяли участь 132 спортсмени із різних міст 
України. Цей захід присвятили пам’яті М. Андрієвського [7, с. 93–95]. 

Позаурочна діяльність, складаючи органічну частину життєдіяльності 
вихованців інтернатної установи, створювала сприятливі умови для мораль-
ного, розумового, фізичного, трудового, економічного, інтернаціонального, 
естетичного, родинного й патріотичного виховання школярів; навчала нор-
мам взаємостосунків і міжособистісного спілкування; допомагала у справі 
соціалізації школярів; була спрямована на розвиток таких особистісних яко-
стей, як відповідальність, самостійність, працелюбність, спостережливість, 
ініціативність, активність. У кінцевому результаті позаурочна діяльність 
сприяла інтелектуальному збагаченню дитини та її духовному вдосконален-
ню [10, с. 67–68]. 

М. Андрієвський, продовжуючи кращі традиції гуманістичної педагогі-
ки, стверджував, що найважливіше завдання кожного вчителя, вихователя і 
співробітника інтернатної установи полягає в тому, щоб підготувати вихова-
нця до реальної дійсності, справжніх гуманних стосунків між людьми та до 
самостійної трудової діяльності. Педагог зазначав, що «недовірливе став-
лення до школярів є справжнє нерозуміння того, що почуття відповідальнос-
ті виховується лише на самостійних вчинках, що зайва опіка перетворює 
врешті-решт старшокласника в слухняного, бездумного вихованця волі ста-
рших. Пізніше, в дорослих колективах, такі люди не готові до життя, яке ви-
магає активних дій, власних переконань, уміння їх відстоювати. Це перевіре-
но життям: якщо у підліткові бачити істоту слабку, не здатну на самостійні 
вчинки, характер у нього формується млявий, безініціативний. І навпаки, 
людина взагалі, а особливо в юності, коли йде процес становлення особисто-
сті, звикає ставити перед собою той рівень вимог, який перед нею ставлять 
старші» [10, с. 67]. А отже, зусилля працівників інтернату в роботі з дітьми, 
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які мають певний негативний життєвий досвід, повинні спрямовуватися на 
створення якнайкращих умов для успішного розвитку особистості дитини. 

Цілеспрямована робота з усунення наслідків соціальної і родинної де-
привації, яка включає в себе формування уявлень дітей про свої сімейні ролі, 
стимулювання рефлексії та самопізнання, здатна суттєво змінити диспозиції 
вихованців інтернатних закладів. М. Андрієвський писав, що «непрості ди-
тячі долі, які його оточували, хвилювали, турбували, змушували шукати 
шляхи для того, щоб школа-інтернат стала для всіх чотирьохсот дітей рід-
ною, близькою, теплою, своєю домівкою…» [7, с. 143]. 

У своїх практичних ідеях щодо організації освіти М. Андрієвський зумів 
інтегрувати всі служби Гадяцької школи-інтернату (педагогічні, психологіч-
ні, соціальні, медичні, господарські) в єдину систему, перед якою було поста-
влено важливі завдання – допомогти вихованцям набути життєвий досвід, 
займаючись різними видами діяльності; виробити в них достатній рівень са-
мостійності; сприяти розвитку духовних, моральних, фізичних якостей, тво-
рчих здібностей.  

Створення педагогічних умов для реалізації поставлених завдань мож-
ливе лише через особистість педагога, для якого зміст навчально-виховного 
процесу полягає у психолого-педагогічному супроводі дитини, направленому 
на організацію допомоги й підтримки в його складному, деколи і драматич-
ному самотворенні. М. Андрієвський указував, що «у прищепленні вихован-
цям громадських начал, як визначальної риси особистості, активної життєвої 
позиції, неабияку роль відіграє особистий приклад самих педагогів» [10, 
с. 75–76]. Соціально-педагогічна підтримка допомагає дитині засвоїти певні 
норми і правила соціуму, оволодіти досвідом поведінки та навчитися вико-
нувати певні функції, необхідні для реалізації особистості в суспільстві. Пе-
дагог писав: «Ми розуміємо, що причина безініціативності, пасивності підлі-
тка найчастіше криється не в небажанні, а у невмінні виявити себе. Кому ж, 
як не нам, педагогам, допомогти у цьому вихованцям? Адже інтернат – вели-
ка родина, і ми прагнемо, щоб діти не були позбавлені тепла і затишку, мак-
симально наближеного до атмосфери хорошої сім’ї» [10, с. 73]. 

Із моменту прийняття до школи-інтернату дитина включалася в чітко 
організовану систему соціальних, трудових відносин у шкільному колективі, 
у постійних або тимчасових (у тому числі і різновікових) бригадах для вико-
нання навчальних завдань під час самопідготовки чи дослідницької роботи, 
щоденної праці з самообслуговування, суспільно корисної трудової діяльнос-
ті. Об’єднання вихованців у різновікові групи, закріплення за ними постійно-
го складу вчителів і вихователів задавало загальну мету, спонукало до спів-
праці, об’єднувало дітей і по-справжньому їх ріднило, формувало позитивні 
традиції, сімейні ритуали. У колективах, подібних до родинних, дитина шви-
дше адаптувалася, звикала до виконання певних обов’язків, де важливу роль 
відігравали певні сімейні ролі та доручення (самообслуговування, піклуван-
ня старших про молодших тощо) [38, с. 15]. 

Велику увагу у педагогічному доробку М. Андрієвського було приділено 
особливостям і шляхам соціалізації особистості дитини в умовах школи-
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інтернату, що відбувалася під упливом найрізноманітніших чинників, що 
визначали характер і спрямованість навчально-виховного процесу. Розгля-
даючи соціалізацію особистості вихованця інтернатної установи, як системо-
утворювальну умову самоствердження дитини й саморегулювання нею соці-
ального статусу, М. Андрієвський указував на визначальні психолого-
педагогічні чинники процесу соціалізації: пріоритетність соціально-
психологічного спрямування виховної роботи; наукове, кадрове та мето-
дичне забезпечення навчально-виховного процесу в інтернаті; наявність 
належного психологічного клімату в педагогічному та учнівському колек-
тивах [27, с. 3]. 

Під поняттям соціалізації особистості педагог розумів формування су-
купності рис свідомості й поведінки (знання, працьовитість, вихованість, ку-
льтура, фізична підготовка тощо) у їхній тісній єдності і взаємодії. Новатор-
ський підхід М. Андрієвського до вирішення проблем соціалізації особистості 
вихованців загальноосвітніх інтернатних закладів полягав у виборі різних 
видів діяльності школярів (навчальної, дослідницької, продуктивної, суспі-
льно корисної, самообслуговуючої тощо), як посильної форми участі в суспі-
льному житті, засобу пізнання дійсності, взаємин дорослих, соціальних ро-
лей та функцій. Продовжуючи, він писав, що «[...] саме у щоденній практич-
ній роботі перевіряється і міцність знань, і переконання, і моральні якості 
учня» [10, с. 94]. 

Часткове або повне виключення із загальної системи розвитку особис-
тості вихованця загальноосвітньої школи-інтернату позитивного фактору 
впливу повноцінної родини різко обмежує можливості засвоєння індивідом 
соціального досвіду, розвиток самосвідомості, його самовизначення й само-
реалізацію. Але цілеспрямована робота з усунення наслідків соціальної де-
привації, яка включає в себе орієнтацію на трудову діяльність, створення уя-
влень про сімейні ролі, стимулювання рефлексії та самопізнання, здатна по-
зитивно змінити диспозиції вихованців інтернатних установ [37, с. 55]. 

Із моменту прийняття до школи-інтернату для вихованців розпочинав-
ся етап соціального навчання. Засвоєння ними базових алгоритмів соціаль-
ної взаємодії та поведінки сприяло формуванню системи соціальних устано-
вок і певного соціального досвіду. Дитина з перших днів перебування у шко-
лі-інтернаті включалася в чітко організовану роботу класного та загальнош-
кільного колективів, тимчасових чи постійних (у тому числі й різновікових) 
бригад для виконання посильних навчальних чи дослідницьких завдань, 
щоденної самообслуговуючої праці, суспільно корисної трудової діяльності. 
«Наші вихованці, – писав М. Андрієвський, – зростають у праці. Починаючи 
з першого класу, звично і вправно обслуговують себе, прибирають спальні, 
класні кімнати, чергують в їдальні, впорядковують свій великий дім та при-
шкільну садибу. А згодом беруть участь у роботі на підсобному господарстві, 
в колгоспі» [10, с. 41]. 

У середній школі більше уваги приділялося засвоєнню основних сутні-
сних аспектів життя соціуму – економічного, політичного, правового, вироб-
ничого, екологічного тощо. У трудовій діяльності збільшувалася самостій-



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               123 

 

ність і заохочувалася ініціатива учнів, проводилися навчальні екскурсії, ак-
тивізовувалася дослідницька робота. М. Андрієвський указував, що в органі-
зації трудової діяльності дитячого колективу «слід давати максимально ши-
рокий простір самовиявленню школяра, завжди маючи на увазі, що самос-
тійність виховується самостійністю» [10, с. 78]. 

Робота зі старшокласниками вимагала переходу від адаптивних форм 
соціалізації до активного формування «Я-образу», усвідомлення життєвих 
перспектив, визначення свого покликання і проєктування власного соціаль-
ного майбутнього. М. Андрієвський писав: «Спрямування трудового вихо-
вання та професійної орієнтації відбувається в нас і по лінії виховання в уч-
нів любові до праці на землі, до сільськогосподарської професії. Щороку га-
рячої пори у сільському господарстві весь інтернат стає виробничою брига-
дою, а окремі класи – ланками. Робота на колгоспних ланах є чудовою шко-
лою гарту, вироблення організаторських навичок, відповідальності за дору-
чену справу, сумлінної, ефективної праці. Тож «п’ята чверть» незмінно вису-
ває все нових здібних юних командирів виробництва» [10, с. 44]. 

У Гадяцькій школі-інтернаті практикувалася організація учнівських 
проєктів, проводилися неформальні молодіжні об’єднання, клуби, гуртки, 
факультативи для проведення заходів з навчальною і соціалізаційною ме-
тою. Але незмінним в них залишалося, як указував М. Андрієвський, єдине: 
«ми завжди користуємося нагодою, щоб славити труд, що переростає у красу, 
людей праці, виховувати у дітей не тільки вміння відчувати красу в кожній 
звичайній миті буття, але й прагнення творити її своєю працею, поведінкою, 
усім своїм життям»[10, с. 59]. 

М. Андрієвський зазначав, що процесу соціалізації – розвитку особис-
тості конкретними соціальними умовами життєдіяльності – у повній мірі 
сприяло самообслуговування вихованців школи-інтернату. Педагог указував, 
що засвоєння основних навичок самообслуговування, як одного з найважли-
віших механізмів життєвого становлення через трудове виховання є необхід-
ною умовою формування соціально-адаптованої особистості вихованця інте-
рнатної установи, важливим засобом підготовки школярів до самостійної 
життєдіяльності завдяки їхній соціально-побутовій, медико-фізіологічній, 
медико-психологічній й соціально-трудовій адаптації у школі-інтернаті [36, 
с. 56]. Розроблені М. Андрієвським ідеї педагогічного забезпечення процесу 
соціалізації засобами трудового виховання були спрямовані на досягнення 
мети – розвиток особистості вихованця інтернатного закладу, який повинен 
не лише інтегруватися в суспільство, а й прагнути до здійснення в ньому ви-
конавчих, професійно-творчих функцій [3]. 

Аналіз новаторських ідей М. Андрієвського щодо соціалізації вихован-
ців загальноосвітніх інтернатних установ засобами трудового виховання за-
свідчив, що визначення виховної ролі праці в соціалізаційному процесі стало 
основоположним у стратегії навчально-виховного процесу, у повсякденному 
житті Гадяцької школи-інтернату. У науково-педагогічних працях, статтях, 
доповідях, інтерв’ю, тезах виступів на науково-практичних конференціях пе-
дагог неодноразово вказував на потужний потенціал становлення людини як 
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особистості, її духовного зростання, самовдосконалення, соціального розвит-
ку, який закладений саме в трудовій діяльності. «Перемога за перемогою, 
яких добивається Гадяцька школа-інтернат, – писав В. Мартусь у статті «На 
маршруті – педагогічний досвід», − полягає в органічному поєднанні на-
вчання з продуктивною працею. Через усю навчально-виховну роботу про-
ходить тут цей принцип» [26, с. 2]. 

Велику увагу М. Андрієвський приділяв визначенню змісту, форм і за-
собів морального виховання учнів загальноосвітніх інтернатних закладів. 
Процес морального виховання, на думку М. Андрієвського, – це цілеспрямо-
вано організована взаємодія педагогів і вихованців, направлена на розвиток 
в учнів системи ставлень до себе, своїх вчинків і об’єктивної дійсності згідно 
з загальнолюдськими моральними нормами і принципами. Він писав: [...] 
Отже, ми повинні закласти в кожному школяреві таку міцну моральну осно-
ву, вкласти такий могутній ідейний заряд, який би за будь-яких умов визна-
чив його майбутні вчинки, сформував розуміння громадянської позиції, ста-
влення до своїх обов’язків» [10, с. 100]. 

Специфічні особливості морального виховання школярів в умовах за-
гальноосвітніх інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей із багатодітних чи 
неповних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, для ви-
ховання яких відсутні умови у родині, носять компенсаційний та реабіліта-
ційний характер, що допомагає подолати певні відхилення у поведінці та 
моральній свідомості переважної більшості учнів (почуття соціальної відчу-
женості, недостатній прояв позитивних соціально-рольових орієнтирів, під-
вищена агресивність, певна педагогічна занедбаність з ускладненою соціаль-
ною адаптацією тощо). М. Андрієвський указував, що моральне виховання 
учнів інтернату покликане не лише формувати навички і звички загальнови-
знаної моральної поведінки, а й корегувати їх, навчати вихованців критично 
оцінювати минулий досвід, набутий у морально нестійких,неблагополучних 
сім’ях або в соціально-девіантному середовищі.  

Оптимізація процесу морального виховання учнів загальноосвітніх ін-
тернатних установ, на думку М. Андрієвського, можлива лише за умов єдиної 
й послідовної реалізації змісту, форм і методів морального виховання у скоо-
рдинованій роботі всіх учасників навчально-виховного процесу – учителів, 
вихователів, співробітників школи-інтернату, батьків, представників громад-
ськості, вихованців – в усіх сферах життєдіяльності школярів (навчальна ро-
бота, побутові справи, суспільно корисна праця, громадська діяльність, до-
звілля тощо). Педагог уважав за необхідне робити акцент саме на практич-
ному спрямуванні змісту морального виховання. Його слід спрямовувати на 
розвиток високих моральних якостей, активної життєвої позиції в умовах ре-
гламентованого, дещо ізольованого життєустрою вихованців школи-
інтернату, самостійності, позитивного досвіду щоденної поведінки.  

Моральне виховання охоплювало усі сфери життєдіяльності вихованців 
інтернатного закладу. Окрім традиційних форм морального виховання (спе-
ціальних уроків, індивідуальних і колективних бесід, лекцій, тематичних ви-
ховних заходів) у Гадяцькій школі-інтернаті впроваджувалися новаторські. 
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Вихованню ініціативності, працелюбності, чуйності, доброзичливості, колек-
тивізму, розвитку самостійності та соціальної відповідальності сприяло ви-
конання вихованцями школи-інтернату деяких обов’язків учителів та вихо-
вателів, що повною мірою виявлялося в організації роботи «учнів-
консультантів» і «учнів-асистентів», які, ґрунтовно проконсультовані вчите-
лем, приходили на допомогу слабшим учням у години самопідготовки або 
допомагали вчителю під час уроку, забезпечуючи роботу технічних навчаль-
них засобів під час лабораторних робіт тощо. М. Андрієвський писав: «Усе 
починається з шкільної лави: уміння логічно мислити, ставити перед собою 
мету, обирати найдоцільніший шлях до її здійснення, уміння аналізувати ре-
зультати, щоб надалі добиватися кращих за попередні. Отже, багатьма прак-
тичними навичками до ефективної праці учні оволодівають у процесі на-
вчання. Адже вони «закладені» в кожному без винятку предметі» [10, с. 39]. 

Не заперечуючи керівної ролі вчителя у навчальному процесі, 
М. Андрієвський зазначав, що «[…] учнівський колектив і його актив – неви-
черпне живильне джерело творчого начала педагогічного процесу, вірний і 
надійний союзник педколективу у боротьбі за глибокі й міцні знання учнів. 
Прилучити якомога більше школярів до діяльності по забезпеченню високої 
успішності, навчити виступати у ролі вчителя – в цьому наш колектив вбачає 
чималі потенційні можливості успіху» [10, с. 34]. Ці заходи створювали та-
кож умови і для самореалізації учнів як суб’єктів трудової діяльності, і для 
професійного самовизначення школярів (багато таких вихованців обирали 
для себе професію вчителя).  

Цікавими, дієвими й різноманітними були форми морального вихо-
вання учнів Гадяцької школи-інтернату у їхній позаурочній діяльності: 
участь у поповненні матеріалів шкільного методичного кабінету учнівськими 
розробками загальних, гурткових і шефських виховних заходів, бесід, ігор, 
інсценізацій; проведення щотижневих лінійок з підбиття підсумків роботи; 
участь у суспільно корисній праці (виготовлення наочних засобів для навча-
льних кабінетів; благоустрій шкільної будівлі, гуртожитку, спортивного ком-
плексу, шкільного подвір’я, самообслуговування; робота у підсобному госпо-
дарстві і у підшефних колгоспах, на пришкільній території); спортивно-
масова й військово-патріотична робота, яка полягала в організації спортив-
них змагань, екскурсій до інших міст, туристичних походів шляхами парти-
занських загонів, збагаченні матеріалів та експонатів шкільного Музею тру-
дової і бойової слави [1, с. 2]. «Життя давно переконало нас у тому, – писав 
М. Андрієвський, – що учнівський актив, якщо дати простір його ініціативі, 
спроможний на багато корисних справ у всіх сферах шкільного життя. Залу-
чення самих учнів до розв’язання суто педагогічних завдань підносить їхню 
відповідальність за справи колективу, сприяє кращому духовному самовияв-
ленню» [10, с. 77]. 

Педагог указував, що «одним із перспективних шляхів підвищення 
ефективності засвоєння учнями навчального матеріалу, важливою умовою 
для розвитку нахилів і здібностей їх є позакласні заходи. Ми прагнемо, щоб 
позакласна робота будувалася цікаво, щоб учні були не свідками, а активни-
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ми творцями того, що відбувається» [10, с. 31]. Так, у 1965–1966 навчальному 
році педагогічний та учнівський колективи школи-інтернату провели велику 
роботу з розшуку матеріалів про життя й бойові подвиги Героя Радянського 
Союзу Є. П. Кочергіна, який загинув під час визволення м. Гадяч. Учні роз-
шукали рідних героя та його бойових товаришів, колишнього командира 
полку М. Мізерного і підполковника запасу Д. Чичина. Після листування ві-
дбулася зустріч з рідними та бойовими друзями героя, біля пам’ятника 
Є. П. Кочергіну було організовано загальноміський мітинг. За проведену ро-
боту Гадяцькій школі-інтернату було присвоєно ім’я Героя Радянського Сою-
зу Є. П. Кочергіна, а на будинку навчального закладу встановили меморіаль-
ну дошку, виготовлену руками самих вихованців [16, арк. 202]. 

Функціонування школи-інтернату як відкритої соціально-педагогічної 
системи мало безперервний, керований комплексний характер, забезпечую-
чи цим сприятливі умови для цілеспрямованого морального виховання шко-
лярів. Для старших школярів організували школу самовиховання, заняття у 
якій вели не лише педагоги, а й психологи, актори, спортсмени, лікарі, люди 
з великим життєвим досвідом, і клуб «Ровесник», де проводилися дискусії, 
обговорення проблем молоді, зустрічі з цікавими людьми [25, с. 4]. Для мо-
лодших школярів і підлітків були організовані вечірні клуби «Поговоримо 
по щирості», «Лілея», «Мамині поради», «Подружка», неформальні засі-
дання яких М. Андрієвський описував із надзвичайною теплотою: «Люблять 
наші діти, і старші, і молодші, коли після трудового дня в спальні – тиша, га-
сне світло і чути задушевний, лагідний голос вихователя. Щира розмова від-
криває дитячі серця, гоїть непомічену у клопоті дня образу, надихає на нові 
зусилля у навчанні, праці, самовихованні»[10, с. 73–74]. 

Важливими напрямами позакласної роботи було шкільне радіомов-
лення, випуск стінгазет, ведення літопису школи-інтернату, зустрічі з ви-
пускниками різних років, збереження шкільних традицій, організація 
свят, запропонованих самими вихованцями [44, с. 7–8].М. Андрієвський 
писав: «[…] І скільки існує школа, ніхто не пам’ятає порушення жодного 
запланованого пункту. Це – якщо можна так сказати – традиція порядку. 
Вона – в усьому: у вихованні, навчанні, зрештою, у звичках і характері 
кожного вихованця» [27, с. 3]. 

Новаторський підхід М. Андрієвського виявився в реалізації форм і ме-
тодів морального виховання школярів через систему виховних засобів учнів-
ського самоврядування та практичному вирішенні даної проблеми у навча-
льно-виховному процесі Гадяцької школи-інтернату. Упровадження системи 
самоврядування в Гадяцькій школі-інтернаті розпочалося із всебічного соці-
ологічного дослідження, яке допомогло з’ясувати «зворотній зв’язок» впливу 
педагогів на вихованців і виявило небайдужість наставників до думки шко-
лярів і зацікавленість у їхніх порадах, пропозиціях тощо [10, с. 78–79]. На за-
гальношкільних зборах були обрані члени шкільної ради, обговорювалися 
напрями їхньої роботи та організації дієвого контролю за виконанням рі-
шень зборів, було затверджено документи, що регламентували діяльність 
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учнів школи-інтернату (статут органів самоврядування, правила для учнів, 
положення про черговий клас, план роботи тощо).  

Структура учнівського самоврядування у Гадяцькій школі-інтернаті 
об’єднувала старост класів, президентів численних інтернатівських клубів, 
спортивну раду школи, господарників груп, редакторів стінгазет, керівників 
комсомольської та піонерської організацій, старшу піонервожату, учителів, 
заступника директора з навчально-виховної роботи, директора. «В основі си-
стеми самоврядування, – писав М. Андрієвський, – широка можливість учас-
ті вихованців у вирішенні питань громадського життя школи, і особливо пи-
тань дисципліни і заохочення школярів» [10, с. 81]. 

Організація позакласної діяльності через учнівське самоврядування до-
зволяла залучити до участі в його роботі значну кількість учнів. Так, у кож-
ному класному колективі були: староста класу, старости спалень, керівники 
бригад із самообслуговування (прибирання гуртожитських приміщень, на-
вчальних кабінетів, робота на закріпленій за класом дослідній ділянці або на 
тваринницькій фермі, у садку, на шкільному подвір’ї чи в теплиці, чергуван-
ня в їдальні тощо), члени класної сантрійки, фізорг класу, організатор шеф-
ської роботи з молодшими школярами, керівник «зеленого патруля», редак-
тори стінгазет, організатори шкільного радіомовлення тощо.  

М. Андрієвський убачав у виховних впливах учнівського самоврядуван-
ня систему організованих і цілеспрямованих, педагогічно доцільних засобів, 
які є важливою умовою ефективної реалізації основних принципів мораль-
ного виховання, оптимізації усього навчально-виховного процесу, підготовки 
вихованців школи-інтернату до майбутньої самостійної життєдіяльності. 
Моральне виховання було спрямоване на засвоєння базових компонентів ку-
льтури, на прищеплення творчого й ініціативного відношення до суспільно-
го життя, на розвиток навичок міжособистісного спілкування і пріоритет за-
гальнолюдських цінностей. Учнівське самоврядування в різних напрямах на-
вчальної та позакласної діяльності вихованців сприяло на практиці єдності 
навчання й виховання, зміцнення зв’язку навчально-виховного процесу в 
школі-інтернаті з дослідницькою, пошуковою, краєзнавчою, клубною, гурт-
ковою, інтернаціонально-патріотичною та господарською роботою. 

М. Андрієвський особливого значення надавав профорієнтаційній ро-
боті. Він писав, що «у процесі формування в учнівської молоді свідомого ста-
влення до праці одне із складних питань – правильний вибір юнаками і дів-
чатами професії, що є необхідною умовою залучення молодого покоління до 
високопродуктивної діяльності» [10, с. 67]. Педагог зробив вагомий внесок у 
розробку складної науково-практичної системи профорієнтаційної роботи, її 
інформаційної і методичної основи, яку складають глибокі знання змісту і 
умов професійної діяльності, перспективи розвитку професій, форм та умов 
їх здобуття, правильні уявлення школярів про вимоги професій до психофі-
зіологічних та особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка ін-
дивідуально-психологічних особливостей людини. Знайти оптимальне спо-
лучення особистісних бажань і суспільних потреб – основна мета всієї систе-
ми профорієнтаційної роботи, яка на сучасному етапі перебудови інтернат-
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них закладів освіти має найважливіше значення в системі соціального вихо-
вання дітей із певними життєвими проблемами.  

Важливим напрямом розвитку особистості М. Андрієвський уважав ес-
тетичне виховання школярів. На думку педагога, воно повинно бути цілесп-
рямованим, правильно організованим, багатоплановим процесом, який без-
перервно супроводжує вихованців інтернату як у їхній навчальній діяльності, 
так і в щоденному житті. Працюючи з дітьми-сиротами, з дітьми, позбавле-
ними батьківського піклування, з дітьми з елементами негативниого життє-
вого досвіду, у комплексному підході до виховання він убачав найбільш зна-
чущими педагогічними впливами саме засоби естетичного виховання. 
М. Андрієвський писав: «Насамперед, ми намагаємося уникнути такого під-
ходу до справи естетичного виховання, коли, як це іноді трапляється на 
практиці, все зводиться лише до вузько художньої освіти. Гуртки, студії, клу-
би – все це, звісно, добре, цінно. Але недостатньо. Потрібна широка планомі-
рна система становлення основних граней гармонійно розвиненої особи. Усі 
десять років перебування в інтернаті наші вихованці вчаться осмислювати 
художні явища, творити красу на уроках, у громадсько-корисній праці, у по-
закласних заходах, у години вільного, незарегламентованого відпочин-
ку»[10, с. 56]. 

Визначенню основних напрямів, форм і методів естетичного виховання 
автор присвятив розділ книги «Прилучення до життя», назвавши його «Труд 
переростає у красу». Педагог писав: «Наш педколектив ставить перед собою 
завдання – виробити у юнаків і дівчат здатність сприймати і оцінювати красу 
в навколишній дійсності, у суспільному житті, праці, побуті, у взаєминах між 
людьми, в природі, мистецтві; виробити у них уміння брати участь у творенні 
краси [...]. Ми прагнемо розвивати у вихованців естетичні смаки і навички, 
які б ґрунтувалися на науковому світогляді [...]» [10, с. 55–56]. 

Новоприбулих вихованців школи-інтернату знайомили із приміщен-
ням навчального корпусу і гуртожитку, їдальні, шкільних майстерень, Музею 
бойової і трудової слави та шкільного музею, бібліотеки, літньої читальної 
зали, художньої студії, «Малої картинної галереї», спортзали і спорткомпле-
ксу, кафе «Червоні вітрила», стрілецького тиру, розаріуму; проводили екску-
рсію садибою з географічним майданчиком, тополиними, каштановими і 
кленовими алеями, березовим гаєм, яблуневим садком, численними квітни-
ками та алеями. «Діти, – зазначав М. Андрієвський, – чутливі до краси, за-
хоплено милуються кожним деревом, химерністю альтанок з плакучих верб, 
виструнченими вздовж алеї пірамідальними тополями [...]. Так через почут-
тя приходить у свідомість наших вихованців переконання, що красу творить 
праця людська [...]» [10, с. 58]. 

Окрему увагу директор Гадяцької школи-інтернату приділяв предмет-
ній компоненті естетичного виховання: ремонту, перебудові й устаткуванню 
приміщень, пришкільної території, їх дизайнові й естетичному оформленню 
[2, арк. 34–35]. М. Андрієвський указував, що «усе в школі до найменших 
дрібниць має нести у собі подих краси, націлений на її утвердження. Цей по-
дих краси в нашому інтернаті відчуваєш буквально на дотик. Вона – в єди-
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ному ансамблі інтер’єрів, у продуманій гармонії кольорів стін, меблів, підло-
ги, в алеї пальм вздовж коридорів, що перетворюють їх у чудовий зимовий 
сад» [10, с. 57]. За цим стежила спеціальна Художня рада, до якої входили 
керівники школи, вчителі-словесники, викладачі музики й образотворчого 
мистецтва, праці, старшокласники. До цього процесу активно залучалися всі 
вихованці: у вільний чи канікулярний час під керівництвом учителів і вихо-
вателів вони виготовляли наочні засоби для навчальних кабінетів, займали-
ся благоустроєм та естетичним оформленням шкільних будівель, подвір’я, 
пришкільної території, озелененням і прибиранням шкільного садку, розарі-
уму, теплиць, прилеглих вулиць та міського парку Слави тощо. Педагог пи-
сав, що атмосфера готовності до праці, здатність усього вчительського колек-
тиву виробити в школярів уміння творити матеріальні багатства, брати 
участь у творенні краси є девізом Гадяцької школи-інтернату [43, с. 4]. 

Засоби естетичного виховання як невід’ємного складника навчально-
виховного процесу покликані, на думку М. Андрієвського, формувати й гене-
рувати естетичну свідомість дитини – художньо-емоційне пізнання навко-
лишньої дійсності через власні смаки, особисті почуття, ставлення, оцінки, 
які формують естетичну поведінку дитини у майбутньому. Педагог писав, що 
необхідно виховати своїх учнів так, щоб «за час перебування у школі вони 
виробили правильні естетичні смаки, емоційну чутливість до краси в усіх її 
виявах» [10, с. 59]. 

У навчальній діяльності школярів, на уроках музики, образотворчого 
мистецтва, праці, на заняттях багатьох гуртків художнього циклу – хорів, ан-
самблів, оркестрів (духового, естрадного, народних інструментів), у студії ба-
льних танців, художній студії, на заняттях з домогосподарства, у гуртку «умі-
лих рук» педагоги Гадяцької школи-інтернату намагалися прилучити вихо-
ванців до надбань культури, розвинути почуття прекрасного, навчити ство-
рювати предмети культури власними руками. Завдяки тісним контактам із 
педагогічно-учнівським колективом Гадяцького культосвітнього училища 
(нині Гадяцький коледж культури і мистецтв) у школі-інтернаті часто відбу-
валися спільні молодіжні музичні вечори, танцювальні конкурси, фестивалі. 
За порадою педагогів училища було створено чималу фонотеку магнітофон-
них записів і платівок із популярними операми, кращими симфонічними 
творами, концертами відомих класичних і естрадних співаків, які шкільне 
радіомовлення включало до своїх програм.    

Відомо, що Гадяч – місто великих літературних традицій, батьківщина 
М. Драгоманова, О. Пчілки. У різні часи тут побували видатні письменники і 
поети: М. Гоголь, О. Пушкін, А. Чехов, Панас Мирний, Леся Українка, 
О. Кобилянська та інші. Уроки літератури проводили не лише в класних кім-
натах. Гостями школи-інтернату були відомі українські письменники 
Д. Павличко, І. Цюпа, О. Ковінька, яких вихованці з гордістю і гостинністю 
проводили до садиби Лесі Українки, до старожилів міста, які пам’ятали ве-
лику поетесу. Члени літературного гуртка оформили літературну карту рід-
ного краю, збираючи цікаві матеріали власноруч. «Значне місце в естетич-
ному вихованні, – писав М. Андрієвський, – посідають уроки літератури, іс-
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торії, географії, біології, зрештою, будь-якого предмету. Педагог має багаті 
можливості принагідно прищеплювати учням уміння бачити прекрасне в 
природі, мистецтві, людських стосунках і вчинках, у житті суспільства» [10, 
с. 59]. Так, уроки історії М. Андрієвський часто проводив у міських музеях, 
біля пам’ятників та історичних пам’ятних знаків, у шкільному музеї, на на-
вчальних екскурсіях в інших містах. Уроки природничого циклу мали прак-
тичну направленість на спеціально обладнаному географічному майданчику, 
на пришкільній зеленій території, у теплиці, у зимовому садку з алеями 
пальм, що знаходилися у коридорах навчального корпусу, в розаріумі, на 
шкільній фермі або у підшефному колгоспі [39, с. 28]. 

Вихованці школи-інтернату – діти з непростими долями, найчастіше з 
багажем негативного життєвого досвіду. А отже, у роботі з ними необхідно 
було залучати сукупність засобів естетичного, морального, розумового, фізи-
чного, екологічного, патріотичного, трудового, економічного, інтернаціона-
льного виховання і різноманітних педагогічних прийомів для подолання на-
слідків родинної і соціальної депривації, усунення комплексу неповноцінно-
сті, пасивності, несамостійності, невпевненості або агресивності. Гуманістич-
на направленість педагогічного спілкування, до якої закликав 
М. Андрієвський, допомагала визначити індивідуальні риси кожного вихо-
ванця, його уподобання, природні можливості, таланти й обдарування. А за-
соби естетичного виховання сприяли не лише розвитку естетичних понять, 
поглядів та почуттів, а й нелегкому процесу соціалізації особистості. Педагог 
писав: «[...] Спілкування з красою. Воно не минає безслідно для людини, тим 
більше у вразливому дитячому віці. А краса, зрощена в душі людській, виро-
стає у красу вчинків, дій. Така діалектика життя […]» [10, с. 65]. 

Свята, запропоновані самими вихованцями, проходили у теплій, душе-
вній атмосфері, максимально наближеній до атмосфери хорошої сім’ї. На-
приклад, це – День народження школи, коли урочисто запалювався факел 
Знань; День бабусь і дідусів, своєрідний урок тепла й доброти, який не-
нав’язливо, в емоційному сприйманні давав відчути дітям атмосферу родин-
ності; Свято яблуневого саду, коли у перших променях сонця діти й вихова-
телі ходили милуватися цвітінням рожевих пелюсток; різноманітні тради-
ційні акції до шкільних і святкових подій.  

У повсякденній педагогічній практиці та управлінській діяльності 
М. Андрієвський, звертаючись до ідей А. Макаренка та продовжуючи свого 
попередника, особливу увагу звертав на проблеми змісту і стимулів трудової 
діяльності школярів, вибудовував шляхи організації трудових колективів ді-
тей; осмислював проблеми трудової дисципліни і педагогічного впливу в 
умовах суспільно корисної праці школярів [18, с. 64]. 

Розвиваючи ідеї А. Макаренка щодо поєднання навчання з продуктив-
ною працею школярів, М. Андрієвський писав, що праця – основа життя й 
виховання. Вона – не лише джерело багатства, а й найкращий архітектор ро-
зуму, тіла і здоров’я людини. Але цю роль праця виконує лише тоді, коли во-
на осмислена, коли школярі розуміють її суспільну необхідність і користь. «В 
умовах школи-інтернату, де діти перебувають постійно, – продовжував 
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М. Андрієвський, – трудове виховання займає особливе місце в навчально-
виховному процесі. Саме життя вимагає продуманої організації самообслуго-
вування, участі дітей в упорядкуванні території, роботі в підсобному госпо-
дарстві тощо. Однак, окрім цих ближніх, суто практичних цілей, нас не може 
не хвилювати стратегічна кінцева мета трудового виховання – прилучення 
сьогоднішніх школярів до самостійного життя» [10, с. 40–41]. 

М. Андрієвський наголошував, що трудова діяльність відіграє вагому 
роль у формуванні особистісних якостей високого морального рівня. Цін-
ність учнівської праці він убачав у спрямуванні впливу праці на вирішення 
найважливіших виховних завдань: розвиток свідомості, самостійності, мора-
лі й характеру, активної трудової позиції тощо. М. Андрієвський писав: «Са-
ме в праці і через працю йде складний процес становлення особистості, у ній 
вирізблюються моральні начала громадянина» [10, с. 42]. 

Пізнавальне й навчальне навантаження трудової діяльності вихованців 
школи-інтернату полягало в тому, що вона розвивала уміння використовува-
ти знання на практиці. Мова йшла про працю під час навчальних та лабора-
торних занять, на навчально-дослідних ділянках, гурткову роботу, самообс-
луговування (особиста гігієна, прибирання приміщень і подвір’я, догляд за 
зеленими насадженнями, городиною, садком, робота на шкільній тваринни-
цькій фермі та у теплиці, у майстернях, на кухні, виготовлення наочних засо-
бів для навчальних кабінетів), суспільно корисну працю з благоустрою шкі-
льної будівлі, гуртожитку, спортивного комплексу, шкільного подвір’я, при-
шкільної території, озеленення вулиць міста, прибирання міського парку 
Слави та могил воїнів, загиблих у Другій світовій війні, навчальні екскурсії 
на промислові підприємства м. Гадяч, у будівельні організації, райпобутком-
бінат та нафтопромисли, збирання металобрухту, щосезонну навчально-
виробничу практику учнівських бригад у колгоспах району тощо [10, с. 38]. 
«Ми й прагнемо, щоб знання, набуті в класі, наші вихованці втілювали в 
конкретних корисних справах» – вказував М. Андрієвський у статті «Плека-
єм парость молоду» [11, с. 1]. 

Ідеї М. Андрієвського щодо розвитку особистості вихованця загальноо-
світнього інтернатного закладу засобами трудового виховання займають 
особливе місце в його педагогічній спадщині. Він розглядав трудове вихо-
вання школярів як цілеспрямований систематизований процес, що має за-
безпечити соціально-психологічну і практичну готовність дитини до трудової 
діяльності, виробити певні моральні, інтелектуальні, фізичні якості, сформу-
вати особистість дитини, здатної адаптуватися у реаліях соціуму після закін-
чення школи-інтернату. 

Визначаючи виховну сутність праці, М. Андрієвський звертався до тво-
рчо-педагогічної спадщини В. Сухомлинського, який наголошував на її най-
головніших ознаках: вироблення характеру; поєднання гармонії з середови-
щем; моральне самовдосконалення людини; джерело щастя. І в першу чергу, 
велике значення надавалося організації трудового виховання в навчальному 
процесі. Завдяки безмежному потенціалу праці, людина, вважав 
В. Сухомлинський, невичерпна у можливостях свого самовдосконалення. До 
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розуміння важливості праці він вів своїх вихованців постійно і цілеспрямо-
вано, використовуючи весь арсенал навчально-виховних засобів. «Праця і 
Людина, Людина і Праця – ось мати і батько всіх істин» – писав він у своїх 
«Листах до сина» [8, с. 305]. Ці слова видатного педагога стали основополо-
жними у стратегічній розробці навчально-виховного процесу та у повсяк-
денному житті Гадяцької школи-інтернату [40, с. 121]. 

Одним із основних завдань трудового виховання було й залишається 
поєднання навчальної трудової діяльності й педагогічно доцільної суспільно-
корисної і продуктивної праці з метою формування усвідомленого ставлення 
до трудової діяльності як найважливішої потреби, основи життя. Наприклад, 
навчально-виховний процес у Гадяцькій загальноосвітній школі-інтернаті 
характеризувався самостійною навчально-трудовою діяльністю вихованців, 
пов’язаною з реальною працею у шкільних майстернях з обробки дерева і 
металу, швацької справи, на навчально-дослідних ділянках, в учнівських ви-
робничих бригадах; орієнтованою на реальний суспільно значимий кінцевий 
продукт, розширення освітнього простору та забезпечення інтенсивного со-
ціально-професійного функціонування педагогічно-виховного процесу [32]. 

Пізнавальний і навчальний елемент праці виявлявся перш за все у ви-
вченні основ наук, у процесі якого учні знайомилися з технічним застосуван-
ням цих наук у провідних галузях виробництва, навчалися умінню викорис-
товувати знання на практиці (робота на уроках та на лабораторних заняттях; 
праця на навчально-дослідних ділянках, у теплиці, в розаріумі, в садку чи на 
шкільній тваринницькій фермі; щосезонна робота у підшефних колгоспах 
Гадяцького району, озеленення вулиць міста; гурткова робота; навчальні ек-
скурсії на промислові підприємства Гадяча, у будівельні організації, райпо-
буткомбінат та нафтопромисли, у колгоспи «Червона Україна», «Дружба», у 
колгосп імені В. Чапаєва) [10, с. 42]. Органічне поєднання навчання з трудо-
вим вихованням, де у повній мірі розкривалася виховна роль праці, 
М. Андрієвський уважав основним завданням загальноосвітньої школи-
інтернату [9, с. 9; 8, с. 6–7].Він писав: «Адміністрація школи постійно дбає 
про поліпшення навчально-виробничої бази, добір висококваліфікованих 
кадрів педагогів, про вивчення і впровадження у себе досвіду кращих педаго-
гічних колективів. Питання наближення навчальних предметів до життя, до 
місцевого виробничого оточення не раз обговорювалося на відкритих збо-
рах»[10, с. 37–38]. 

Із перших днів перебування у Гадяцькій школі-інтернаті учні починали 
оволодівати корисними трудовими навичками на уроках ручної праці, де во-
ни знайомилися з основними властивостями матеріалів, опановували при-
йоми їх обробки, навчалися користуватися простими ручними інструмента-
ми. У 8–10 класах вивчали основи промислового й сільськогосподарського 
виробництва, що передбачало теоретичне і практичне вивчення автомобіль-
ної справи, електротехніки й конкретного промислового виробництва; рос-
линництва, тваринництва, механізації сільського господарства (трактор та 
інші сільськогосподарські машини). Знання, уміння й навички, набуті на 
уроках ручної праці та трудового навчання, поступово готували перехід від 
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порівняно простої праці до складнішої, від роботи з простими інструментами 
і механізмами до відносно складних машин; сприяли формуванню практич-
ної та психологічної готовності до праці на подальших етапах шкільної осві-
ти; закладали основи загальної трудової й політехнічної підготовки учнів; 
допомагали у виборі професії. М. Андрієвський писав: «Рушійна сила про-
гресу – праця. Закони фізики, хімії, біології в промисловості і сільському го-
сподарстві реалізуються через працю людей. Добитися того, щоб учні усві-
домили ці істини, – одне з найважливіших завдань педагога» [10, с. 39]. 

Визначивши своїм основним завданням створення належних умов для 
виховання й отримання освіти, надання допомоги у виборі професії, підгото-
вки до самостійного життя і трудової діяльності, М. Андрієвський і весь педа-
гогічний колектив Гадяцької школи-інтернату намагалися не допустити 
надмірної опіки у навчально-виховній роботі зі школярами, яка могла приз-
вести до формування у вихованців почуття невпевненості, надмірної орієн-
тації на іншого, утриманського настрою, хибної уяви про свої соціальні ролі. 
Велике значення надавалося самообслуговуванню учнів школи-інтернату як 
початковому ступеню трудового виховання [24]. Багато моментів самообслу-
говування – особиста гігієна, прибирання приміщень і подвір’я, догляд за 
зеленими насадженнями, городиною, садком, робота на шкільній тваринни-
цькій фермі та у теплиці, у майстернях, на кухні – надавало вихованцям нові 
вміння й навички, певний досвід трудової діяльності; розвивало звичку са-
мостійно працювати, ухвалювати рішення, переборювати труднощі; вихову-
вало почуття відповідальності за доручену справу, турботу про колектив, 
дбайливе ставлення до державного майна, повагу до людей праці; розширю-
вало кругозір школярів [12, с. 15–16].М. Андрієвський зазначав, що робота з 
самообслуговування школярів має велике значення для успішного 
розв’язання завдання зміцнення зв’язку школи з життям і поліпшення тру-
дового виховання [10, с. 41]. 

Засвоєння основних навичок самообслуговування як одного з найваж-
ливіших механізмів життєвого становлення через трудове виховання було 
необхідною умовою формування соціально-адаптованої особистості вихова-
нця інтернатної установи, важливим засобом підготовки школярів до самос-
тійної життєдіяльності завдяки їхній соціально-побутовій, медико-
фізіологічній, медико-психологічній й соціально-трудовій адаптації у школі-
інтернаті. Оволодіння різними видами самообслуговуючої праці вихованців 
інтернату знаходило подальший розвиток у їхній суспільно корисній трудо-
вій діяльності: суботники, збирання металобрухту, допомога колгоспам у 
проведенні сільськогосподарських кампаній, деревонасадження тощо. Зага-
лом колективна суспільно корисна праця як освітньо-виховний процес перш 
за все сприяла активному розвитку колективізму й товариської взаємодопо-
моги, наполегливості в подоланні труднощів та інших позитивних якостей 
особистості [35, с. 20–21]. М. Андрієвський писав: «Прилучення дітей до 
праці на користь собі, сім’ї не вимагало від наших предків якихось особли-
вих виховних засобів. Привчити дитину до праці, спрямованої на загальне 
благо, – це завдання набагато складніше. Цей процес вимагає спільних зу-
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силь сім’ї, школи, громадськості. Ми все більше розуміємо, що по-
справжньому дитина прилучається до життя лише в процесі суспільно ко-
рисної праці»[10, с. 49–50]. 

Вивчення основ економічних знань і проведення економічного вихо-
вання здійснювалося в ході трудового навчання, на позакласних гурткових 
або факультативних заняттях із техніки, ручної праці, при вивченні прикла-
дних аспектів природничих наук, у курсі історії й суспільствознавства та ін-
ших галузей наук, зміст яких обумовлювався структурою трудових процесів, 
під час навчальних екскурсій на промислові підприємства м. Гадяч, у будіве-
льні організації та на нафтопромисли, у щосезонній навчально-виробничій 
практиці учнівських бригад у колгоспах району тощо. У книзі «Історія Гадя-
цької школи-інтернату» наводяться спогади вчителя З. Яковенко: «Вивчення 
рідного краю відбувалося не за сторінками підручника чи з перегляду відео-
касет. Щороку діти їздили чи ходили на колгоспні поля, допомагали пропо-
лювати посіви, збирали врожай, заготовляли зелені вінички для кролів […]» 
[14, с. 41–42]. 

Вивчення основних економічних понять («потреби», «вибір», «товар», 
«гроші», «ціна» тощо) починалося зі знайомства нових учнів із підсобним 
господарством школи-інтернату, яке вважалося найкращим у Полтавській 
області. У книзі «Прилучення до життя» М. Андрієвський розповідав про 
зв’язок викладання курсів біології й географії з дослідницькою роботою ви-
хованців на пришкільних навчально-дослідних ділянках, у гуртку юннатів, 
на тваринницькій фермі чи на городі [10, с. 29]. Приміром, робота в яблуне-
вому садку була розподілена між учнями згідно їхніх вікових можливостей: 
кожна трудова різновікова бригада мала 10 дерев, якими вона опікувалася, з 
яких збирала врожай, заготовляла сухофрукти, брала посильну участь у під-
готовці щорічного «Свята яблуневого саду» [10, с. 59]. Кожна дитина була ві-
дповідальною за певний процес, завдяки чому формувалися соціальні сторо-
ни особистості, притаманні економічному життю людини: почуття колекти-
візму, відповідальності, обов’язку, дисципліни. 

Старшокласники, які допомагали працівникам на пришкільних кроле- 
й свинофермах (найбільших у Полтавській області), добре знали не лише по-
ведінку тварин і методи догляду за ними. Школярів знайомили зі статистич-
ними відомостями щодо кількості заготовленого м’яса та сала, що з року в 
рік здешевлювало харчування дітей та допомагало виборювати перші місця у 
змаганнях серед підсобних господарств регіону [31, арк. 57]. У вихованців 
школи-інтернату формувалося почуття справжнього господаря, яке можливе 
лише в родині. Це давало й більш широке розуміння економічного життя су-
спільства, знання основних законів розвитку ринкової економіки, що в кін-
цевому результаті призводило до розвитку економічного мислення та вихо-
вання економічної культури школярів. Здатність до усвідомлення явищ еко-
номічного життя, на думку М. Андрієвського, не лише сприяла творчому ви-
рішенню економічних проблем, а й передбачала формування у вихованців 
важливих моральних і ділових якостей, необхідних для самореалізації у 
будь-якій професії, як-от суспільна активність, ініціативність, прагнення до 
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ефективності власної трудової діяльності, раціоналізаторські здібності, а та-
кож вмотивовувала їх до досягнення особистого успіху й добробуту. «Я вва-
жаю головним, – писав педагог, – щоб дитина повірила в свої сили і здібнос-
ті, глибоко усвідомила, що в неї є всі можливості стати повноцінною люди-
ною, побудувати цікаве, захоплююче і радісне життя. Якщо учитель досягне 
цього – можна сміливо вважати, що основний обов’язок він виконав чес-
но» [33, с. 3]. 

До заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи-
інтернату, створення сприятливих умов для повноцінного розвитку особис-
тості дитини залучали самих вихованців. Вони брали безпосередню участь у 
створенні в різні роки Музею школи й Музею бойової і трудової слави, 
навчальних кабінетів, нового гуртожитку, піонерської кімнати, художньої 
студії, «Малої картинної галереї», зеленого класу та літнього читального 
залу, кафе «Червоні вітрила», теплиці, розаріуму, навчальних майсте-
рень, спортивного майданчика і спортивного залу, стрілецького тиру [42, 
арк. 200–202]. 

Цікавим і різножанровим був конкурс учнівських «проєктів» плаваль-
ного басейну «Дельфін», який запропонували збудувати самі діти, творчо пі-
дійшовши до створення макетів майбутнього басейну згідно віку – у конкур-
сах малюнків, у технічній творчості умільців, у серйозних математичних та 
економічних обрахунках. Педагог указував, що найважливішим напрямом 
роботи усього педагогічного колективу є саме формування системи «таких 
засобів і методів, які розвивають і заохочують розумову діяльність, прищеп-
люють учню уміння аналізувати, мислити, зіставляти й самостійно робити 
висновки» [1, с. 2]. 

Аналіз теоретичного доробку М. Андрієвського та архівних матеріа-
лів із практичної діяльності очолюваного ним педагогічного колективу 
свідчить про те, що раціональна господарська діяльність була не лише 
доцільним засобом створення кращих умов для життєдіяльності учнів, 
але здійснювала виховний вплив на формування економічно значущих 
якостей особистості, які життєво необхідні у високоефективній виробни-
чо-економічній сфері [22, с. 65]. 

Розвитку економічних знань та заощадливості сприяло не лише прове-
дення спеціальних занять чи бесід, а й посилення різних видів діяльності 
школярів (навчальна, ігрова, трудова і творча) економічним змістом. Саме 
цілеспрямована робота з економічного виховання, на думку 
М. Андрієвського, дозволяє дитині з певними життєвими проблемами відк-
рити для себе обов’язкову сторону соціального життя людини – економічну, 
готує її до самостійної життєдіяльності, перетворює кожного на активного, 
творчого й відповідального учасника виробничого процесу. 

Із перших днів роботи в Гадяцькій школі-інтернаті М. Андрієвський ак-
тивно залучав учнів до участі у вирішенні виробничих, господарсько-
фінансових та організаційних напрямів діяльності школи-інтернату. На за-
няттях і позакласних заходах, під час роботи в майстернях з виготовлення 
побутових речей для гуртожитку й навчальних кімнат, засобів унаочнення 
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для занять з різних предметів, роботи в підсобному господарстві чи в підше-
фному колгоспі вихованці не лише набували нові трудові вміння й навички 
та певний досвід трудової діяльності, але й вчилися працювати самостійно 
або в команді, планувати роботу, ухвалювати рішення, переборювати труд-
нощі, відповідально ставитися до дорученої справи, дбайливо використову-
вати державне майно тощо. М. Андрієвський писав: «Ми глибоко усвідомлю-
ємо серйозність завдання, поставленого перед школою: готувати працівника 
активного, знаючого, умілого, який зможе працювати на рівні вимог науко-
во-технічного прогресу сьогодні і завтра, вже в новому сторіччі» [10, с. 29]. 

Вагоме значення в системі трудового виховання, політехнічного на-
вчання та професійної орієнтації у Гадяцькій школі-інтернаті надавалося 
проведенню у 8-х–10-х класах факультативних занять (на що виділялося 5 
годин на тиждень), організації предметних і технічних гуртків, самодіяльних 
колективів (музичних, танцювальних, театрального), проведенню туристич-
них походів, краєзнавчих, навчальних екскурсій та інших позаурочних захо-
дів, що були спрямовані на здійснення виробничої спеціалізації й розши-
рення політехнічного кругозору особистості. Програми факультативних кур-
сів були побудовані так, що вони спиралися на основи наук і в той же час на-
давали вихованцям інтернатного закладу конкретні загальнотрудові й пе-
вні спеціальні навички, а після закінчення курсу – документ про отриман-
ня ними спеціальності (робітника, шофера, тракториста, кравчині тощо). 
Таким чином, здобуття кваліфікації знайомило школярів із конкретними 
трудовими навичками, сприяло формуванню психологічної готовності до 
праці, закладало основи загальної трудової і політехнічної підготовки уч-
нів і допомагало у виборі професії. Від обґрунтованого вибору майбутнього 
фаху, на думку М. Андрієвського, залежить рівень реалізації особистості в 
різних сферах життєдіяльності, до якого вихованців може підготувати ли-
ше школа [27, с. 3]. 

У шкільному кабінеті професійної орієнтації були зібрані матеріали со-
ціологічних досліджень, які виявили широкий діапазон найбільш популяр-
них серед випускників школи-інтернату професій. «Чимало наших випуск-
ників, – писав М. Андрієвський, – працює за професією, здобутою в стінах 
школи – кравчинями та столярами, хоча є серед них агрономи і механізато-
ри, геологи, інженери, військові, моряки, актори, поети, журналісти. Особ-
ливо популярні, як показало дослідження, – професії вчителя та хлібороба. 
Звичайно, нам дуже приємно, що чимало наших випускників, постійно ба-
чачи перед собою приклад самовідданої вчительської праці, наслідують його. 
Закономірно й те, що зростаючи у близькості до землі, проймаються змалку 
турботою дорослих про врожай, якою живе район. І це – теж наша гордість» 
[10, с. 45–46]. 

Спрямування професійної орієнтації на сільськогосподарські професії 
було визначено місцезнаходженням школи-інтернату: місто Гадяч – центр 
сільськогосподарського району. М. Андрієвський неодноразово вказував, що 
найефективнішими засобами трудового виховання та профорієнтації зокре-
ма є: робота в учнівських виробничих бригадах, яка надавала можливість 
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оволодівати виробничими навичками й дозволяла приносити практичну ко-
ристь господарствам; дослідницька робота з сортовивчення сільськогоспо-
дарських культур на навчально-дослідних ділянках; робота у підсобному на-
вчально-допоміжному господарстві (у теплиці, розаріумі, на городині, у сад-
ку, на свинофермі), що надавало практичну допомогу у фінансово-
господарській діяльності школи-інтернату (наприклад, у 1980 році харчу-
вання було здешевлено на 17,6 коп. на один дітодень) [21, арк. 2–5]. Це до-
зволяло вихованцям інтернатного закладу на практиці перевіряти свої здіб-
ності й можливості щодо виконання науково-дослідницьких і практичних 
сільськогосподарських робіт, знайомило з виробничими технологіями, пог-
либлювало знання про структуру й поділ праці в господарстві, формувало 
стійкий інтерес до певних професій. 

Новаторський підхід М. Андрієвського до вирішення проблем соціалі-
зації особистості вихованців загальноосвітніх інтернатних закладів полягав у 
виборі різних видів трудової діяльності школярів (навчальної, дослідниць-
кої, продуктивної, суспільно корисної, самообслуговуючої тощо) як посиль-
ної форми участі в суспільному житті, засобу пізнання дійсності, взаємин до-
рослих, соціальних ролей та функцій. Педагог підкреслював, що трудова дія-
льність сприяє формуванню й удосконаленню моральних переконань, під-
вищує активність, свідомість, самостійність, критичність та адекватність са-
мооцінки, збагачує емоційно-вольову сферу школяра.Він писав: «Як і у всіх 
загальноосвітніх школах, в нашій школі-інтернаті трудове виховання і про-
фесійна орієнтація здійснюються під час вивчення основ наук на уроках, на 
спеціальних уроках праці й трудового виховання, в процесі позакласної та 
позашкільної роботи з учнями. Педагогічний колектив школи постійно пра-
гне до забезпечення органічної єдності між цими трьома складовими части-
нами трудового виховання учнів, і можна сказати, добився вироблення у 
цьому певної системи»[10, с. 38]. 

Розвиваючи ідеї А. Макаренка щодо поєднання навчання з продуктив-
ною працею школярів, М. Андрієвський зазначав, що процес праці є, з одно-
го боку, предметно-практичною діяльністю, яка надає певний виробничий 
досвід, формує практичне мислення, працьовитість і свідомість, а з іншого – 
спілкуванням суб’єктів діяльності в різних дитячих трудових колективах. 
Педагог указував на важливість включення школяра в широку і складну сис-
тему виробничих, моральних та інших відносин (співпрацювати з іншими 
учнями, свідомо ставитися до вимог керівника, відповідати за результати не 
лише своєї праці, а й інших, виявляти наполегливість у доведенні справи до 
кінця), що сприяє формуванню й удосконаленню моральних переконань, пі-
двищує активність, свідомість, критичність та адекватність самооцінки, зба-
гачує емоційно-вольові сфери особистості школяра [13, с. 2–3]. 

Процес виховання самостійності, як зазначав М. Андрієвський, є  сис-
темою збудованих педагогом виховних дій, ефективність яких можлива ли-
ше за умов організації гуманістично-орієнтованої взаємодії («вихованець – 
вихователь» та «вихованець – виховна група»); розвитку в школярів стійкої 
внутрішньої позиції; формування життєвої компетенції як засобу їх підгото-
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вки до самостійної життєдіяльності. Виховання самостійності у повсякденній 
трудовій діяльності, за М. Андрієвським, забезпечувалося поступовим фор-
муванням певних умов: психологічної готовності особистості до трудового 
процесу, наявності бажання сумлінно й відповідально працювати, усвідом-
лення соціальної значущості праці як обов’язку й духовної потреби, вияв-
лення ініціативи й творчого підходу до вирішення трудових завдань. Важли-
вими прийомами стимулювання самостійності дитини, на думку 
М. Андрієвського, є заохочення, емоційна підтримка, висловлювання довіри 
її можливостям, схвалення намагань і вдалих спроб.  

М. Андрієвський зазначав, що важливим пріоритетом є орієнтація на 
формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності вихованців 
шкіл-інтернатів. Самостійність учнів – найважливіша передумова повноцін-
ного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Часто і правильно засто-
совані різні види розумової роботи розвивають довільну увагу дітей, вироб-
ляють в них здатність мислити, запобігають формалізму в засвоєнні знань і 
взагалі формують самостійність як рису характеру. М. Андрієвський указу-
вав, що найважливішим напрямом роботи педагогічного колективу Гадяць-
кої школи-інтернату є саме формування системи таких засобів і методів, які 
розвивають і заохочують розумову діяльність, прищеплюють учням уміння 
аналізувати, мислити, зіставляти й самостійно робити висновки [17, с. 39]. 
Це зумовлює обов’язковість і різноманітність самостійної роботи у навчаль-
ній діяльності, сприяє виробленню в учнів розуміння зв’язку з життєвими 
реаліями. Саме це, на думку педагога, не лише дає уявлення про життєві ре-
алії, а й сприяє розвитку пізнавальної самостійності, яка виявляється в пот-
ребі й умінні учнів самостійно мислити; у формуванні критичності розуму 
школяра та здатності висловлювати свою думку незалежно від суджень ін-
ших; у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, за-
вдання і виконувати їх без сторонньої допомоги.  

Окрім цього, М. Андрієвський приділяв особливу увагу виховному 
впливу колективу на учня; підкреслював вагому роль демократичних засад 
учнівського самоврядування та значення традицій у розвитку особистості. 
Новаторський підхід до вирішення завдань системи державної опіки над ді-
тьми-сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування, дітьми 
з неповних або багатодітних родин педагог, дещо випереджаючи свій час, у 
своїй науково-практичній діяльності послідовно проводив з позицій дитино-
центризму – гуманного ставлення до дітей, які потребують особливої уваги. 

У науковій праці «Виховання людини: нове і вічне» А. Бойко вказувала 
на велику педагогічну культуру М. Андрієвського, показниками якої була ви-
сока вихованість і організованість учнів Гадяцької школи-інтернату, стиль і 
атмосфера, що панувала в її стінах. Саме тому, перша пересувна виставка на 
Полтавщині (1969 рік), організована Інститутом удосконалення кваліфікації 
вчителів як нова форма вивчення і поширення передового педагогічного до-
свіду, була присвячена знайомству з системою й методами управління на-
вчально-виховними заходами в Гадяцькій школі-інтернаті [15, с. 419–421]. 
Науково-практичний доробок М. Андрі-євського, напрацювання усього педа-
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гогічного колективу Гадяцької школи-інтернату стали предметом дослі-
джень науковців Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка і Полтавського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. В. Остроградського; висвітлювалися на сторінках 
районних, обласних і центральних, спеціальних освітянських, науково-
педагогічних періодичних видань [19, с. 3]. 

В Українській радянській енциклопедії 1977 року в статті П. Іваніної 
про директора Гадяцької середньої школи-інтернату імені Є. П. Кочергіна 
вказувалося: «Досвід його роботи по комплексному вихованню учнів на бо-
йових і трудових традиціях Комуністичної партії й радянського народу став 
надбанням педагогічної громадськості України […]» [20, с. 188–189]. 

У листі заступника завідувача Полтавського облвно М. Лейка на ім’я 
заступника Міністра освіти УРСР І. Ніколаєнка від 18 червня 1974 року 
№ 02/1920 щодо виконання наказу Міністерства освіти Союзу РСР № 22 від 
5 березня 1973 року «Про заходи до поліпшення роботи шкіл-інтернатів» 
було точно охарактеризовано організаційно-педагогічну діяльність 
М. Андрієвського: «Гадяцьку школу-інтернат часто називають по імені її 
директора – школою Андрієвського. При цьому мають на увазі не просто 
будинок, де вчаться хлопчики і дівчатка, а систему виховання, напрямок 
педагогічної думки, комплекс педагогічних прийомів і заходів. «Школа 
Андрієвського» – в цих словах визнання надбань Михайла Костянтиновича, 
його незаперечного авторитету. Адже в тому, чим живе колектив, в усіх його 
пересічних і великих справах, пошуках, тривогах, радощах – в цьому 
відчувається жива присутність директора, його воля, стиль, спрямовуюча 
тверда рука. Очоливши школу-інтернат, він наполегливо й цілеспрямовано 
творив, формував, удосконалював її [...]» [26, арк. 3]. Відомо, що «школою 
Андрієвського» називають і зараз вже Гадяцький обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

Як бачимо, внесок М. Андрієвського у розроблення теоретичних 
проблем виховання та соціалізації особистості учнів шкіл-інтернатів був 
вагомим. Він запропонував цілісний підхід до розвитку особистості, 
основним шляхом якого уважав трудове виховання, що забезпечує 
досягнення головної мети – «прилучення» молоді до життя в суспільстві. У 
той же час М. Андрієвським не було проігноровано й інші складники 
всебічного виховання особистості. Вагомого значення він надавав 
моральному, розумовому, фізичному, патріотичному, естетичному, 
економічному й екологічному вихованню школярів. Вплив тогочасного 
офіційного курсу Радянського Союзу виявився у розробленні 
М. Андрієвським ідей інтернаціонального виховання, у спробах поєднання 
соціалізації з індивідуально-особистісним розвитком. Загалом його 
педагогічні погляди та їхнє втілення у практичній діяльності відіграли 
вагому роль у реформуванні і вдосконаленні функціонування радянської 
системи шкіл-інтернатів у другій половині ХХ століття.  
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§ 2.4. Соціальний захист дитинства  
на межі ХХ-ХХІ століть: влаштування на виховання  

дітей у інтернатні заклади освіти 
 

Ознакою сьогодення є влаштування на виховання дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у родинне оточення (усиновлення, опіка, піклу-
вання, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), адже сім’я домінує 
серед найважливіших факторів виховання людських поколінь.   

Конвенція ООН про права дитини, прийнята у 1989 році й ратифікова-
на Україною у 1991 році, наголошує, що дитині для повного та емоційно ко-
мфортного розвитку найкраще зростати в сім’ї, в атмосфері щастя, любові та 
взаєморозуміння. Роль сім’ї для дитини надзвичайно важлива: батьки дають 
дітям життя, задовольняють щоденні потреби, займаються вихованням, пе-
редають досвід поколінь, життєві цінності та духовність, піклуються про здо-
буття освіти, готують до самостійного життя в суспільстві.  

Відповідно до законів України «Про загальну середню освіту», «Про 
освіту» загальна середня освіта є обов’язковою складовою безперервної осві-
ти і спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості через на-
вчання та виховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях, прин-
ципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, 
інтегрованості, єдності навчання й виховання, на засадах гуманізму, демок-
ратії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями й народами в ін-
тересах людини, родини, суспільства, держави. Повна загальна середня 
освіта мас має бути доступною для всіх дітей незалежно від місця проживан-
ня і соціального статусу батьків. Відповідно до можливостей щодо забезпе-
чення освітнього рівня функціонують різні типи загальноосвітніх навчаль-
них закладів.  

У Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020 рік) на-
звано типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної сере-
дньої освіти, зокрема: школа, гімназія, ліцей, навчально-реабілітаційний 
центр, коледж. У переліку закладів освіти ми не знаходимо інтернатних за-
кладів, які довгий час виконували соціалізуючи функцію для багатьох поко-
лінь українців. У інтернатних закладах освіти  (як одній із форм суспільного 
виховання дітей, які потребували соціальної допомоги), працювали відпові-
дальні фахівці, виховний процес був цілеспрямованим, двостороннім, бага-
тогранним за завданнями і змістом, різноманітним за методами, формами і 
прийомами, неперервним та тривалим у часі, складним шодо формування і 
розкриття внутрішнього світу дитини.   

Виховання – соціально і педагогічно організований процес формування 
людини як особистості. А. Макаренко зазначав, що виховання дітей – най-
важливіша галузь нашого життя. Зневага до виховання, – зауважував 
Я. Коменський, – є кроком до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. 
Тому виховання з погляду суспільного розвитку, – стверджують сучасні до-
слідники І. Бех, О. Гнізділова, Б. Год, М. Гриньова, І. Звєрєва, І. Зязюн, 
Л. Канішевська, А. Капська, С. Коношенко, Г. Кузь, В. Лозова, В. Покась, 
С. Харченко – є провідною сферою діяльності як окремої людини, так і люд-
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ської спільноти. Виховний процес – тривалий у часі; багатогранний за зав-
даннями й змістом; різноманітний за методами, прийомами і формами;  
цілеспрямований (бажання досягти конкретної мети); двосторонній 
(взаємодія педагога і вихованця, батьків і дитини).  

Відомо, становище дітей завжди невід’ємне від суспільства і повністю 
залежить від політичних поглядів, матеріальних умов життя, культурного рі-
вня, морального обличчя батьків, навколишнього середовища. Політичниі та 
економічні реформи, що проводилися в СРСР у 1985-1991 роках в зв’язку з 
перебудовою, трагедія на Чорнобильській АЕС,  введення елементів ринко-
вих відносин у економічне життя країни;  загострення кризи в усіх сферах 
життя суспільства, безробіття, міграція значної частини українців за кордон 
в пошуках роботи, передача виховання дітей старшому поколінню – дідусям-
бабусям спричинило послаблення сімейних відносин та появу дітей вулиці, 
бездомних та бездоглядних дітей, чимало дітей залишається без родинного 
оточення.  

Безпритульні діти – це діти, які не  мають постійного місця прожи-
вання внаслідок розпаду сімей, смертності  батьків працездатного віку, вна-
слідок збройних конфліктів і злочинних актів, поширенням самогубств у ре-
зультаті пияцтва, психічних захворювань батьків, а також діти, котрих ви-
гнали з дому батьки. 

Бездоглядні діти – це діти, які мають певне місце проживання, але ви-
мушені перебувати на вулиці в результаті матеріальної неспроможності, хворо-
би, психічних розладів чи байдужого ставлення батьків до виховання дітей.  

Втікачі – це діти, які втекли з виховних установ інтернатного типу че-
рез жорстокість, насильство, примус, а також діти-втікачі зовні благополуч-
них сімей – діти з певними вродженими психічними відхиленнями; діти 
схильні до постійного перебування на вулиці; діти, схильні до безцільного 
проведення часу; діти, які втекли з дому через насилля близьких, через неза-
безпеченість у сім’ї, через образу на батьків та інше.   

Влада не залишає поза увагою дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, і намагається в межах своїх можливостей допомогти їм, захистити. 
Зокрема, в цей час створюються притулки для тимчасового перебування без-
доглядних і безпритульних дітей, дитячі будинки, розширюється мережа ди-
тячих будинків сімейного типу і збільшуються асигнування на їх утримання, 
збільшуються асигнування на утримання дітей в прийомних сім’ях.  

Завдання нашого дослідження – описати організацію діяльності інтер-
натних закладів освіти на покордонні ХХ-ХХІ століть, де здобувають соціа-
льний захист значна частина дітей. Обставини, за яких діти потрапляють до 
школи-інтернату, різні. По-перше, це діти, які змушені поліпшувати стан 
свого здоров’я (санаторні школи-інтернати); по-друге, це діти, які бажа-
ють поглибити вивчення  окремих предметів чи курсів (спеціалізовані шко-
ли-інтернати); діти, які втратили своїх батьків, та діти, які є сиротами при 
живих батьках (школа-інтернат з частковим або повним утриманням за 
рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги); діти, які по-
требують корекції розумового чи психічного розвитку (спеціальні школи-
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інтернати), а також діти, які потребують особливих умов виховання (школи 
соціальної реабілітації інтернатного типу). 

Слово «інтернат» означає «внутрішній», інтернатами за радянських ча-
сів називали гуртожитки, що створювалися при школах з метою успішного 
здійснення загального обов’язкового навчання дітей.  

У школі-інтернаті створено належні умови для навчально-виховного 
процесу: учителі озброюють учнів знаннями основ наук, а вихователі, соціа-
льний педагог, психолог та інші працівники закладу (бібліотекарі, помічни-
ки вихователів, медичні працівники, технічні працівники, працівники кухні, 
лазні, пральні) організовують життя, працю і відпочинок своїх вихованців 
так, щоб діти були здоровими, життєрадісними, добре вчилися і працювали. 

Напикінці ХХ століття освітній процес в Україні забезпечували такі за-
клади: середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний за-
клад (І ступінь – початкова школа; ІІ ступінь – основна школа; ІІІ ступінь – 
старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання); спеціа-
лізована школа (школа-інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів; гімназія – 
загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивчен-
ням окремих предметів відповідно до профілю; ліцей – загальноосвітній на-
вчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною під-
готовкою; колегіум – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філо-
логічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів; загальноо-
світня школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад з частковим 
або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної 
допомоги; спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) – загально-
освітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку; загальноосвітня санаторна школа (школа-
інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад трьох ступенів з відповід-
ним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування; школа соціа-
льної реабілітації – загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які пот-
ребують особливих умов виховання (створюються окремо для хлопців і дів-
чат); вечірня (змінна) школа – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ 
ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з ден-
ною формою навчання.  

Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти: позашкіль-
ний навчальний виховний заклад, міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат, професійно-технічний навчальний заклад; вищий навчальний за-
клад І-ІІ рівнів акредитації. 

Таким чином, до інтернатних закладів освіти відносимо такі загаль-
ноосвітні заклади: загальноосвітня школа-інтернат, спеціалізована школа-
інтернат, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, загальноосвітня сана-
торна школа-інтернат, школа соціальної реабілітації. Діти – вихованці інтер-
натних закладів освіти – часто виявляються незахищеними у матеріальному, 
правовому і моральному відношенні, позбавленими належних умов для 
нормального фізичного і психологічного розвитку, виховання, освіти, набут-
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тя соціального досвіду. Як відомо, дефіцит сімейного впливу негативно поз-
начається на психічному розвитку дітей. І це особливо стосується вихованців 
шкіл-інтернатів, позбавлених такого впливу і піклування. Кожне суспільство 
завжди прагне пом'якшити відсутність сім'ї, певною мірою компенсувати це 
шляхом упровадження різноманітних форм організації життя дітей.  

  В останні роки двадцятого століття в Україні відбувається процес ре-
формування державної системи влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, яке передбачає розукрупнення великих шкіл-
інтернатів, покращення підготовки до самостійного життя, – зауважує 
Л. Канішевська. Тому реалізація цієї мети неможлива без побудови якісно 
нової системи виховання, введення інновації, що пов’язано з цілеспрямова-
ними змінами, які привносять у виховне середовище нові елементи, що ви-
кликають перехід системи з одного стану в інший. Передбачуваними 
змінами стають цілі, умови, зміст, засоби, методи, форми організації освіти і 
управління процесами в інтернаті. Серед важливих завдань інноваційних ін-
тернатних закладів Л. Канішевська виокремлює такі: підготовка дитини до 
свідомого життя в суспільстві через оздоровлення, освіту, допрофесійну 
підготовку, соціальний захист, допомогу і підтримку; виховання громадяни-
на України, національно свідомої, соціально зрілої особистості; збереження і 
зміцнення соціального, фізичного і психічного здоров’я вихованців; 
соціалізація дітей, підлітків і молоді на основі педагогічного співробітництва 
через реалізацію функції соціальної адаптації: створення умов для діяльності 
щодо засвоєння умов середовища, включення в систему соціальних відно-
шень, набуття соціального досвіду, створення «ситуації успіху», забезпечен-
ня емоційного благополуччя, психологічної підтримки дітей, набуття досвіду 
діяльності в різновіковому колективі, участь у масових заходах; виховання 
любові до праці, забезпечення умов для життєвого і професійного само-
визначення учнів; виховання в молоді ціннісного ставлення до інших людей, 
оточуючого середовища, самого себе, здатності з повагою відноситись до ду-
мок, інтересів, звичок, вірувань інших людей; створення можливості для ви-
явлення особистої ініціативи вихованців і самостійного прийняття рішень 
[16, с. 99].  

Один із пріоритетів у соціально-педагогічній діяльності – це допомога в 
позитивній соціалізації особистості, зокрема в інтеграції у суспільство, допо-
мога в її розвитку, вихованні, освіті, професійному визначенні. Соціально-
педагогічна діяльність спрямована на вирішення індивідуальних потреб ви-
хованця шляхом вивчення особистості та навколишнього середовища, пошу-
ку засобів, які допоможуть індивіду вирішити його проблему. Соціально-
педагогічна діяльність в умовах інтернатних закладів освіти спрямована на 
вирішення індивідуальних потреб вихованця шляхом вивчення особистості 
та навколишнього середовища, пошуку засобів, які допоможуть індивіду 
вирішити його проблему. 

У інтернатних закладах освіти учитель озброює учнів знанням основ 
наук; вихователь організовує життя, працю і відпочинок своїх вихованців 
так, щоб діти були здоровими, життєрадісними, добре вчилися і працювали; 
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соціальний педагог організовує соціально-педагогічну діяльність – різновид 
професійної діяльності, яка спрямована на реалізацію завдань соціального 
виховання, створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку 
особистості. 

Таким чином, до державних закладів  улаштування  дітей, позбавлених 
батьківської опіки, належать інтернатні заклади та сімейні форми влашту-
вання знедолених дітей. 

Інтернатні форми утримання дітей: 
1. Інтернаті заклади системи Міністерства охорони здоров’я:                         
а) будинки дитини, які забезпечують медико-соціальне обслуговуван-

ня дітей, які залишилися без піклування батьків, і дітей з вадами фізичного 
та розумового розвитку, які тимчасово перебувають у цих закладах за заявою 
батьків. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у  системі закладів охорони здоров’я спрямований на забезпе-
чення здоров’я, надання  медичної допомоги та забезпечення перебування у 
лікувально-профілактичних закладах і будинках дитини. У будинках дитини 
діти утримуються від  народження до 3-4 років;  

б) анаторні школи-інтернати – це навчально-виховні і лікувально-
реабілітаційні заклади, метою яких є відновлення здоров’я, збагачення ду-
ховних і фізичних можливостей учнів, їхня соціальна адаптація і самовизна-
чення. Тут навчаються і проходять курс медико-педагогічної реабілітації ді-
ти із захворюваннями серцево-судинної системи, неспецифічними захворю-
ваннями органів травлення, психо-неврологічними захворюваннями, неспе-
цифічними захворюваннями органів дихання, затихаючими формами тубе-
ркульозу, хворі на сколіоз та з іншими захворюваннями. 

2.  Інтернаті заклади системи Міністерства  освіти і науки України:  
а) дитячі будинки та   
б) дитячі будинки змішаного типу – заклади, у яких виховуються діти 

дошкільного та шкільного віку (від 3-4 років до 16-17 років). Дитячі будинки 
змішаного типу мають ряд переваг у плані виховання таких дітей, адже тут 
дитина виховується досить тривалий час і звикає до встановленого режиму 
життєдіяльності, до дорослих, які її обслуговують;  

в) загальноосвітні школи-інтернати з повним утриманням за раху-
нок держави дітей, які потребують соціальної допомоги та  

г) загальноосвітні школи-інтернати з неповним утриманням за 
рахунок держав  дітей, які потребують соціальної допомоги; 

 д) спеціальні інтернаті заклади – навчальні заклади для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;  

 е) спеціалізовані інтернаті заклади – заклади з поглибленим вив-
ченням окремих предметів та курсів.  

3. Інтернаті заклади системи Міністерства праці та соціальної політи-
ки – заклади, до яких направляються діти, які мають патологію в розвитку.   

4. Заклади тимчасового перебування. 
а) притулки – заклади тимчасового влаштування, соціально-

психологічної реабілітації, а також забезпечення соціального захисту дітей-
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у 
складних життєвих умовах. Головними причинами влаштування дітей до 
притулків стали бродяжництво, бездоглядність, конфлікти в родинах, неви-
конання батьками їхніх батьківських обов’язків; 

б) центри соціально-психологічної реабілітації – заклади, створені з 
метою надання дітям від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, 
правової та інших видів допомоги;  

в) соціальні гуртожитки – заклади для тимчасового проживання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 
років, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, віком 18-23 років. Головна мета діяльності соціальних гурто-
житків – створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому прожи-
вають, та їх підготовки до самостійного життя.   

Сімейні форми влаштування дітей: 
5. Усиновлення (удочеріння) – найбільш прийнятна і сприятлива фор-

ма виховання, за якої дитина в правовому відношенні повністю прирів-
нюється до рідних дітей, набуває в особі усиновителів батьків, рідну сім’ю. У 
Ст. 207 Сімейного кодексу України визначено поняття усиновлення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: «…прийняття уси-
новлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на 
підставі рішення суду...». 

6. Опіка  –  це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно  
в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх ви-
ховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів. Ця процедура перед-
бачає виховання неповнолітніх дітей, а також захист їхніх особистих і май-
нових прав та інтересів. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чо-
тирнадцяти років. Малолітня особа має часткову цивільну дієздатність, і 
опікун здійснює захист прав та інтересів такої дитини від її імені.  

7. Піклування – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають пере-
важно  в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечен-
ня їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів. Ця процедура 
передбачає виховання неповнолітніх дітей, а також захист їхніх особистих і 
майнових прав та інтересів. Піклування встановлюється над дітьми віком від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років, у такому віці неповнолітня особа набу-
ває можливість самостійно розпоряджатися особистими доходами, 
здійснювати фінансові операції за наявності згоди піклувальників. 

8. Патронат. За договором про патронат орган опіки та піклування 
передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на 
виховання у сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення ди-
тиною повноліття, за плату. На передачу дитини у сім’ю патронатного вихо-
вателя, – говориться у Сімейному кодексі, – потрібна згода дитини, якщо 
вона досягла такого віку, що може її висловити. Патронатний вихователь зо-
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бов’язаний: забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням; створити ди-
тині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку; захищати дити-
ну, її права та інтереси як  або  піклувальник, без спеціальних на те повнова-
жень. 

9. Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за 
бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для за-
безпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше 5 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але кількість дітей 
у сім’ї, як рідних, так і прийомних, не повинна перевищувати десяти осіб з 
огляду на необхідність створення оптимальних умов для їх повноцінного ви-
ховання та розвитку. 

10. Прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, від одного до чотирьох дітей на 
виховання та спільне проживання. Метою створення прийомних сімей є за-
безпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених піклування батьків. Прийомні діти влаштовуються на ви-
ховання у сім’ю до досягнення вісімнадцятирічного віку або до закінчення 
навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах, але не 
пізніше  досягнення ними 23-річного віку.         

Таким чином, в умовах розбудови державності в Україні діти, позбав-
лені родинного оточення, влаштовані на виховання у державні заклади (бу-
динки дитини, притулки, дитячі будинки, центри соціально-психологічної 
реабілітації, інтернати, санаторні школи-інтернати), а також охоплені сімей-
ними формами виховання, а саме: усиновлення, опіка, піклування, прийомні 
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Зважаючи на велику кількість дітей, 
позбавлених родинного оточення, доцільно виховувати, навчати та готувати 
їх до входження в соціум у різноманітних державних закладах – притулках, 
дитячих будинках та у закладах системи загальної середньої освіти: а саме: у 
загальноосвітніх школах-інтернатах з повним чи неповним утриманням за 
рахунок держави дітей, що потребують соціальної допомоги, у спеціальних 
чи спеціалізованих загальноосвітніх інтернатних закладах, а також у сана-
торних інтернатних закладах освіти. 

Для прикладу познайомимося з організацією діяльності Великосоро-
чинської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів та 
Полтавської школи-інтернату №2. 

Школи-інтернати відкривалися по всій Україні в середині двадцятого 
століття як трудові політехнічні школи-інтернати і  являли собою окремий 
цілісний організм: мали свою землю та підсобне господарство,  де працюва-
ли техпрацівники й діти. Педагогічний колектив успішно втілював у життя 
лозунг А.С.Макаренка: «Виховання трудової якості людини – виховання її 
майбутнього, життєвого рівня, її добробуту». З 1 вересня 1995 року 
функціонує на Полтавщині Великосорочинська санаторна загальноосвітня 
школа-інтернат  І-ІІІ ступенів. Особливістю навчально-виховного процесу в 
інноваційному інтернатному закладі освіти є те, що основою дитячого ко-
лективу є різновікові групи дітей, які моделюють сім’ю. Перший експери-
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ментальний різновіковий колектив був створений у 1995 році, цього ж року в 
школі було створено 8 різновікових загонів («Промінь», «Гроно», «Весел-
ка», «Джерельце», «Орлята», «Соколята», «Відважні козачата», «Сорочин-
ські козачата»), у яких діти об’єднані за принципами сімейної належності, 
психологічної сумісності, взаємної прихильності та добровільності. Саме 
піклування одне про одного, відповідальність одне за одного і є тією голов-
ною силою, що об’єднує старших і менших дітей у дружну сім’ю, девізом усь-
ого колективу, як дітей, так і дорослих, є слова: «Ми всі – це єдина сім’я». 
Для дітей створені якнайкращі побутові умови, для більшості з них школа-
інтернат стала рідною домівкою.  Традиційно змагання між сім’ями завер-
шуються екскурсійними поїздками. Вихованці школи-інтернату декілька 
разів їздили до Львова, Києва, Запоріжжя, Полтави, Ромен, Батурино, до 
Мгарського монастиря.  

На базі Великосорочинської школи-інтернату постійно відбуваються 
міжнародні, всеукраїнські конференції, наради-семінари директорів та за-
ступників директорів з виховної роботи санаторних шкіл-інтернатів, зокре-
ма: у травні 1999 р. в школі відбулася Всеукраїнська нарада-семінар директо-
рів та заступників директорів з виховної роботи санаторних шкіл-інтернатів 
(учасники семінару ознайомилися з навчально-виховною, лікувальною ба-
зою та шкільною документацією, відвідали відкриті уроки та виховні години. 
Вихованці школи-інтернату привітали гостей і показали «Свято матері» та ви-
ставу «Феєрія Сорочинського ярмарку»); у 2003 році відбулася Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Соціальний захист дітей, традиції та су-
часність», у 2004 році – Міжнародна практична конференція «Підготовка май-
бутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього 
середовища», у лютому 2005 року – наукові читання, присвячені 350-річчю від 
дня народження визначного державного, військового діяча та політика, геть-
мана Лівобережної України Данила Апостола. 

18 лютого 1993 році заснована  «Козацька Держава», а в 2004 році за-
реєстрована в Управлінні юстиції як юридична особа.  Директор школи-
інтернату – її гетьман. Є судова влада, Нацбанк, своя валюта (сорінти – від 
«сорочинський інтернат»), конституція, гімн, статут. 

У жовтні місяці 2005 року школа-інтернат відзначила сторічний 
ювілей. У школі відкритий «Музей Духовності»: у двох просторих залах роз-
міщена експозиція, що розповідає про історію села Великі Сорочинці, його 
людей, знайомить зі сторінками історичної спадщини та сучасним життям 
школи.   

15.08.1962 року відкрито Полтавську середню школу-інтернат №2. 3 
1.07.1978 року навчальний заклад реорганізовано в Полтавську обласну зага-
льноосвітню школу-інтернат імені Н.К. Крупської для дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися  без піклування батьків Полтавської обласної ради. В цьому році 
добудовано дошкільне відділення та переобладнано гуртожитки;  в основі 
виховної роботи педагогів – сімейне виховання: дирекція проводить пошу-
кові роботи в області та в Україні з метою об’єнання рідних братів і сестер. 
Створено психологічну службу закладу. Працює студія «Інтер-Арт». 
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16.04.2005 року –  перейменовано на Полтавську обласну школу-
інтернат І-ІІІ ступенів імені Н.К. Крупької для дітей-сиріт і дітей, які зали-
шилися  без піклування батьків Полтавської обласної ради. Згідно угоди з 
італійським фондом вихованці інтернату мають змогу влітку оздоровлювати-
ся в Італії та на о.Сіцілія. Твори вихованців студії «Інтер-Арт» мають визнан-
ня на Європейському рівні – роботи складають постійну експозицію в Анг-
лійському посольстві. 

21.08.2009 року – заклад перейменовано на Полтавську загальноосвіт-
ню  школу-інтернат №2 І-ІІІ ступенів імені Н.К. Крупської Полтавської обла-
сної ради. Ювілейна виставка вихованців художньої студії «Інтер-Арт» «Тра-
диції і інновації» в Полтавському художньому музеї імені М. Ярошенка. 

25.06.2012 року – Перейменовано на Полтавську спеціалізовану школу-
інтернат №2 І-ІІІ ступенів імені Н.К. Крупської  Полтавської обласної ради. 
Cтворено козацький загін імені І.Д. Сірка.   

08.12.2015 року – Перейменовано на Полтавську спеціалізовану школу-
інтернат №2 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради. Організовано роботу 
радіостанції «UZIHWW». Козацький загін імені І.Д. Сірка – учаник фестива-
лю «Мазепа-фест». Виходить загальношкільна газета «Фенікс» та журнад 
«Дзиґа» для молодших школярів.  

24.07.2017 року – заклад перейменовано на Полтавську спеціалізовану 
школу-інтернат №2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради та надано статус 
експериментального закладу регіонального рівня. Мета діяльності «Центру 
освіти та соціально-педагогічної підтримки» – соціалізація особистості в 
умовах інноваційного середовища, де, розвиваючи здібності та таланти вихо-
ванців, створено можливості одержати якісні освітні  та соціальні послуги.  

На базі навчального закладу проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Софія Русова та сучасна українська освіта» та Все-
український науково-практичний семінар «Соціалізація особистості в умовах 
інноваційного середовища». Підготовлено та видано Матеріали Всеукраїнсь-
кої науково-практичної конференції  «Софія Русова та сучасна українська 
освіта» та науково-практичного семінару «Соціалізація особистості в умовах 
інноваційного середовища» (Полтава 18-19 травня 2018 р.) / за заг. ред. 
Л. І. Куторжевської. Полтава: Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 
І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Со-
фії Русової Полтавської обласної ради, 2018. 201 с. 

22.07.2019 року – Перейменовано на Полтавську спеціалізовану мисте-
цьку школу-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» імені Софії Русової Полтавської обласної ради. Працює студія 
«Інтер-Арт» імені Батуріна, після закінчення якої багато вихованців присвя-
тили своє життя творчості та стали видатними художниками. Зросла кіль-
кість переможців міських, обласних, всеукраїнських, інтерактивних конкур-
сів. Здобувачі освіти захищають творчі науково-дослідницької роботи, беруть 
участь в конференціях, публікують свої дослідження. Плідно працює школа 
дитячої творчості, в якій діє відділення мистецького спрямування: художня 
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студія імені В. Батуріна; музична школа по класу скрипки та духових інстру-
ментів; хорового співу; хореографічний, театральний, драматичний гуртки, 
гурток радіозв'язку. У цьому навчальному році  вихованці отримали понад 20 
міжнародних дипломів, грамот, подяк. Серед нагород – диплом за кращу ро-
боту на конкурсі плакату в м. Києві та подяка Короля Іспанії.   

03.06.2020 року – школу-інтернат реорганізовано шляхом перетворення 
у Полтавський мистецький ліцей ім. Софії Русової Полтавської обласної ради.  

Окрім санаторної школи-інтернату та школи-інтернату дітей-сиріт і 
дітей, які залишилися  без піклування батьків, варто зупинитися на інтер-
натному закладі соціальної реабілітації. Основним напрямком роботи у 
закладах соціальної реабілітації є соціалізація дитини. Відповідно до за-
кону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 
установи для неповнолітніх», до закладів соціальної реабілітації направ-
ляються неповнолітні, які вчинили злочин або правопорушення до досяг-
нення віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Заклади соціаль-
ної реабілітації є закритими типами закладів, в яких за вихованцями здій-
снюється постійний педагогічний контроль, і межі яких діти самостійно 
залишити не можуть: якщо дитина – правопорушник самостійно опинить-
ся поза територією реабілітаційного закладу, створиться можливість по-
вторного скоєння нею правопорушення чи злочину, адже життя поза сус-
пільством призвело до того, що  такі діти не вміють формувати міжособис-
тісні стосунки з однолітками, у них немає навичок комунікації, вони не 
мають навичок сімейних відносин, бо мали депривацію батьківської уваги, 
не бачили здорових сімейних стосунків, не вміють будувати міжстатеві 
стосунки, не мають соціокультурних засад виховання. До закладу соціаль-
ної реабілітації подаються такі документи: вирок суду про прийняття при-
мусових заходів виховного впливу, характеристика зі школи, свідоцтво про 
народження, особова справа учня загальноосвітнього навчального закла-
ду, довідка про закінчення відповідного класу у загальноосвітній школі, 
довідка про місце поживання, займану житлову площу, склад сім’ї, довідка 
з місця роботи батьків, де вказані розміри заробітної плати. Для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаються документи, 
які підтверджують їх статус (свідоцтво про смерть батьків або документи 
про позбавлення їх батьківських прав), документи про місце проживання 
підлітка, склад сім’ї і житлову площу, яку він займав до осиротіння.  

Крім загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, в Україні з’явився 
новий тип соціально-реабілітаційного закладу – Центр психолого-
педагогічної корекції для дітей з різними формами девіантної поведінки, ви-
хованці яких також мають кримінальний досвід, адже стан дитячої злочин-
ності і бездоглядності викликає тривогу та занепокоєність суспільства. На 
вихованців Центру психолого-педагогічної корекції замість рішення суду по-
дається заява батьків, або осіб, що їх заміняють, клопотання служби зі справ 
неповнолітніх за місцем проживання підлітка, клопотання педагогічної ради 
навчального закладу.  
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Діти, які знаходяться у закладах соціальної реабілітації, – як зазначає 
В. Баранов, – стикаються з комплексом психолого-педагогічних проблем, а 
також проблем, пов’язаних зі станом здоров’я. У вирішенні цих проблем 
провідна роль належить вихователям, а також соціальним педагогам, які 
працюють у закладах соціальної реабілітації. Головним завданням цих за-
кладів є перевиховання неповнолітніх правопорушників. Реабілітаційна ро-
бота з дітьми, – слушно зауважує В. Баранов, – потребує комплексного під-
ходу, який поєднує педагогічну, психологічну, соціальну і медичну реабілі-
тацію і основними напрямками діяльності вчений визначає такі: вивчення 
мікросоціуму, у якому знаходився вихованець, з метою вивчення причин 
протиправної поведінки, а також для створення програми корекційної робо-
ти з дитиною-правопорушником. Вивчення мікросоціуму, у якому знаходив-
ся вихованець, здійснюється різними шляхами: вивчення документів вихо-
ванця (але документи мають констатуючий характер і не вказують, як у мік-
росоціумі розвивався підліток і що стало причиною скоєння ним злочину чи 
правопорушення), співбесіда з дитиною, її батьками, відвідування або листу-
вання із загальноосвітнім закладом, де навчався підліток. Одночасно слід 
співпрацювати з лікарями і психологами закладу соціальної реабілітації з 
метою вивчення стану здоров’я дитини [1,  с. 75]. 

В аналізі та узагальненні цієї інформації потрібно вивчити інформацію 
про батьків, їх професії, рід занять, чи немає у сім’ї дитини засуджених. При 
вивченні сімейних умов і соціального оточення підлітка та причин, які при-
вели підлітка до протиправної поведінки, варто використовувати запитання 
такої структури, коли педагог починає речення, а вихованець його закінчує 
(Я постійно хвилювався через … , Коли у мене був поганий настрій, я йшов … 
, Я йшов з дому тому, що … ,  Дуже часто сварився з батьками тому, що … ,  
Моїм батькам не подобається, що я … ,  Я почав прогулювати уроки тому, що 
… , Вперше я прогуляв уроки з … ,  Я прогулював школу, бо … , Впеше сигаре-
ту я взяв до рук … , Вперше я вкрав … , Спиртне перший раз попробував … , 
Вперше дихав клеєм … , Мене били батьки через … , Мій найкращий друг … , 
Вперше мав справу з міліцією …). Важливим напрямком роботи педагога є 
робота зі здійснення соціалізації вихованця, тому в програмі розвитку особи-
стості вихованця слід планувати шляхи навчання дитини соціальної компе-
тентності, комунікативності, її індивідуальний і соціальний розвиток. Куль-
турно-інформаційний підхід у процесі ресоціалізації вихованця закладу 
соціальної реабілітації є важливим напрямком діяльності педагога. 
Здійснення цієї роботи передбачає залучення учнів до сучасної культури че-
рез інформування про її надбання, проведення екскурсій, відвідування куль-
турних закладів, навчання вмінню вишукувати інформацію – діти повинні 
мати інформацію про зовнішній світ , про етичні та правові норми, соціальні 
стосунки. Навчання дитини сімейним відносинам здійснюється шляхом 
бесід про роль жінки і чоловіка у сім’ї, про обов’язки членів родини: батьків 
перед дітьми та дітей перед батьками.  

У цьому напрямку вихованцям потрібно довести, що сім’я – це не тіль-
ки біологічне об’єднання людей з метою створення потомства, але і соціаль-
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на одиниця, яка забезпечує психологічний захист кожного члена, виконує 
виховну функцію, передає дітям соціальний досвід. У плані навчання дитини 
сімейним відносинам значну роль відігрють тренінги, які вчать дитину регу-
лювати свої відносини з батьками, іншими членами родини та реалізовувати 
себе як члена сім’ї. Робота, направлена на подальшу реалізацію життєвих 
планів конкретної дитини. Орієнтація вихованця на самостійне життя і само-
стійне вирішення ним своїх проблем – важливий компонент реабілітаційної 
роботи з підлітком. Роль вихователя чи соціального педагога – роль консуль-
танта і порадника: як правильно вихованцю реалізувати свої плани на май-
бутнє, якими шляхами (вихованець повинен зрозуміти, що подолання цих 
шляхів здійснюється самостійно, без допомоги інших. Заклад соціальної ре-
абілітації  дає лише основу, базу для подальшої самостійної діяльності його 
випускника, а не виховує у підлітка впевненість, що все життя з ним повинен 
хтось бути, радити йому, думати за нього, вирішувати його проблеми).  

У подальшій реабілітаційній роботі з вихованцем після випуску його із 
закладу соціальної реабілітації головну роль буде відігравати мікросоціум, у 
якому буде знаходитися підліток, насамперед сім’я і загальноосвітня школа, 
а також оточення поза сім’єю і загальноосвітньою школою. Тому у завдання 
соціального педагога повинна входити і підготовка мікросоціуму до прийому 
підлітка і співпраці з ним. З цією метою соціальний педагог консультує бать-
ків вихованця з питань подальшого налаштування його на працю і навчання, 
організацію контролю за ним. Одночасно соціальний педагог інформує педа-
гогічний колектив загальноосвітньої школи, де буде навчатися непов-
нолітній (ефективно було б запросити педагогічних працівників, де навчався 
і буде навчатися неповнолітній, відвідати вихованця протягом знаходження 
його у закладі соціальної реабілітації), про рівень соціальної реабілітації ви-
хованця, про зміни, які в ньому відбулися, а також про те, що не вдалося ви-
конати у роботі з підлітком, дає рекомендації щодо особливостей навчально-
виховної роботи з ним. Здійснення соціально-правового захисту вихованців. 
Завдання соціального захисту вихованців (після випуску із закладу соціаль-
ної реабілітації) соціальний педагог виконує спільно із органами з охорони 
дитинства за місцем прожиапння неповнолітнього. Соціальний педагог по-
винен порушувати питання про відновлення прав вихованців закладу 
соціальної реабілітації (у різних сферах діючого законодавства), якщо вони 
порушені, зокрема: відмова в прийомі на навчання у загальноосвітні закла-
ди, порушення права на житло і майно, внаслідок чого діти (позбавлені 
батьківського піклування) його втрачають. Перевірка соціальної адаптації 
вихованців здійснюється соціальним педагогом після випуску учнів із закла-
ду соціальної реабілітації. Цей напрямок роботи повинен мати конкретну і 
неформальну направленість. Він не повинен зводитися до “обміну довідка-
ми” з закладами, де навчається або працює випускник, які підтверджують, 
що він там навчається. Соціальну адаптацію вихованця необхідно здійснюва-
ти безпосереньо за місцем навчання, праці і проживання випускника. З цією 
метою соціальний педагог періодично виїжджає на місце  перебування 
випускника, де зустрічається з працівниками служби у справах непов-
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нолітніх, від яких одержує інформацію про стан соціальної адаптації вихо-
ванця, відвідує навчальний заклад, спілкується з педагогами та самим 
випускником, а  також з батьками неповнолітнього, при необхідності 
здійснює консультативну та правову допомогу випускнику та його батькам і, 
якщо порушуються права вихованця, подає пропозицію щодо їх відновлення  
до тих органів і установ, в компетенції яких є поновлення порушених прав 
неповнолітнього.  

Головним завданням роботи соціального педагога з вихованцем у за-
кладі соціальної реабілітації, яка розпочинається з дня прибуття учня у цю 
навчально-виховну установу і продовжується протягом двох років після її за-
кінчення, є перевиховання неповнолітніх правопорушників. 

Як бачимо, забезпечення умов для всебічною розвитку підростаючого 
покоління провідна роль (як за кількістю охоплених дітей, так і за педагогіч-
ними можливостями) належить школам-інтернатам. У школі-інтернаті  
створено належні умови для навчально-виховного процесу. 

Основними завданнями загальноосвітньої школи-інтернату є: забезпе-
чення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту; створення 
умов для здобуття учнями (вихованцями) освіти понад державний освітній 
мінімум, а саме: поглиблене вивченням предметів суспільно-гуманітарного 
та технологічного профілів; створення комплексних умов для життєдіяльно-
сті учнів (вихованців), їх соціалізації та інтеграції в суспільство; розвиток 
здорової, всебічно розвиненої людини, здатної до творчості і самовдоскона-
лення; виховання громадянина; виховання шанобливого ставлення до роди-
ни, поваги до народних традицій і звичаїв, державної української мови, наці-
ональних цінностей українського народу та інших народів і націй; форму-
вання і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою грома-
дянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, під-
готовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів (вихованців) 
поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод 
людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед за-
коном за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 
надання індивідуальних психологічних, соціально-медичних,   соціально-
економічних, спортивно-оздоровчих, юридичних та інформаційних послуг; 
забезпечення процесу формування основних професійних компетенцій у ді-
тей, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки технологі-
чному напрямку профілізації; розвиток особистості учня (вихованця), його 
здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів (вихо-
ванців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; вихо-
вання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших   громадян як 
найвищої соціальної цінності, формування засад   здорового способу життя, 
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихован-
ців); розвиток природних позитивних нахилів; створення умов для оволо-
діння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. 

Зосередимо увагу на адаптації вихованців до умов інтернатного закладу 
освіти. Відомо, адаптація – ступінь пристосування особистості до умов життя 
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і діяльності. Вихованці інтернатних закладів освіти (спеціальних, спеціалізо-
ваних, санаторних), потрапивши до закладу, повинні адаптуватися до нового 
середовища до нових умов проживання. Допомогу в цьому, в першу чергу, 
надає вихователь та соціальний педагог закладу.  

Обставини, за яких діти потрапляють до сирітської школи-інтернату, 
різні. По-перше, це діти, які втратили своїх батьків, по-друге, діти, які є сиро-
тами при живих батьках. Знедолені діти виявляються незахищеними у ма-
теріальному, правовому і моральному відношенні, позбавленими належних 
умов для нормального фізичного і психологічного розвитку, виховання, 
освіти, набуття соціального досвіду.  

У школі-інтернаті, де знаходяться такі діти, створено належні умови 
для навчально-виховного процесу, організовано побут, діти повністю за-
безпечені матеріально, в тому числі повноцінним харчуванням, суворо до-
тримується режим дня, здійснюється постійний контроль за їхнім здо-
ров’ям, фізичним розвитком, забезпечується педагогічне керівництво 
їхньою діяльністю. Але специфічні особливості складу учнів вимагають 
внесення до змісту, установлених форм і методів розвивальної, виховної й 
навчальної роботи суттєвих корективів, беручи до уваги фізично-моральну 
ослабленість учнів, стан загального розвитку. Більшої уваги, ніж у звичай-
ній школі-інтернаті, потребують моральне оздоровлення, фізичний розви-
ток і виховання. 

Влаштування дитини до школи-інтернату і тим самим певна її ізоляція 
від згубного впливу неблагополучної сім’ї ― це лише перший, механічний 
крок. Далі починається копітка, тривала і добре продумана система педа-
гогічних дій. Своєрідну соціальну ситуацію розвитку дитини, яка потрапляла 
в інтернат для дітей-сиріт, створював більш чи менш тривалий досвід спіль-
ного життя з батьками, які, як правило, позбавлені батьківських прав за амо-
ральну поведінку. Дитина перебувала ніби на перетині свого сучасного і ми-
нулого. Це породжує самозахисну реакцію дитини. Вона ставилася до мину-
лого як до цінності, заперечувала сучасне, не мала орієнтації на майбутнє. 

Як показують результати досліджень П. М’ясоїда, такий психічний роз-
виток вихованця інтернатного закладу освіти для дітей-сиріт можна кваліфі-
кувати як ненормативний, тобто такий, що зазнав впливу несприятливих бі-
ологічних чинників, відсутності взаємин з дорослими. Реально дітям прита-
манний переважно образний тип мислення, ситуативність мотивації, 
орієнтація на зовнішній контроль, звужений психологічним часом і просто-
ром («тут» і «тепер»), неприйняттям себе, негативним еталоном у статевому 
розвитку, негативне ставлення до «чужих», труднощі у встановленні і 
підтриманні контактів з оточуючими, споживацьке ставлення до суспільства, 
труднощі адаптації до культури і легкість пристосування до асоціальних суб-
культур. 

Педколективу школи-інтернату доводилося перевиховувати багатьох 
учнів, які прибували до школи. Злам старих звичок поведінки починався не з 
моралі, а зі зміни побутових умов: з лазні і чистої білизни, нового одягу, по-
стелі, мебльованої кімнати з дзеркалом. Сама обстановка примушувала учня 
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задуматися над своїм життям і поведінкою. Він покроково «входив» в колек-
тив, а педагоги поступово підвищують вимогливість до нього.  

Зміст життя дитини з інтернатного закладу вимагає запровадження си-
стеми виховання, що забезпечує корекцію розвитку особистості, профілакти-
ку і подолання відхилень у моральній поведінці вихованця. 

Відомо, на формування особистостi дитини дiє середовище. Середови-
щем є навколишні суспiльнi, матерiальнi й духовнi умови iснування людини. 
Погiршення або покращення матерiального стану середовища значною 
мiрою впливає на розвиток людини, її духовну i матерiальну сферу. Супереч-
ності перiоду ринкових вiдносин, полiтична й культурна нестабiльнiсть сус-
пiльства помiтно впливає на освiту i виховання пiдростаючого поколiння. Ро-
звиток особистостi – складний процес, який вiдбувається пiд впливом 
зовнiшнiх i внутрiшнiх сил, властивих людинi як будь-якій живiй iстотi. До 
зовнiшнiх факторiв належать, передусiм, оточуюче середовище, а також 
спецiальна цiлеспрямована дiяльнiсть, пов’язана з формуванням у дiтей 
вiдповiдних якостей особистостi, до внутрішніх – бiологiчнi та спадковi фак-
тори. Щоб стати особистiстю, лише біологічних та спадкових факторів недо-
статньо. Про це переконливо свідчать випадки, коли діти виростали серед 
звірів: особистістю вони не ставали, хоч і потрапляли в суспільство людей. 
Перетворення біологічного індивіда на соціального суб’єкта відбувається в 
процесі соціалізації особи, її інтеграції в суспільство, у різноманітні типи 
соціальних груп і структур засобом засвоєння цінностей, установок, соціаль-
них норм, зразків поведінки, на основі яких формуються соціально важливі 
якості особистості. Соціалізація – безперервний і багатогранний процес, що 
продовжуєтся протягом усього життя людини. Як свідчать дослідження 
В. Дьякова, М. Галагузової, Г. Штинова, Є. Тищенко, найбільш ефективно він 
відбувається в дитячі та юнацькі роки, коли формуються всі ціннісні орієнта-
ції, засвоюються основні соціальні норми і відносини, формується мотивація 
соціальної поведінки. Процес соціалізації дитини, її формування і розвиток, 
становлення як особистості відбувається у взаємозв’язку з довкіллям, яке 
впливає на цей процес засобами різноманітних соціальних факторів.  

Теоретично середовище поділяється на макро-, мезо- і мікро середови-
ще (В. Галузинський, М. Галагузова, Ю. Галагузова, Б. Дьяконов, В. Євтух, 
Г. Штинова, Є. Тищенко). Макросередовище для дитини має інформаційно-
світоглядний характер і ототожнюється в її свідомості з поняттям «країна», 
«держава», «весь світ», «космос». Сюди ж належать екологічні, демо-
графічні, економічні, соціально-політичні процеси. Мезосередовище ото-
тожнюється з уявленням про своє місто або село, навколишню місцевість, 
рідній край, засоби масової комунікації. 

Не слід забувати, що, крім позитивних, цілеспрямованих інститутів 
соціалізації вихованців, сучасний ріст підліткової та молодіжної злочинності 
є наслідком впливу мікросередовища, зокрема асоціальних угрупувань 
підлітків (рекет, наркоманія, проституція, алкоголізм). Дитина як соціальна 
істота прагне стати вихованою і навченою. Єдність спадковості і середовища, 
уся сукупність природних і соціальних факторів спрямовують, рухають її до 
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опанування культури й входження до людського суспільства. За 
А. Петровським, «характер формування людини як особистості визначається 
об’єктивною існуючою системою суспільних відносин і залежить від того, як 
в умовах цих відносин складається діяльність даної особистості, її 
взаємозв’язки з іншими членами суспільства». Виходячи з концепції націо-
нального виховання, відзначають автори навчального посібника «Валеоло-
гія», соціалізація включає засвоєння індивідом соціального досвіду, цінно-
стей, норм, установок, властивих суспільству, що сприяє його входженню в 
систему соціальних зв’язків і набуттю соціального досвіду.  

Вихованці школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених опіки 
батьків, потрапляючи до школи-інтернату, часто чинять опір педагогічному 
впливові, бо жили в неповноцінному мікросоціальному середовищі. Тому 
вихователям слід ураховувати умови життя в сім’ї, де проходило їхнє дитин-
ство. Педагогам слід запроваджувати такі виховні методи, які сприяють 
всебічному, повноцінному виявленню дитини, цілісному формуванню її осо-
бистості. Вихованець стане відкритим і сприйнятливим до педагогічного 
впливу лише в тому випадку, коли характер спілкування з ним заохочує його 
проявляти й утверджувати себе, допомогає йому в цьому. Педагогічні проце-
си в інтернаті, якими керують вихователі, повинні набувати особистісно-
гуманної спрямованості, відповідати меті виховання нової людини. Тому 
першочерговим завданням вихователя школи-інтернату є не тільки забезпе-
чення дітям матеріального достатку, а водночас створення психологічного 
комфорту, щоб дитина почувалася вільно, розкуто, постійно відчувала 
доброзичливе ставлення до себе і прагнула набувати позитивного досвіду. 

У центрі сфер перебуває дитина, і всі фактори впливають на процес со-
ціалізації особистості цілеспрямовано (освіта, виховання) чи стихійно (вули-
ця, угрупування підлітків). Для вихованців школи-інтернату для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо важливе значення 
має мікросередовище, соціум – найближча сфера, у якій здійснюється розви-
ток дитини. Потрапивши до школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківської опіки, дитина стає весь час керованою, тому вона 
постійно шукає і знаходить те середовище, яке для неї найбільш комфортне, 
де її краще розуміють, ставляться до неї з повагою. Тому вихованець може 
«мігрувати» з однієї сфери до іншої. Для процесу соціалізації важливе зна-
чення мають установки, які формуються в тій чи іншій сфері, де знаходиться 
дитина. Важливо, який соціальний досвід може нагромаджуватися в цій 
сфері: позитивний чи негативний. На вихованця загальноосвітнього нав-
чального інтернатного закладу впливають: дирекція, вихователь, учителі, 
однокласники, друзі, обслуговуючий персонал, родичі, шкільні організації. 

Мікросередовище – емоційне й контактне: сім’я, клас, школа, друзі. 
Саме тут відбувається реальний інтелектуальний та емоційний вплив на 
формування особистості, а також створюється навколо кожного той 
мікроклімат, який визначає комфорт чи дискомфорт у взаєминах, мож-
ливість активного впливу чи пристосованості інших, формування позитив-
них або негативних рис, цінностей і норм поведінки, навчання, спілкування. 
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Вихователь є головною фігурою у функціонуванні загальноосвітніх 
навчальних закладів з повним чи неповним утриманням за рахунок дер-
жави дітей, які потребують соціальної допомоги, у санаторних загальноос-
вітніх інтернатних закладах і забезпечує такі ділянки роботи: цілевизнача-
льну: трансформація загальних цілей і завдань школи на сучасному етапі 
розвитку суспільства у конкретні завдання класу, проектування особистос-
ті учнів; операційно-організаторську: планування та реалізація розвива-
льних, освітніх та виховних завдань, установлення відповідного стилю сто-
сунків у класі, відбір матеріалів для позаурочної діяльності учнів; матері-
ально-побутову: забезпечення учнів навчальними засобами, твердим і 
м'яким інвентарем, одягом і взуттям, створення затишку в спальнях, конт-
роль за своєчасним і повноцінним харчуванням та за дотриманням саніта-
рно-гігієнічних вимог. 

І. Підласий стверджує: добре організоване виховання готує людину 
до виконання трьох головних ролей життя: громадянина, працівника, 
сім’янина. У інтернатних закладах освіти саме вихователь організовує цю 
діяльність.Вихователь загальноосвітнього інтернатного навчального за-
кладу, де перебувають діти, які потребують соціальної допомоги, повинен 
уявляти процес виховання як послідовність етапів, знання яких допоможе 
йому спланувати виховну роботу, передбачивши її зміст і методику прове-
дення на кожному етапі. Організація процесу виховання особистості учня 
або колективу класу здійснюється в чотири етапи: 

Перший етап. Визначають сукупність рис і властивостей особистості, 
які слід сформувати у вихованця, тобто формують ідеал. Коли йдеться про 
виховання класу, то мають на увазі формування такого колективу, який би за 
своїми якостями відповідав еталону, виробленому на основі мети виховання, 
поставленої суспільством перед школою. 

Другий етап. Вивчають індивідуальні особливості вихованця (або 
колективу), його позитивні риси, недоліки в характері й поведінці, 
визначають, які риси не сформовано, а які перебувають у стадії зародження. 
Знання особистості вихованця (колективу), порівняння її з наміченим 
ідеалом дає змогу спрогнозувати її розвиток. Виходячи з цих даних, можна 
планувати виховну роботу з вихованцем (колективом). Тому важливо, щоб 
учень(колектив) знав, що пропонує йому вихователь, приймав цей взірець 
для наслідування і докладав зусиль для досягнення поставленої мети. 

Третій етап. Реалізовується програма виховання, тобто заплановані 
виховні заходи, що передбачає залучення вихованців до різних видів 
діяльності, участь у яких сприяє формуванню в них досвіду поведінки 
відповідно до ідеалу. 

Четвертий етап. Спонукання вихованців до самостійної роботи з ро-
звитку особистості. Коли учень починає займатися самоосвітою і самовихо-
ванням, можна вважати, що у вихованні досягнуто четвертого етапу. 

На всіх етапах процесу виховання здійснюють педагогічне керівництво, 
управління цим процесом, що передбачає підбір змісту виховної роботи з 
урахуванням вимог суспільства до рівня вихованості учнівського колективу 
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взагалі й кожного його члена зокрема. Першорядне значення має встанов-
лення гармонійних стосунків між вихованцями і вихователями на демокра-
тичних і гуманістичних засадах. Управління виховним процесом слід спря-
мовувати на розвиток самостійності, ініціативності школярів. Це можливо за 
умови, що педагоги націлюють учнів на самостійний пошук цікавих видів 
діяльності, самостійне забезпечення необхідних для їх здійснення умов. То-
му завдання педагогічного колективу – допомогти школярам самостійно ор-
ганізувати діяльність у школі-інтернаті. Виховання самостійності, ініціатив-
ності вихованців інтернату не повинно применшувати керівної ролі вихова-
теля. Він має залишатися мудрим старшим другом і наставником дітей, але 
за умови співпраці з ним. 

Вихователь співпрацює не тільки з учнями, а й з педагогами школи-
інтернату, дирекцією, опікунами чи батьками, позбавленими батьківських 
прав, шефами, представниками  громадських організацій та церкви. Тому  
знання особливостей  підсистем  дає  можливість  педагогу-вихователеві пра-
вильно організувати свою роботу з вихованцями. Фахова підготовка вихова-
теля інтернатного закладу освіти має будуватися на засадах системного, 
комплексного підходу, що враховує загальнонаукові вимоги до організації 
виховних програм. 

 Вихователь інтернатного закладу освіти повинен підтримувати зв’язки 
з опікунами та родичами дитини, коректно поводитися з батьками, позбав-
леними батьківських прав: два роки писала із місць позбавлення волі листи 
вихователеві Ганні Іванівні мати Ольги П. Вона розповідала, що дуже лю-
бить свою дочку, поважає працю вихователів та вчителів інтернату, з нетер-
пінням чекає тієї миті, коли, звільнившись, зможе обійняти свою донечку. З 
хвилюванням перечитували ті листи педагоги з вихованкою, і з нетерпінням 
чекали грудня – закінчення терміну покарання. Але мати не з’явилася у 
школі ні в кінці грудня, ні в січні, ні весною. Написали родичі, що мати, по-
вернувшись додому, невдовзі виїхала до ближнього зарубіжжя з черговим 
супутником життя. Пояснити вчинок матері, яка не зустрілася з дочкою, пови-
нен вихователь не лише Ользі, а і її подругам, однокласникам, які теж чекали 
цієї події. Тактовність, уміння контактної взаємодії, володіння ситуацією, пси-
холого-педагогічна підготовка вихователя допоможуть педагогові правильно 
розв’язати цю ситуацію, не завдавши болю душі дитини. 

Однією з найгостріших людських потреб, вважає І.Д. Бех, є потреба бу-
ти зрозумілим, прийнятим, визнаним. Людина бажає, щоб її приймали у ко-
жному своєму стані, у кожному своєму прояві, з визнанням усіх наявних не-
доліків. Вихованці  інтернатних  закладів не є винятком. Тому виховний про-
цес в умовах інтернатних закладів освіти має бути особистісно орієнтованим, 
повинен базуватися на врахуванні індивідуальних особливостей дітей, на по-
слідовному завжди і у всьому  ставленні до них як до відповідальних і свідо-
мих суб'єктів діяльності. Адже Макаренко відзначав, що майстерність вихо-
вателя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, це спеціа-
льність, котрій слід вчитися. 
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Провідною характеристикою педагогічної діяльності вихователя інтер-
натного закладу освіти виступає її творча природа, що обумовлюється пос-
тійною зміною, варіативністю завдань, необхідністю оновлення технологій, 
форм роботи, ініціативи, застосування нетрадиційних форм професійної по-
ведінки. Творчість, охоплюючи всі ланки професійно-педагогічної діяльнос-
ті, виявляється в оригінальному використанні теоретичних закономірностей, 
практичного досвіду, які вихователеві кожного разу необхідно «пере відкри-
вати», перетворювати на самостійне рішення залежно від проаналізованої 
ситуації та особливостей дітей. Творчий вихователь постійно діагностує та 
проектує розвиток кожної дитини, добирає нетрадиційні способи педа-
гогічних впливів. 

 Таким чином, сутність діяльності вихователя інтернату розуміється як 
особливий вид соціальної діяльності, спрямований на трансляцію підроста-
ючому поколінню культурних цінностей та набутого досвіду, створення умов 
для їх особистісного розвитку та підготовки до життя.  

В умовах реалізації Державної національної програми “Освіта” до педа-
гогічних кадрів посилюються вимоги щодо вирішення конкретних питань 
виховання 

Вихователь інтернатного закладу повинен уміти знайти правильний 
тон стосунків, поєднавши глибоку повагу, доброту і постійну турботу з розу-
мною вимогливістю чи з суворістю, адже він готує вихованців до подальшого 
життя в суспільстві. У своїй роботі вихователь співпрацює з учителями класу, 
колегами-вихователями, обслуговуючим персоналом, з шефами, іншими 
позашкільними установами, а найголовніше – з учнями, своїми 
вихованцями. Вихователь формує актив класу, визначає обов’язки кожного 
учня, організовуючи їхню діяльність. Характер сприйняття дитиною 
виховних впливів залежить від того, як вона сприймає особистість 
вихователя, від якого виходить виховна ідея, і яке ставлення до нього у неї 
виникає. Якщо вихователь інтернату хоче, щоб його виховні ідеї дійсно 
доходили до дітей, він мусить своїм особистим прикладом, своїм моральним 
складом викликати у них повагу, довіру, бути авторитетом у їхніх очах як 
вихователь і як людина. Вихователь мусить навчитися розуміти по реакціях 
дітей, як його сприймають, оцінюють його вихованці, з якими він працює. На 
думку І. Беха, вихователь мусить володіти добре вираженими здібностями до 
адекватної рефлексії своїх індивідуальних особливостей особистості і своїх 
професійних можливостей. 

Вихователеві інтернату необхідне знання того, як його «Я», його особи-
стісні якості стають надбанням дітей, як своєрідно, відповідно до вікових 
особливостей, вони інтерпретуються дітьми, яке значення набувають для ви-
хованців. Адекватність чи неадекватність «Я – образу» вихователя його 
реальним проявам у педагогічній діяльності, відзначав І. Бех – може стати 
причиною успіху чи неуспіху його праці. Адже якраз індивідуально-
специфічні риси вихователя дітей, особистісний характер його виховних 
впливів, проявляючись у його функціональній ролі, визначають, які 
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соціальні настанови, моральні принципи і яка поведінка у подальшому житті 
формуватимуться у його вихованців.  

Вихованець школи-інтернату перебуває у стані постійних виховних 
змін: його сьогоднішня особистісна структура набуває певних доповнень по-
рівняно з учорашньою. Тому знання характеру змін, що відбуваються в осо-
бистості знедоленої дитини, для вихователя обов’язкова, а для цього йому 
необхідно постійно розвивати власний інтерес до особистості кожної дитини, 
формувати в собі здатність відчувати психологічне буття вихованців так са-
мо, як буття власного «Я», виховувати в собі спостережливість стосовно змін 
у поведінці, відчувати та знати причини цих змін, а також уміти попередити 
їх негативні наслідки.  

Взаємини педагога і вихованців – один з найважливіших факторів, що 
впливає на ефективність виховного процесу. Авторитет вихователя – це 
необхідна складова стосунків з дітьми, від нього залежить продуктивність 
педагогічної праці, здатність педагога позитивно впливати на особистість 
дитини, а також керувати виховним процесом в умовах інтернатного закладу 
освіти. 

Педагоги інтернатних закладів освіти (вчителі, вихователі, соціальні 
педагоги) повинні володіти комунікативно орієнтованими та організаційно 
діяльнісними  вміннями. 

Комунікативно орієнтовані вміння – це сукупність умінь, що характе-
ризують професійну здатність педагога до самопрезентації, вміння керувати 
увагою вихованців, спонукаючи їх до співпраці. 

До них відносимо: 
1) вміння керувати собою, гідно зарекомендувати себе перед вихо-

ванцями, щоб викликати установку на співробітництво; 
2) вміння керувати увагою вихованців сирітського інтернату, забезпе-

чувати активне сприймання слова; 
3) вміння надавати інформаційно наповненого і педагогічно доцільного 

змісту кожній фразі, щоб викликати співроздуми і співпереживання вихо-
ванців, спонукаючи їх до співпраці; 

4) володіння виразним мовленням. На велику роль слова в педагогічній 
діяльності вказував А.С. Макаренко. Він писав: «Я переконаний, що гарно 
сказане дітям ділове «міцне» слово має величезне значення і, може бути, у 
нас так багато ще помилок в організаційних формах, тому що ми ще і гово-
рити часто з дітьми по-справжньому не вміємо. А потрібно вміти сказати так, 
щоб вони у вашому слові відчували вашу волю, вашу особистість. Цьому 
необхідно вчитись». 

Організаційно діяльнісні вміння – це сукупність умінь, які характери-
зують професійну здатність педагога до реалізації своїх функцій.  

До них відносимо: 
1) вміння реалізувати цілевизначальні функції: трансформувати зага-

льні цілі і завдання інтернату у конкретні завдання кожного вихованця; 
знання індивідуальних особливостей дітей; 
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2) вміння організувати практичну реалізацію розвивальної, виховної та 
освітньої діяльності вихованців; 

3) вміння організувати побут вихованців: забезпечення учнів одягом і 
взуттям, інвентарем, організація харчування, оздоровчі і профілактичні за-
ходи; 

4) вміння здійснювати оцінно-аналітичну роботу щодо виховного про-
цесу, проектувати результат і планувати систему педагогічного впливу на ко-
лектив і особу. 

Готовність вихователя інтернату до комунікації та організаційної 
діяльності передбачає наявність у нього педагогічних здібностей, а саме: 

 перцептивних  – здатності до адекватного сприйняття і розуміння 
психології дитини, спонукальних мотивів її вчинків, її станів, ча-
сом навіть за незначними зовнішніми виявами; 

 комунікативних  – здатності до встановлення взаємовідносин з 
дітьми, колегами з урахуванням вікових та індивідуальних особ-
ливостей; 

 креативності  –  здатності до творчого пошуку, постановки нових 
цікавих задач, розробки продуктивних задумів рішень у нестан-
дартних педагогічних ситуаціях; 

 емоційної стійкості  – терплячості, наполегливості педагога при 
здійсненні своїх задумів; 

 динамізму – здатність до вольового впливу і логічному переко-
нуванні, ініціатива і  самостійність, винахідливість і організа-
торські здібності; 

 емпатії  –  здатність ідентифікувати себе з учнем, ставати на його 
позицію, розділити його інтереси і турботи, радощі і засмучення.  

Оптимальне поєднання двох груп умінь, якими повинні володіти вихо-
вателі інтернатного закладу освіти забезпечить ефективність виховного про-
цесу. Проте найважливішою умовою готовності до роботи в інтернатному за-
кладі освіти є особистісні якості вихователя інтернату, який розуміє, визнає 
та приймає дитину. Розуміння дитини – це проникнення вихователем у вну-
трішній світ дитини, адекватне визначення мотивів її поведінки. Вихователь 
інтернату повинен бути спостережливим, уважним, правильно реагувати на 
різні вчинки дитини, а також вміло розв’язувати нетипові педагогічні ситу-
ації. Визнання дитини – це визнання права дитини бути самою собою, це 
примирення дорослих з індивідуальністю дитини, її поглядами, оцінками, 
позицією. Вихователь може засуджувати вчинки, але любити дитину, вірити 
в благородство мотивів цих вчинків. Щодо кожного вихованця інтернату пе-
дагог застосовує індивідуальну стратегію виховання, добирає такі засоби пе-
дагогічного впливу, які активізують властиві конкретній дитині особливості. 
Чим вища диференціація форм виховного впливу, тим вища ефективність 
виховання. Прийняття дитини – це безумовне позитивне ставлення до неї, 
з її недоліками, з її хибними життєвими уявленнями. Душевне прийняття 
вихователем інтернатного закладу дитини виявиться в співчутті та теплому 
ставленні до неї: легкий дотик, теплий погляд, співчутливе мовчання 
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підтримають сили дитини, підвищать віру в себе, свої можливості, допомо-
жуть пережити труднощі та конфліктну ситуацію. Вихователь повинен з 
терпінням вислухати дитину, дати можливість дитині виговоритися. Погляд 
вихователя на вихованця на одну і ту ж подію будуть різними, адже існує різ-
ниця у віці та досвіді, тому вихователь повинен постійно терпляче пояснюва-
ти дитині, чим викликана та чи інша дія і чому слід вчинити саме так, а не 
інакше. Вихованець зрозуміє, що вимога – не примха вихователя, а життєва 
необхідність. Отже, прийняття дитини – це вияв поваги до неї, до її думок, 
почуттів, вчинків. Ставлячись уважно до всього, що становить дитячі цін-
ності, вихователь показує дитині, що любить і цінує її. Тому і дитина зро-
зуміє, визнає і прийме вихователя і всі його вимоги.  Таким чином, особисті-
сно орієнтований підхід у вихованні вимагає глибокого вивчення особистості 
дитини, на основі чого вихователь створює виховне середовище вищого рів-
ня, а також формує педагогічно доцільні, високоморальні, гуманні виховуючі 
стосунки. 

Отже, на покордонні ХХ-ХХІ ст. важливу роль відіграли інтернатні за-
клади освіти, де  здобувли соціальний захист  значна частина дітей, які зму-
шені поліпшувати стан свого здоров’я (санаторні школи-інтернати); які 
бажали поглибити вивчення  окремих предметів чи курсів (спеціалізовані 
школи-інтернати); діти, які втратили своїх батьків, та діти, які є сиротами 
при живих батьках (школи-інтернати з частковим або повним утриман-
ням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги); діти, 
які потребували корекції розумового чи психічного розвитку (спеціальні 
школи-інтернати), а також діти, які потребували особливих умов виховання 
(школи соціальної реабілітації інтернатного типу). У інтернаті створено 
належні умови для навчально-виховного процесу, організовано побут, діти 
повністю забезпечені матеріально, в тому числі повноцінним харчуванням, 
суворо дотримується режим дня, здійснюється постійний контроль за їхнім 
здоров’ям, фізичним розвитком, забезпечується педагогічне керівництво їх-
ньою діяльністю. У інтернатних закладах освіти учитель озброює учнів знан-
ням основ наук; вихователь організовує життя, працю і відпочинок своїх ви-
хованців так, щоб діти були здоровими, життєрадісними, добре вчилися і 
працювали; соціальний педагог організовує соціально-педагогічну діяль-
ність – різновид професійної діяльності, яка спрямована на реалізацію за-
вдань соціального виховання, створення сприятливих умов соціалізації, все-
бічного розвитку особистості. 
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Розділ 3 
ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ 
 

§ 3.1. Магістерські програми підготовки майбутнього 
керівника закладу загальної середньої освіти:  

аналіз зарубіжного досвіду 
 

Реформування вітчизняної системи вищої освіти, її орієнтація на вхо-
дження до європейського освітнього простору та сучасного інноваційного 
інформаційного суспільства зумовлюють вивчення прогресивного зарубіж-
ного досвіду професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти.  

У контексті піднятої проблеми важливим є питання стандартизації 
професіоналізму керівника закладу освіти та побудова на цій основі магіс-
терських програм підготовки майбутніх менеджерів освіти. 

Безперечним є те, що розвиток інноваційної системи шкільної освіти 
зумовив потребу в розробленні стандартів кваліфікації та програм підготов-
ки керівника освітнього закладу, що є носієм інноваційної культури. Зокре-
ма, у США в середині 1990-х років було створено Міжштатний консорціум із 
ліцензування керівників шкіл (The Interstate School Leaders Licensure 
Consortium – ISLLC) з метою розроблення національних стандартів для кері-
вників у галузі освіти, а саме «Стандартів освіти керівників освітніх установ 
міжштатного консорціуму» (Interstate School leaders Licensure Consortium 
Standards for School Leaders) (1996 р.). У 2008 році вищезазначені Стандарти 
було переглянуто і змінено: 

Стандарт 1: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня, стимулюючи розвиток, визначаючи 
напрями реалізації стратегії та спільного бачення перспектив розвитку на-
вчального процесу, що підтримується усіма зацікавленими сторонами. 

Стандарт 2: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня шляхом створення та підтримки орга-
нізаційної культуру і запровадження оновлених програм, спрямованих на 
забезпечення учнівського складу якісними освітніми послугами та на профе-
сійне зростання викладацького складу. 

Стандарт 3: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня, здійснюючи управління організацій-
ним та навчальним процесами, а також ресурсами для забезпечення безпеч-
ного та ефективного освітнього середовища. 

Стандарт 4: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня, співпрацюючи з викладачами та чле-
нами спільноти, задовольняючи освітні потреби та враховуючи інтереси за-
цікавлених сторін, а також мобілізуючи ресурси спільноти. 

Стандарт 5: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня, керуючись високими етичними прин-
ципами, а також принципами чесності та професіоналізму. 
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Стандарт 6: Керівник освітнього закладу сприяє підвищенню рівня 
академічної успішності кожного учня, розуміючи та враховуючи політичні, 
соціальні, економічні, правові і культурні умови функціонування начального 
закладу [6, p. 14-15]. 

У 2015 році в США було розроблено «Професійні стандарти для керів-
ників у галузі освіти» (National Policy Board for Educational Administration, 
2015), які складаються з 10 стандартів: 

Стандарт 1. Місія, бачення та основні цінності. 
Ефективні керівники освітнього закладу сприяють реалізації спільного 

бачення, місії та основних цінностей якісної освіти, а також забезпечують пі-
двищення рівня академічної успішності та благополуччя кожного учня. 

Стандарт 2. Професійно-етичні норми і принципи 
Ефективні керівники освітнього закладу діють у відповідності з етич-

ними та професійними нормами і принципами у процесі забезпечення ака-
демічної успішності та благополуччя кожного учня. 

Стандарт 3. Рівний та справедливий доступ до якісної освіти 
Ефективні керівники освітнього закладу намагаються надавати всім 

учням можливість доступу до якісної освіти. 
Стандарт 4. Навчальний план, навчальний процес, система оціню-

вання 
Ефективні керівники освітнього закладу забезпечують реалізацію на-

вчального процесу належною мірою та створюють систему оцінювання, щоб 
сприяти підвищенню рівня академічної успішності та благополуччя кожного 
учня. 

Стандарт 5. Надання допомоги і підтримки учасникам освітнього 
процесу 

Ефективні керівники освітнього закладу створюють сприятливе шкіль-
не середовище з метою підвищення рівня академічної успішності та благо-
получчя кожного учня. 

Стандарт 6. Професійна компетентність персоналу школи 
Ефективні керівники освітнього закладу забезпечують розвиток профе-

сійного потенціалу викладацького складу з метою підвищення рівня акаде-
мічної успішності та благополуччя кожного учня. 

Стандарт 7. Забезпечення сприятливої робочої атмосфери для вчи-
телів та інших співробітників 

Ефективні керівники освітнього закладу забезпечують належні умови 
праці та сприятливу робочу атмосферу для викладачів та інших співробітни-
ків з метою підвищення рівня академічної успішності та благополуччя кож-
ного учня. 

Стандарт 8. Залучення членів сім’ї та спільноти. 
Ефективні керівники освітнього закладу намагаються повною мірою 

залучати членів сім’ї та спільноти до проблем школи та налагодити їх плідну 
співпрацю з метою підвищення рівня академічної успішності та благополуч-
чя кожного учня. 
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Стандарт 9. Керівництво та управління 
Ефективні керівники освітнього закладу здійснюють управління госпо-

дарською, навчальною та виховною діяльністю, а також ресурсами навчаль-
ного закладу з метою підвищення рівня академічної успішності та благопо-
луччя кожного учня. 

Стандарт 10. Поліпшення роботи школи 
Ефективні керівники освітнього закладу забезпечують безперервне вдос-

коналення та залучення у цей процес усіх учасників освітнього процесу [21]. 
Система підготовки керівників закладів загальної середньої освіти є 

складним, багатофакторним явищем. Наприклад, в США окремі штати вста-
новлюють вимоги до ліцензування та атестації керівників освітнього закла-
ду, а більшість штатів затвердити програму підготовки керівників закладів 
загальної середньої освіти на основі магістерських програм. Інноваційні про-
грами підготовки керівників закладу загальної середньої освіти розробля-
ються на основі запроваджених національних стандартів. Зокрема, у США 
існують чотири типи програм: 

 університетські програми – впроваджуються закладом вищої освіти 
для отримання ступеня магістра керівника закладу загальної середньої 
освіти та передбачають ліцензування керівників на додаток до здобуття 
ступеня магістра в акредитованому навчальному закладі; 

 окружні програми (в масштабі округу) – розробляються та реалізу-
ються шкільними округами, а також можуть передбачати співпрацю з 
сторонніми організаціями підвищення професійної кваліфікації; 

 програми сторонніх організацій підвищення професійної кваліфікації 
– некомерційних організацій, наприклад, «Мережа стажування керів-
ників шкіл» (PRN), «Нові лідери для нових шкіл» (NLNS), Фонд Уоллі-
са (Wallace Foundation); державні альтернативні атестаційні програми; 

 партнерські програми, що реалізуються спільними зусиллями універ-
ситетів, округів та/або сторонніх організацій [7; 1, p. 17]. 
Інноваційні програми підготовки керівників закладу загальної серед-

ньої освіти мають такі характеристики: 
1) чітка спрямованість на процес керівництва, організацію та здійснен-

ня навчального процесу у відповідності зі змістом програми, 
2) розроблення навчальних програм на основі національних стандартів, 

фокусуючись на основах керівництва процесом навчання, організаційному 
менеджменті та управлінні змінами, 

3) стажування у школах з досвідченим керівництвом, 
4) створення когерентних груп для спільної роботи в практично орієн-

тованих ситуаціях, 
5) реалізація освітніх стратегій, що поєднують теорію і практику, на-

приклад, проблемно-орієнтоване навчання, 
6) ретельний відбір кандидатів і викладацького складу, 
7) міцні партнерські стосунки зі шкільними закладами з метою забез-

печення належного стажування [7]. 
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Зауважимо, що пропозиція програм магістерської підготовки керівни-
ків закладів загальної середньої освіти у світі є досить широкою. У межах да-
ного дослідження сфокусуємося на магістерських програмах, спрямованих 
на формування в майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти 
інноваційної культури. 

Показовим у цьому контексті є магістерська програма Університетсько-
го коледжу Лондона (University College London) (Велика Британія) «Освітнє 
лідерство» (Educational Leadership MA) [9].  

Магістерська програма з освітнього лідерства передбачає вивчення те-
оретичних засад лідерства та управління освітою, здійснення наукових дос-
ліджень та набуття практичного досвіду як керівників закладів загальної се-
редньої освіти. Означена програма спрямована, насамперед, на розвиток ін-
новаційної культури майбутніх керівників закладів загальної середньої осві-
ти, оскільки передбачає формування в магістрантів розуміння того, як керу-
вати процесом удосконалення діяльності навчального закладу. Магістранти 
набувають знань щодо того, як здійснювати партнерство з громадами, вирі-
шувати проблеми раси, статі та соціального класу в закладах освіти для пок-
ращення результатів учнів. Суттєвою перевагою даної програми є е, що сту-
денти мають можливість приєднатися до професійної мережі з іншими учас-
никами з Лондона та всього світу [9]. 

Магістерська програма «Овітнє лідерство» розрахована на 180 кредитів і 
складається з одного основного модуля (30 кредитів), трьох факультативних 
модулів (90 кредитів) та написання магістерської дисертації (60 кредитів). 

Обов’язковим для вивчення є модуль «Лідерство та управління зміна-
ми й удосконаленням» (Leading and Managing Change and Improvement) 
(30 кредитів), що передбачає вивчення ключових тем з освітнього лідерства 
та менеджменту як у теоретичній, так і практичній площинах. Магістранти 
мають сформувати уявлення про різні типи лідерства, зокрема: моральне, 
освітнє та трансформаційне, лідерство, орієнтоване на навчання, та лідерст-
во, орієнтоване на зміни в системі. У межах даного модулю приділяється ува-
га культурному контексту, що вивчається разом із такими феноменами, як 
організаційна структура, культура та влада. Магістрантами розглядаються 
ключові питання управління вдосконаленням й освітніми змінами та приді-
ляється увага стратегіям ефективного управління змінами. Також вивчають-
ся особливості процесу забезпечення якості освіти, зокрема в аспекті внутрі-
шнього та зовнішнього оцінювання [9]. 

Як було зазначено вище, крім обов’язкового, магістранти вибирають три 
додаткові модулі із рекомендованого в межах програми переліку, зокрема:  

 «Проведення та використання наукових досліджень про лідерство та 
управління» (Doing and Using Educational Leadership and Management 
Research); 

 «Лідерство для спільноти, що навчається (Лідерство)» (Leadership for 
the Learning Community (Leadership)); 

 «Лідерство в різноманітних культурах та спільнотах (лідерство)» 
(Leading in Diverse Cultures and Communities (Leadership)); 
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 «Розвиток особистих навичок лідерства» (Developing Personal 
Leadership Skills); 

 «Вивчення освітньої політики» (Exploring Educational Policy); 
 «Фінанси та управління ресурсами» (Finance and Resource 

Management); 
 «Цінності, бачення та моральна мета» (Values, Vision and Moral 

Purpose). 
Як наголошено на сайті Університетського коледжу Лондона, модуль 

«Проведення та використання наукових досліджень про лідерство та управ-
ління» рекомендується як підготовка до написання магістерсьвої дисертації. 
У той самий час модулі, позначені зірочкою, пропонуються Міжнародною 
програмою університету Лондона (залежно від наявності). Важливо також 
наголосити, що позначені зірочкою модулі є дистанційними, а тому не мо-
жуть бути обрані магістрантами денної форми навчання [9]. 

Навчання за магістерською програмою «Овітнє лідерство» здійснюєть-
ся під час аудиторних занять та консультацій із використанням мультиме-
дійних презентацій та навчання на основі діяльності, поширеним є фасиліта-
торський підхід до навчання.  

Схожу магістерську програму «Освітнє лідерство та управління» 
(Education Leadership and Management) [9] пропонує університет Роугемптон 
(University of Roehampton) (Велика Британія) [26]. 

Означена програма передбачає залучення магістрантів, які вже пра-
цюють на керівних посадах, до науково-дослідної роботи з теорії та практики 
освітнього лідерства та управління освітою. Здобувачі магістерського ступеня 
використовуватимуть отримані знання та навички для вдосконалення влас-
ної управлінської практики в широкому колі навчальних закладів та суміж-
них організацій. 

Беззаперечною перевагою даної програми є проведення навчальних 
занять у вечірній час, що дозволяє магістрантам навчатися без відриву від 
виробництва. Студенти денної форми навчання зазвичай відвідують від 
трьох до чотирьох днів на тиждень.  

Магістерська програма «Освітнє лідерство та управління» передбачає 
вивчення теоретичних і практичних засад лідерства та управління в освітніх 
контекстах із міжнародних позицій з метою отримання знань, уявлень та 
практичного досвіду. Програма дає змогу спеціалізуватися в певній сфері, 
що становить предмет інтересу, через вибір навчальних завдань та теми ма-
гістерської дисертації, пов’язаних із діяльністю здобувача магістерського 
ступеня і як фахівця-практика, і як науковця. 

Зміст зазначеної магістерської програми включає обов’язкові та вибір-
кові модулі.  

Першим обов’язковим модулем є написання магістерської дисертації. 
крім цього, магістранти вивчають такі обов’язкові модулі: 

 «Стратегічне лідерство та якість освіти» (Strategic Leadership and 
Educational Excellence); 
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 «Проведення соціальних та освітніх досліджень» (Undertaking Social 
and Educational Research); 
Серед вибіркових модулів магістрантам запропоновано: 

 «Керівництво освітніми організаціями» (Leading Educational 
Organisations); 

 «Управління викладанням, удосконалення навчання» (Leading 
Teaching, Improving Learning); 

 «Розвиток персоналу та лідерські команди» (Developing Staff and 
Leading Teams); 

 «Ключові концепти та поточні дебати у глобальній освітній політиці» 
(Key Concepts and Current Debates in Global Education Policy) (University 
of Roehampton). 
Магістерську програму «Управління освітою та навчанням» (Education 

and Training Management) пропонує Міський університет Дубліна (Dublin City 
University) (Ірландія) (MSc in Education and Training Management 
(Leadership)) [20]. 

Означена магістерська програма з управління освітою та навчанням 
розрахована на два роки змішаного навчання. Усі аудиторні заняття прохо-
дять по середах з 18:30 до 21:00 (деякі заняття можуть тривати після 21:00) 
та суботах з 9.00 до 13.00. Елемент програми «Дипломна робота» складаєть-
ся з 6 модулів і триває протягом трьох семестрів. Власне написання магістер-
ської дисертації (прикладного дослідження обсягом 15000-20000 слів) здій-
снюється протягом другого року навчання. 

Результати навчання за програмою «Управління освітою та навчан-
ням» включають: 

 знання та навички щодо забезпечення ефективного лідерства на робо-
чому місці та в суспільстві; 

 знання ключових принципів, найкращих практик, характеристик та ор-
ганізаційної стратегії, необхідних менеджерам та керівникам у сучас-
них швидко мінливих та складних операційних умовах; 

 навички самоменеджменту, що мають забезпечити ефективність 
управління, викладання та фасилітації навчання. 
На першому році навчання пропонується вивчення таких обов’язкових 

модулів: 
 «Організаційний менеджмент та прийняття рішень» (Organisational 

Management and Decision Making) (10 кредитів); 
 «Лідерство та управління ефективністю» (Leadership and Performance 

Management) (10 кредитів); 
 «Організація дослідження» (Research Design) (10 кредитів); 
 «Організаційна культура та зміни» (Organisational Culture and Change) 

(10 кредитів). 
На першому році навчання вивчаються як обов’язкові, так і вибіркові 

модулі. Обов’язкові модулі включають:  
 «Магістерська дисертація/практикум» (Thesis/Practicum) (30 кредитів); 
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 «Організаційна поведінка та зміни» (Organisational Behaviour and 
Change) (10 кредитів); 

 «Підприємницька освіта та управління навчанням» (Entrepreneurial Ed. 
& Training Management) (10 кредитів) (MSc in Education and Training 
Management) [20]. 
Як приклад, наведемо зміст одного з обов’язкових модулів – «Органі-

заційний менеджмент та прийняття рішень». Згідно з описом, означений 
модуль передбачає ознайомлення магістрантів із сучасним науковим диску-
рсом та практикою щодо прийняття рішень в організаціях. У результаті ви-
вчення даного модуля магістранти повинні вміти: 

 визначати ключові фактори, що діють у зовнішньому середовищі, з то-
чки зору організаційного управління та прийняття рішень; 

 давати характеристики ефективного прийняття рішень на робочому мі-
сці; 

 наводити етичні міркування, на яких базується прийняття організацій-
них рішень; 

 обговорювати питання управління людськими ресурсами та виробничі 
відносини під час прийняття організаційних рішень; 

 розуміти наслідки бюджетної практики в організаціях; 
 визначати виміри влади та політики в організаціях та їх наслідки для 

прийняття рішень (Module Specifications). 
Розподіл годин за видами навчального навантаження в межах даного 

модуля представлено нами в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Розподіл годин за видами навчального навантаження в межах мо-
дуля «Організаційний менеджмент та прийняття рішень» 

Вид навантаження 
Кількість 
годин 

Опис 

Лекція (Lecture) 18 
Структуровані презентації (Structured 
presentations) 

Консультація (Tutorial) 2 
Консультація тьютора (Optional tutorial 
session) 

Самостійна робота 
(Independent Study) 

100 
Вивчення наукової літератури та прове-
дення дослідження (Reading and 
Research) 

Виконання завдань 
(Assignment 
Completion) 

94 Робота над виконанням завдань 
(Assignment work) 

Онлайн навчання 
(Online activity) 36 Навчальна робота онлайн (Online work) 

Разом 250 
У цьому контексті наголосимо, що в межах вивчення означеного моду-

ля увага приділяється формуванню інноваційної культури майбутнього кері-
вника закладу загальної середньої освіти або іншої освітньої установи, що 
впливає на ефективність процесу прийняття рішень. 

На особливу увагу в межах нашої наукової розвідки заслуговує магіс-
терська програма «Освіта: управління інноваціями та змінами» (Education: 
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Leading Innovation and Change) Університету Святої Марії, Твікенгем (St 
Mary’s University, Twickenham (St Mary’s University, Twickenham) (Велика 
Британія). 

Метою даної програми є розвиток інноваційної освітньої практики. 
Програма спрямована на професійну підготовку освітніх лідерів різних ла-
нок: шкільних адміністраторів, менеджерів у сфері бізнесу та фінансів, мене-
джерів даних та ІКТ-менеджерів на всіх рівнях освітньої системи. 

Програма дає змогу керівникам середньої та вищої ланки (а також 
майбутнім лідерам) критично осмислити власний управлінський досвід та 
усвідомити сутність лідерства, у процесі набуття знань, одночасно 
пов’язуючи теорію з практикою. 

Студенти мають можливість досліджувати сферу, що становить предмет 
їхнього інтересу і стосується їх професійної діяльності, наголошуючи, насам-
перед, на розвиткові інновацій. Означена магістерська програма передбачає 
розвиток дослідницької культури майбутнього керівника закладу загальної 
середньої освіти. 

Магістерська програма «Освіта: управління інноваціями та змінами» 
спрямована на: 

 надання допомоги школам та педагогічному персоналу в удосконаленні 
освітнього процесу; 

 надання можливості педагогічним працівникам розвивати свої профе-
сійні навички й досвід шляхом розвитку дослідницької культури; 

 забезпечення рамок підтримки пріоритетів розвитку навчального за-
кладу, через заплановані можливості зворотного зв’язку у процесі нау-
кових досліджень та практичної діяльності школи; 

 надання підтримки персоналу, який активно бере участь в управлінні 
змінами; 

 надання підтримки педагогічному персоналу в розробленні курикулу-
му, що сприяє управлінню ефективністю та здійсненню самооцінюван-
ня навчального закладу; 

 надання навчальним закладам допомоги у вирішенні завдань, 
пов’язаних із відбором та утриманням персоналу, пропонуючи вищу 
кваліфікацію на рівні магістра, у партнерстві з Університетом Святої 
Марії (St Mary’s University, Twickenham) [23]. 
Програма складається з п’яти модулів: чотирьох обов’язкових та одного 

вибіркового. Обов’язкові модулі включають такі навчальні дисципліни: 
 «Лідерство та професійні характеристики» (Leadership and Professional 

Attributes); 
 «Дизайн дослідження» (Research Design); 
 «Агентство змін і стратегія: від наукових досліджень до практики» 

(Change Agency and Strategy: From Research to Practice); 
 «Презентація наукових робіт та конференцій» (Academic Paper and 

Conference Presentation). 
Щодо вибіркових модулів вважаємо за доцільне наголосити, що, на ві-

дміну від попередніх розглянутих нами програм, у межах яких не надавалося 
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широкого переліку вибіркових модулів, програма «Освіта: управління інно-
ваціями та змінами» передбачає вибір одного модуля, що становить предмет 
наукового інтересу здобувача магістерського ступеня, із запропонованого пе-
реліку: 

 «Організаційна культура» (Organisational Culture); 
 «Лідерські та управлінські команди» (Leading and Managing Teams); 
 «Коучинг та менторство в професійних контекстах» (Coaching and 

Mentoring in Professional Contexts); 
 «Розвиток грамотності в межах курикулуму» (Addressing Literacy Across 

the Curriculum); 
 «Проблеми релігійної освіти» (Issues in Religious Education); 
 «Мета та цінність природничо-наукової освіти» (Purpose and Value of 

Science Education); 
 «Інклюзивна педагогіка в класі» (Inclusive Pedagogy in the Classroom); 
 «Мета та цінність математичної освіти» (Purpose and Value of 

Mathematics Education); 
 «Імплементація педагогічної теорії в практику» (Pedagogical Issues in 

Practice) (St Mary’s University, Twickenham). 
Основними формами навчання є лекції, групові семінари, воркшопи та 

індивідуальні консультації тьютора. 
Іншим цікавим прикладом є магістерська програма «Управління ви-

щою освітою та студентською справою» (Management of Higher Education and 
Student Affairs – HESA) Пекинського нормального університету (Beijing 
Normal University) – перша програма такого типу в Китаї (Master's on Man-
agement of Higher Education) [18]. 

Як наголошено на сайті Пекинського нормального університету, місія 
магістерської програми HESA полягає в підготовці адміністраторів студент-
ських справ та інших фахівців у сфері управління вищою освітою, які можуть 
ефективно та етично працювати в різних середовищах вищої освіти. Освітній 
процес здійснює професорсько-викладацький склад, який має потужні нау-
кові досягнення та значний управлінський досвід. Дана магістерська про-
грама спрямована на здобуття знань з проблем студентського розвитку, ор-
ганізації освітнього процесу та управління, викладання й навчання, оціню-
вання, порівняння освітніх систем, економіки та фінансів, управління вступ-
ною кампанією до закладу вищої освіти, досліджень з інституційного розви-
тку та освітньої політики. 

Результати навчання за магістерською програмою «Управління вищою 
освітою та студентською справою» передбачають: 

 розуміння динамічних ролей та функцій вищої школи та студентів у 
вищій школі; 

 ознайомлення з місію та філософію освітніх установ та їх функціональ-
них сфер; 

 уміння працювати самостійно та спільно з різними групами студентів і 
викладачів, для досягнення успіху; 
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 уміння розробляти, упроваджувати та оцінювати програми розвитку в 
контексті вищої освіти; 

 залучення до виконання управлінських та адміністративних функцій, 
виявляючи етичну й культурну обізнаність; 

 навички управління та розвитку ресурсів, включаючи програмний бю-
джет, персонал, інформаційні технології та стратегічні плани; 

 уміння вирішувати проблеми, що потребують ефективного спілкуван-
ня, продуманого прийняття рішень, подолання неоднозначності й 
управління конфліктом; 

 розвиток професійної ідентичності, заснованої на професійних ціннос-
тях, кар’єрних цілях, групових діалогах та особистісних рефлексіях 
(Master's on Management of Higher Education) [18]. 
Магістерська програма HESA передбачає навчання 12–15 іноземних 

студентів щорічно. На думку розробників програми, різноманітність студе-
нтських контингентів сприяє створенню позитивних та потужних стосунків 
між студентами та викладачами, збагаченню навчального середовища й ро-
зширенню кругозору завдяки міжнародним партнерствам. Магістранти та-
кож мають можливість пройти практику у підрозділах ПНУ або в інших міс-
цях для набуття професійного досвіду, що дає змогу застосувати теорію на 
практиці. 

Програма розрахована на два роки навчання. Протягом І семестру ма-
гістранти вивчають такі основні курси: 

 китайська історія та культура (системи освіти, політика та управління в 
Китаї);  

 китайська вища освіта; 
 адміністрування у сфері вищої освіти та студентських справ; 
 теорія студентського розвитку;  
 викладання та навчання в системі вищої освіти;  
 китайська мова. 
Протягом ІІ семестру передбачено вивчення таких основних курсів: 

 методи якісного дослідження або методи кількісного дослідження; 
 статистика освіти;  
 управління фінансами у вищій школі; 
 студентські справи. 
Перелік вибіркових курсів включає такі дисципліни: 

 глобалізація та освіта;  
 освіта та національний розвиток;  
 ІКТ у вищій освіті та студентських справах;  
 академічне письмо. 
Слід зауважити, що перелік вибіркових курсів може бути змінено за-

кладом-провайдером освітніх послуг. 
Протягом другого року навчання магістранти проходять стажування та 

працюють над магістерським дослідженням з проблем управління вищою 
освітою.  
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Магістерську програму «Освітній менеджмент» (Educational 
Management) пропонує Університет Вітовта Великого (Vytautas Magnus 
University) (Литва) (Educational Management) [10]. 

Означена магістерська програма має на меті підготувати керівників у 
сфері освіти для різних типів організацій, що займаються навчальною та ви-
кладацькою діяльністю. Організація навчання здійснюється в змішаній фо-
рмі, що дозволяє здобувачам магістерського ступеня удосконалити навички 
роботи з ІКТ та навички самоспрямованого навчання. 

Після закінчення магістерської програми «Освітній менеджмент» май-
бутні керівники мають такі можливості працевлаштування: 

 державні навчальні заклади та приватні організації, що надають освітні 
послуги; 

 заклади управління освітою; 
 відділи людських ресурсів підприємств та бізнесових організацій; 
 неурядові організації, що працюють у сфері освіти; 
 продовжити навчання в докторантурі (Educational Management) [10]. 
Як і в більшості розглянутих нами програм, навчання за даною програ-

мою триває 2 роки і складає 120 кредитів. Протягом першого семестру ви-
вчаються обов’язкові та вибіркові дисципліни загальною кількістю 30 креди-
тів. До обов’язкових дисциплін належать: 

 «Філософія освіти» (Philosophy of Education) (6 кредитів); 
 «Менеджмент освітніх організацій» (Management of Educational 

Organisations) (6 кредитів); 
 «Методологія та методи наукових досліджень у сфері освіти» 

(Methodology and Methods of Educational Research) (6 кредитів). 
Щодо вибіркових дисциплін слід зауважити, що магістранти мають 

можливість обрати дві дисципліни із наведеного нижче переліку: 
 «Методологія професійної освіти та підготовки» (Methodology of 

Vocational Education and Training) (6 кредитів); 
 «ЮНЕСКО – менеджмент інновацій в освіті» (UNESCO – Management 

of Innovations in Education) (6 кредитів); 
 «ЮНЕСКО – зміни курикулуму та розвиток» (UNESCO – Curriculum 

Change and Development) (6 кредитів). 
Протягом другого семестру також вивчаються обов’язкові та вибіркові 

дисципліни загальною кількістю 30 кредитів. Обов’язкові дисципліни вклю-
чають: 

 «ЮНЕСКО – дизайн курикулуму та управління» (UNESCO – Curriculum 
Designing and Management) (6 кредитів); 

 «Економіка освіти» (Economics of Education) (6 кредитів); 
 «» (Personnel Training in Organisation) (6 кредитів); 
 «Дослідницький проект 1» (Research Project 1) (6 кредитів); 
На відміну від першого семестру, у другому здобувачі магістерського 

ступеня можуть обрати лише одну вибіркову дисципліну із запропонованого 
переліку: 
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 «ЮНЕСКО – технології електронного навчання» (UNESCO – E-learning 
Technologies) (6 кредитів); 

 «Концепції освіти дорослих» (Concepts of Adult Education) (6 кредитів); 
 «Менеджмент освітніх проектів» (Management of Educational Projects) 

(6 кредитів); 
 «Кар’єра на різних етапах людського розвитку» (Career in Different 

Stages of Human Development) (6 кредитів). 
На другому році навчання обов’язкові та вибіркові дисципліни вивча-

ються протягом третього семестру (30 кредитів), у той як четвертий семестр 
присвячено написанню магістерської дисертації (Master Thesis), що також 
становить 30 кредитів. Обов’язкові дисципліни включають: 

 «Міжнародна освітня політика та нормативні засади» (International 
Policy of Education and Legal Regulation) (6 кредитів); 

 «ЮНЕСКО – дослідницький проект 2» (UNESCO – Research Project II) 
(6 кредитів). 
Серед наведеного переліку вибіркових дисциплін для вивчення в тре-

тьому семестрі магістранти обирають три дисципліни:  
 «Міжкультурна освіта та комунікація» (Intercultural Education and 

Communication) (6 кредитів); 
 «Методологія дослідницького проекту» (Methodology of Research 

Project) (6 кредитів); 
 «Статистичний аналіз у наукових дослідженнях» (Statistical Analysis in 

Scientific Research) (6 кредитів); 
 «Спецкурс» (Special Course) (6 кредитів). 
Також зауважимо, що магістранти, які успішно завершують програму, 

разом зі ступенем магістра з управління освітою також можуть отримати 
сертифікат Міжнародним бюро освіти ЮНЕСКО із розробки та розвитку ку-
рикулуму (Certificate in Curriculum Design and Devеlopment) у межах угоди 
про співпрацю Університету Вітовта Великого підписав угоду про співпрацю 
з Міжнародним бюро освіти ЮНЕСКО. 

У США низка університетів пропонують програми з освітнього лідерст-
ва. Зокрема, Університет Південної Флориди Сарасота-Манаті (University of 
South Florida Sarasota-Manatee) пропонує магістерську програму «Освітнє лі-
дерство» (Educational Leadership) (Master of Education in Educational Leader-
ship) [16]. 

У межах зазначеної програми здобувачам магістерського ступеня з 
освітнього лідерства університет пропонує на вибір такі спеціалізації: кури-
кулярне лідерство (Curriculum Leadership), лідерство в державних школах К-
12 (K-12 Public School Leadership) та лідерство в недержавних/чартерних 
школах (Non-Public/Charter School Leadership). Усі спеціалізації магістерсь-
кої програми спрямовані на підготовку інноваційних лідерів, керівників та 
адміністраторів шкіл Флориди та країни в цілому. 

Як наголошено на сайті навчального закладу, магістерська програма 
розроблена з метою озброєння майбутніх шкільних менеджерів інструмен-
тами, необхідними для здійснення лідерства у 21 столітті. Зазначена програ-
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ма є освітньо-науковою й орієнтована на підготовку керівників закладів за-
гальної середньої освіти усіх рівнів (Master of Education in Educational 
Leadership) [16].  

Освітній процес здійснюється у формі аудиторних, он-лайн та гібрид-
них занять, що дозволяє отримати магістерський ступінь освітянам без від-
риву від виробництва протягом п’яти семестрів. Академічні радники допома-
гають розробити індивідуальний навчальний план, який відповідає потре-
бам та графіку основної роботи здобувача.  

Як було зазначено вище, майбутнім керівникам закладу загальної сере-
дньої освіти пропонується на вибір такі спеціалізації:  

 лідерство в державних школах К-12 – успішне завершення магістерсь-
кої програми за даною спеціалізацією дозволяє отримати ступінь магіс-
тра та І рівень відповідно до професійного стандарту штату Флорида 
«К-12 Освітнє лідерство – адміністративний клас» (K-12 Educational 
Leadership – Administrative Class); 

 лідерство в недержавних/чартерних школах – програма призначена 
для майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти К-12 не-
державної форми власності, які не вимагають сертифіката адміністра-
тора штату Флорида. У межах даної спеціалізації вивчаються проблеми 
лідерства, що стосуються навчальної діяльності, процесів прийняття 
рішень, створення сприятливого навчального середовища, політичного 
та соціального контексту й управління. Однак, випускники не мають 
права на отримання сертифіката адміністратора штату Флорида; 

 курикулярне лідерство – у межах даної спеціалізації увага фокусується 
на підготовку фахівців, які здійснюють навчання та оцінку знань, умінь 
і навичок ефективного лідерства в сфері курикулуму, навчальної діяль-
ності та професійного розвитку учителів загальноосвітніх шкіл К-12 або 
інших педагогічних працівників. Дана спеціалізація не відповідає всім 
вимогам щодо сертифікації освітнього адміністратора штату Флорида. 
Заслуговує на увагу магістерська програма «Освітнє лідерство, управ-

ління та новітні технології» (Educational Leadership, Management and 
Emerging Technologies) Міжнародного університету Марконі (Marconi 
International University) (Маямі, штат Флорида, США) (Master’s Degree in Ed-
ucational Leadership) [17]. 

Означена магістерська програма спрямована на підготовку майбутніх 
лідерів у галузі освіти, шляхом їх залучення до інноваційних досліджень та 
практики лідерства, управління й адміністрування в навчальних закладах. 
Випускники магістерської програми мають право займати керівні посади в 
таких галузях, як викладання, професійна підготовка вчителів, медична осві-
та, освітній менеджмент, освітнє керівництво та консультування, спеціальна 
освіта, мистецька освіта, шкільне насильство та агресія, а також займатися 
науково-дослідною діяльністю у сфері освіти з метою поширення інновацій-
них знань, формування освітньої політики, просування інновацій та вдоско-
налення педагогічної теорії та практики. 
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Магістерська програма «Освітнє лідерство, управління та новітні тех-
нології» пропонує здобувачам магістерського ступеня ознайомлення з теорі-
єю та практикою освітнього лідерства та управління, аналізуючи їх у світлі 
сучасних наукових досліджень та професійного досвіду. 

Навчальний план даної магістерської програми охоплює такі дисципліни: 
 «Лідерство та управління змінами» (Leadership and change 

management); 
 «Організація та управління інноваціями» (Organization and management 

of innovation); 
 «Дизайн інноваційних бізнес-моделей» (Design of innovative business 

models); 
 «Організаційні структури» (Organizational structures); 
 «Стилі та підходи до лідерства та управління змінами: міжнародний 

досвід» (Styles and approaches in leading and managing change: 
international case studies); 

 «Управління конфліктами, владною та кадровою політикою» 
(Managing conflict, power and HR policies); 

 «Новітні ІКТ тенденції та соціокультурні зміни» (Emerging ICT trends 
and socio-cultural changes); 

 «Управління людськими ресурсами» (Human resource management); 
 «Лідерство та системи бізнес-інформації» (Leadership and business 

information systems); 
 «Дизайн та розробка нових товарів/послуг» (Design and development of 

new products/services); 
 «Проєкт управління лідерством в освіті» (Education Leadership 

Management Capstone Project) (Master’s Degree in Educational Leadership, 
Management and Emerging Technologies). 
У даному контексті вважаємо за доцільне зауважити, що на відміну від 

низки проаналізованих нами магістерських програм з освітнього лідерства, 
програма «Освітнє лідерство, управління та новітні технології» фокусується 
насамперед на інноваціях в управлінні організацією в цілому, а не навчаль-
ному закладі зокрема. Разом із тим, знання теорій лідерства та управління в 
бізнес-сфері, на думку розробників програми, дозволяє майбутнім керівни-
кам закладу загальної середньої освіти здійснювати ефективне управління 
власним закладом, оскільки в сучасних умовах перетворення знання на то-
вар, а здобувача освіти – на споживача послуг, межі між навчальним закла-
дом та бізнесовою структурою є все більш розмитими. Тому однією з провід-
них характеристик керівника закладу загальної середньої освіти має стати 
високий рівень інноваційної культури. 

Магістерську програму «Освітнє лідерство, політика та адвокація» 
(Educational Leadership, Politics, and Advocacy) пропонує Школа культури, 
освіти та розвитку людини Нью-Йоркського університету (NYU Steinhardt 
School of Culture, Education and Human Development) (MA in Educational 
Leadership) [14]. 
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Метою зазначеної програми є підготовка нового покоління освітніх по-
літиків, обізнаних у галузі лідерства, політики та адвокації. Магістерська 
програма «Освітнє лідерство, політика та адвокація» передбачає ознайом-
лення з особливостями формування та імплементації освітньої політики та 
зростаючою роллю освітніх організацій, що працюють зі школами та грома-
дами як на національному, так і на міжнародному рівні; формування вміння 
керувати міжгалузевим сектором, створювати професійні мережі та брати 
участь у дослідженнях і аналізі політики. Крім того, випускники програми 
можуть здійснювати керівництво освітніми неприбутковими організаціями, 
неурядовими та громадськими організаціями. 

Програмні результати навчання передбачають: 
 уміння здійснювати критичний аналіз та приймати рішення з питань 

лідерства та освітньої політики; 
 уміння керувати міжгалузевим сектором; 
 уміння використовувати декілька підходів у процесі наукових дослі-

джень. 
Здобувачі магістерського ступеня мають можливість поглиблено вивча-

ти теми за допомогою вибіркових курсів та стажування. Процес професійної 
підготовки майбутнього магістра в галузі освітнього лідерства, політики та 
адвокації поєднує обов’язкові курси зі стажуванням та вибірковими курсами. 
У межах кожного курсу вивчається широке коло теоретичних концепцій, зо-
крема й щодо рівності та соціальної справедливості, увага фокусується пот-
ребах та досвіді дітей і учнівської молоді, які мешкають у великих містах та 
походять із сімей із низьким рівнем доходу, та наслідках для лідерства в на-
вчальних закладах та поза їх межами. 

На заняттях з обов’язкових дисциплін здобувачі магістерського ступеня 
вивчають освітню адвокацію, теорію організації та лідерства, освітню полі-
тику, партисипативне дослідження дією, демографічний аналіз, а також 
отримують додаткові знання з обраного напряму: лідерства, політики чи ад-
вокації. Майбутні освітні політики можуть одночасно обрати декілька на-
прямів, як-от: лідерство та політика на федеральному, державному й місце-
вому рівнях. Отримані в межах магістерської програми компетентності до-
зволяють здійснювати міждисциплінарні дослідження. Ви також можете ви-
брати широкий спектр варіантів, включаючи економічний аналіз, аналіз по-
літики, демографічні дослідження, картографування активів громади, дослі-
дження участі в діях, дизайн опитувань та етнографічне дослідження та опи-
тування прикладних ситуацій. 

Магістерська програма «Освітнє лідерство, політика та адвокація» від-
значається гнучкістю курикулуму, який здобувач та академічний радник 
можуть узгодити відповідно до професійних цілей та інтересів здобувача.  

У межах навчання в магістратурі здобувачі беруть участь у стажуванні в 
громадських адвокаційних організаціях, школах або політичних центрах. Мі-
сце стажування визначається академічними та кар’єрними інтересами здо-
бувача магістерського ступеня. Додаткові можливості також містяться в кур-
совій роботі протягом усієї програми. Як зазначається на сайті університету, 
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тридцять дев’ять відсотків випускників отримали високооплачувану роботу в 
організації, у якій проходили стажування (MA in Educational Leadership, 
Politics, and Advocacy) [14]. 

Випускники зазначеної магістерської програми можуть працювати та 
керувати організаціями, що займаються адвокацією дітей та місцевої грома-
ди; політичні та дослідницькі центри; приватних, чартерних та незалежних 
школах; неприбуткових та міжнародних неурядових організаціях. Також піс-
ля отримання ступеня магістра частина випускників вступають на навчання 
до докторантури. 

Випускник магістерської програми «Освітнє лідерство, політика та ад-
вокація» може обійняти такі посади в зазначених вище освітніх організаціях: 

 директор програми; 
 координатор професійного розвитку та стажування; 
 менеджер програми економічних можливостей; 
 директор з прийому та підбору персоналу; 
 директор з розвитку та зв’язку; 
 аналітик даних/програмний аналітик. 
Здобути кваліфікацію керівника закладу загальної середньої освіти, 

який володіє високим рівнем інноваційної культури, пропонує Університет 
Джорджа Вашингтона (George Washington University) (США) у межах магіс-
терської програми «Освіта та розвиток людини в освітньому лідерстві та ад-
мініструванні» (Education and Human Development in Educational Leadership 
and Administration) (Master of Arts in Education) [15]. 

Дана магістерська програма спрямована на підготовку освітнього адмі-
ністратора, здатного керувати культурою викладання й навчання, та надиха-
ти шкільну спільноту на досягнення все більш високих цілей. 

Програма «Освіта та розвиток людини в освітньому лідерстві та адміні-
струванні» акредитована Національною радою з питань акредитації педаго-
гічної освіти (National Council for Accreditation of Teacher Education – NCATE) 
та національно визнана Установчою радою з освітнього лідерства 
(Educational Leadership Constituent Council – ELCC). Зміст магістерської про-
грами відповідає вимогам до сертифікації освітнього адміністратора для 
Округу Колумбія, штатів Меріленд, Вірджинія та інших штатів-партнерів, з 
якими укладено угоди на підготовку освітніх адміністраторів. 

Магістерська програма сфокусована на таких аспектах: 
 керівництво командою – протягом навчання здобувачі магістерського 

ступеня отримують досвід роботи в командах із різними перспективами 
та ознайомляться з особливостями командного лідерства. Відповідно, 
робота в командах включена в зміст кожного курсу для імітації робочо-
го місця; 

 прикладна курсова робота – у процесі навчання магістранти формують 
своє професійне портфоліо через участь у серії реальних проектів у 
сфері освітнього лідерства; 

 стажування – здобувачі магістерського ступеня мають можливість 
отримати досвід керівництва закладом загальної середньої освіти через 
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спостереження та участь у двох адміністративних стажуваннях, у тому 
числі лідерському проекті, що триває протягом одного семестру; 

 практико-орієнтоване навчання – забезпечується через освітню взає-
модію з викладачами університету, які одночасно активно працюють на 
різних посадах у галузі освіти К-12, з метою отримання практичної ін-
формації про управління освітою. 
Після отримання магістерського ступеня випускник програми має до-

сить широкі можливості для працевлаштування на таких посадах у сфері 
управління освітою: 

 помічник директора; 
 спортивний директор; 
 адміністратор центрального офісу; 
 декан факультету; 
 завідувач кафедри; 
 керівник приймальної комісії; 
 радник з питань освіти; 
 навчальний консультант; 
 викладач закладу вищої освіти; 
 директор; 
 програмний директор (Foster a Thriving Learning Culture). 
Сфера працевлаштування включає: 

 державні, приватні або чартерні школи К-12; 
 вищі навчальні заклади; 
 урядові відомства чи агентства; 
 консалтингові організації. 
Навчання за даною магістерською програмою здійснюється виключно в 

дистанційній формі і триває щонайменше два роки. Курикулум складається з 
30 кредитів, що розподіляються за такими дисциплінами: 

 «Вступ до кількісних досліджень» (Introduction to Quantitative Research) 
(3 кредити); 

 «Керівництво та оцінювання якості викладання» (Supervision and 
Evaluation of Instruction) (3 кредити); 

 «Лідерства в навчальному закладі К-12) (Site-Based Leadership: K-12) 
(3 кредити); 

 «Шкільне право та політика» (School Law and Policy) (3 кредити); 
 «Основи навчального лідерства та процес змін» (Fundamentals of 

Educational Leadership and the Change Process) (3 кредити); 
 «Відносини між школою та громадою» (School-Community Relations) 

(3 кредити); 
 «Семінар: Прикладне адміністрування у сфері освіти» (Seminar: Applied 

Educational Administration) (3 кредити); 
 «Аналіз освітніх потреб» (Instructional Needs Analysis) (3 кредити); 
 Стажування 1: Адміністрування (Internship: Administration) (3 кредити); 
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 Стажування 2: Адміністрування (Internship: Administration) (3 кредити). 
На підготовку керівника закладу освіти-підприємця орієнтована магіс-

терська програма «Освітнє підприємництво» (Education Entrepreneurship) 
Університету прикладних наук Оулу (Oulu University of Applied Sciences 
(OAMK) (Фінляндія). 

Метою означеної програми є надання підтримки освітньому лідеру у 
процесі вивчення можливостей та побудови мереж у глобальному іннова-
ційному середовищі освіти (як з педагогічної, так і з точки зору бізнесу). 
Дана магістерська програма є міжнародною та міждисциплінарною, здій-
снюється спільно з низкою міжнародних ділових та університетських 
партнерів у США та Європі. Таке партнерство уможливлює навчання під 
керівництвом міжнародних експертів та вивчення випадків підприємни-
цтва в освіті в усьому світі. 

Зміст програми передбачає формування компетентностей майбутньо-
го освітнього лідера, зокрема й керівника закладу освіти, що дають змогу 
брати участь у глобальному виробництві освітніх технологій (Edtech) із ак-
центом на систему освіти у Фінляндії та ключових виробників інновацій у 
всьому світі. 

У межах означеної програми здобувачі магістерського ступеня мають 
можливість: 

 визначити й використовувати можливості для бізнесу та інновацій че-
рез міждисциплінарний підхід у освіті та навчанні; 

 розробити, протестувати та впровадити інноваційний продукт чи пос-
лугу; 

 практикувати й обмінюватися досвідом міждисциплінарних та міжку-
льтурних команд і мереж;  

 будувати професійні мережі в межах глобальної галузі Edtech. 
Магістерська програма передбачає здійснення професійної діяльності 

одночасно зі здобуттям магістерського ступеня. Дослідження базуються на 
змішаній моделі навчання, що охоплює: дистанційне навчання з викорис-
танням інструментів онлайн та відеоконференцій та аудиторне навчання в 
Фінляндії або інших визначених програмою країнах по всьому світу. Аудито-
рні заняття відбуваються в різний час протягом усього навчального року, по-
чинаючи з 3-денної літньої сесії в Оулу. 

У межах програми вивчаються магістранти мають змогу ознайомитися 
зі структурою курикулуму, діяльністю закладів загальної середньої освіти 
Фінляндії, дизайном підприємництва та обслуговування, методологією нау-
кового дослідження тощо. Програма також передбачає написання магістер-
ської дисертації та проектну роботу. 

Окрім навчальних сесій, щомісячно проводяться відеоконференції, 
здійснюється самостійна робота з допомогою онлайн-репетиторів протягом 
навчального року. 

Отже, на основі аналізу магістерських програм закладів вищої освіти 
зарубіжних країн (Великої Британії, США, Ірландії, Литви, Фінляндії та Ки-
таю), відібраних нами на підставі критерію розвитку інноваційної культури 
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майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, можемо конста-
тувати, що окреслені програми спрямовані на формування в майбутніх осві-
тніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, що дозволяють швидко реа-
гувати на зміни, що відбуваються в суспільстві в цілому й закладі освіти зок-
рема, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, задовольняти різнома-
нітні потреби учасників освітнього процесу на засадах рівності та справедли-
вості, що потребує високого рівня інноваційної культури. Зазначимо, що не-
зважаючи на відмінності в обсязі навчальних годин, всі магістерські програ-
ми приділяють значну увагу виробничій практиці магістрантів та науково-
дослідницькій роботі (у випадку наукової магістратури).  

Пропозиція програм магістерської підготовки керівників закладів зага-
льної середньої освіти у світі є досить широкою. Висвітлено магістерські про-
грами закладів вищої освіти зарубіжних країн (Великої Британії, США, Ірла-
ндії, Литви та Китаю), відібраних на підставі критерію розвитку інноваційної 
культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, а саме: 
магістерська програма Університетського коледжу Лондона «Освітнє лідерс-
тво» (Велика Британія); магістерська програма університету Роугемптон 
«Освітнє лідерство та управління» (Велика Британія); магістерська програма 
Міського університету Дубліна «Управління освітою та навчанням» (Ірлан-
дія); магістерська програма «Освіта: управління інноваціями та змінами» 
Університету Святої Марії, Твікенгем (Велика Британія); магістерська про-
грама «Управління вищою освітою та студентською справою» Пекинського 
нормального університету (Китай); магістерська програма університету Пів-
денної Флориди Сарасота-Манаті «Освітнє лідерство» (США); магістерська 
програма «Освітнє лідерство, управління та новітні технології» Міжнародно-
го університету Марконі (США); магістерська програма «Освітнє лідерство, 
політика та адвокація» Нью-Йоркського університету (США); магістерська 
програма «Освіта та розвиток людини в освітньому лідерстві та адміністру-
ванні» університету Джорджа Вашингтона (США) та інші. 

Означені магістерські програми зорієнтовані на розвиток таких складо-
вих професіоналізму менеджера освіти, а саме: когнітивної, що охоплює 
професійні знання, творче мислення, кваліфікацію, досвід, уміння й навич-
ки, креативний потенціал, тобто інтелектуальний капітал, який формує ін-
новаційні знання, генерує інноваційні ідеї для реалізації інноваційного про-
цесу; ціннісно-мотиваційної, що синтезує різного роду цінності, потреби, ін-
тереси, мотиви, стереотипи та інших суб’єктів інноваційної системи; та пове-
дінкової, що узагальнює інноваційні типи поведінки суб’єктів інноваційної 
системи в інноваційному освітньому процесі. 

Магістерські програми означених закладів вищої освіти спрямовані на 
формування в майбутніх освітніх лідерів різних рівнів інноваційних навичок, 
які дозволяють швидко реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві в 
цілому й закладі освіти зокрема, приймати рішення в нестандартних ситуа-
ціях, задовольняти різноманітні потреби учасників освітнього процесу на за-
садах рівності та справедливості, що потребує високого рівня інноваційної 
культури 
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§ 3.2. Андрагогічний підхід до навчання дорослих:  
виміри змін у регіональній освітній системі 

 

ХХІ століття характеризується швидкими змінами, що спричинені ін-
тернаціоналізацією, інтерпретацією, революцією в галузі інформаційних і 
комунікаційних систем, сучасних технологій тощо. Ці процеси зумовлюють 
нові завдання, зміну ролі й функцій педагогів, формування їхніх осо-
бистісних характеристик як професіоналів у регіональній освітній системі. 

У сучасних умовах розвитку суспільства значно зростають вимоги до 
професійної компетентності педагогічних працівників. Так, необхідність у ви-
сококваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях спонукала заклади після-
дипломної педагогічної освіти до вирішення стратегічних проблем, які допо-
могли їм подолати ті кризисні явища, які зустрічаються в нашому житті: 
соціальний і науково-технічний прогрес потребує вже в недалекому май-
бутньому підготовки кадрів високої й понадвисокої кваліфікації – інакше бу-
демо неспроможними засвоювати передові технології й науковоємносні виро-
бництва; в умовах конкурентної ринкової економіки будуть зростати вимоги 
до соціальної та професіональної мобільності особистості, здібної при необ-
хідності швидко змінювати професію, оволодівати нові соціальні ролі та 
функції – інакше не зможемо подолати безробіття, бідність і відчуженість ве-
ликих груп людей до соціального життя; тому школа, заклади вищої освіти 
повинні давати людині повноцінну та різнобічну підготовку – інакше вона не 
зможе бути достатньо гнучкою та мобільною [17, с. 115]. 

Усе більша кількість дорослих людей прагне вирішувати свої життєво 
важливі проблеми, задовольняти зростаючі освітні потреби через систему 
неперервної освіти.  

Отже, освіта дорослих нині є одним із найсуттєвіших чинників, що 
уможливлюють економічне зростання країни, соціальну стабільність, розви-
ток інститутів громадянського суспільства. Рівень освіти, розвиток наукової 
інфраструктури стає беззаперечною умовою становлення й розвитку суспіль-
ства, економіки, провідними ресурсами яких є нові знання, інноваційна 
діяльність, нові технології виробництва. 

Теоретичними і методичними засадами у нашому дослідженні є підхо-
ди, що застосовуються в контексті модернізаційної перспективи регіональної 
освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (РОС 
ПКПП), що дозволило повніше висвітлити питання її модернізації (з ро-
зрахунку зрушення із часом дослідницького фокусу) та накреслити можливі 
перспективи її подальшого розвитку [4]. 

Поняття «підхід» у загальному розумінні означає певну сукупність 
різноманітних засобів і прийомів, які діють певним чином на когось. У нау-
ковому розумінні це поняття тлумачиться як вихідна позиція, що складає ос-
нову дослідницької діяльності. У нашому дослідженні акцентуємо увагу на 
інтеграції системного, регіонального, проєктного, андрагогічного, компе-
тентнісно зорієнтованого, новаторського і дисемінаційного підходів. Кон-
цептуальні положення цих підходів є невід’ємними теоретико-методичними 
складниками РОС ПКПП. 
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Особлива роль у цьому питанні належить закладам післядипломної пе-
дагогічної освіти, що покликані забезпечити адекватну запитам практики го-
товність педагога до роботи у контексті андрагогічного підходу, тобто зако-
номірностей, що віддзеркалюють педагогічні та психологічні фактори ефек-
тивного навчання. 

Особливості андрагогічного підходу при навчанні дорослих широко 
розглянуто у наукових працях С. Батишева, О. Владіславлєва, С. Змієва, 
О. Огієнко, Н. Протасової, В. Семиченко, С. Сисоєвої та ін.Тенденції розвитку 
освіти дорослих на національному рівні розглядали українськінауковці 
І. Зязюн, В. Кремень, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Т. Сорочан,В. Шарко; пи-
тання андрагогіки як теорії навчання дорослих вивчали С. Болтівець, 
М. Громкова, А. Даринський,андрагогічні проблеми у підготовці викладачів 
для системи післядипломної освіти – О. Пєхота, В. Пуцов, Л. Набока, 
А. Старєва, ключові професійно-педагогічні компетентності фахівців-
андрагогів у США – Н. Бідюк, психолого-педагогічні аспекти навчання до-
рослих – Н. Верченко, запровадження елементів андрагогічного підходу у 
процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників вищої 
школи – Б. Гадзецький; здійснення поетапного навчання методистів на кур-
сах у закладах післядипломної педагогічної освіти – В. Дивак. 

Отже, врахування цінності життєвого й професійного досвіду людини 
передбачає можливість вибору індивідуальної освітньої траєкторії, само-
контролю процесу навчання, самореалізації. Це максимально забезпечує 
відповідність індивідуальним можливостям особистості, виробленню педаго-
гом власної світоглядної позиції, з повною відповідальністю за свій вибір.  

Навчання базується на досвіді, а сутність навчання полягає в досягнен-
ні конкретного результату й активному використанні набутих знань і вмінь. 
Цей підхід, фактично, становить методологічну основу теорії освіти дорос-
лих. 

Саме в умовах потужного розвитку ринку освітніх послуг сформувався 
відносно новий напрям освіти – андрагогіка (від грецьк. andros – доросла 
людина і ago – керівництво, виховання). Андрагогіка розробляє проблеми 
виховання дорослих людей від 18–20 років до старості у процесі підвищення 
кваліфікації, неперервної освіти, курсової підготовки та перепідготовки спе-
ціалістів [33]. 

Вибудуване по аналогії зі словом «педагогіка», андрагогіка має грецьке 
походження (андрос – чоловік, людина; агогейн – вести). Якщо перекладати 
буквально, андрагогіка – це «ведення дорослої людини» (людиноведення). 
Оскільки термін породжений педагогічною дійсністю, мова йде про ведення 
з допомогою освіти [18].  

Однак спочатку цей термін не набув поширення. У започаткуванні до-
сліджень з андрагогіки велика заслуга Євгена Pосенстока (Eugen 
Rosenstock) – професора університету в Берліні, а також Хенріка Гансель-
манна (Heinrich Hanselmann) – професора університету в Цюріху. Важливим 
етапом у розвитку андрагогічної думки стало започаткування емпіричних 
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досліджень і міжнародна співпраця із цього напряму. У 1918 р. у Лондоні бу-
ло засновано перше Світове товариство освіти дорослих.  

Як науково-педагогічна теорія андрагогіка стала розвиватися в середині 
ХІХ ст. У 1926 р. з’явилася перша наукова праця у цій галузі «Про значення 
освіти дорослих» (The Meaning of Adult Education) Е. Ліндемана [16].  

У 1928 р. у Гамбурзі відбулася перша Світова конференція освіти дорос-
лих. У ній брали участь представники понад 300 освітніх організацій із 33-х 
країн різних континентів світу [22].  

Становлення андраґогіки як самостійної науки відбулося в 1950–1970-х 
роках, яка пов’язана з іменами таких учених: поляка Л. Туроса, югославів 
Д. Савічевича і Б. Самоловчева, німця Ф. Пеггелера, американців М. Ноулза і 
Р. Сміта, англійця П. Джарвіса, голландця Т. Тен Хаве та ін.  

За визначенням відомого вченого-андрагога Л. Туроса, андрагогіка – це 
наука про навчання, самонавчання, виховання, самовиховання дорослих, яка 
свої теоретичні узагальнення і нормативні положення будує на двох джере-
лах знання: на доробку гуманістичних і соціальних наук, а також на власних 
дослідженнях дорослих в освітніх ситуаціях [38]. 

Андрагогіка – це теорія навчання дорослих, яка виходить із того, що 
мета сучасного підходу до освіти полягає у сприянні розвитку та збагаченні 
цілісної особистості, прояву її самобутності, актуалізації її здібностей. Андра-
гогіка об’єднує знання про специфіку навчання дорослої людини з урахуван-
ням її віку, освітніх і життєвих потреб, реальних можливостей, індивідуаль-
них особливостей і досвіду, психіки й фізіології. Ця наука вивчає зміст, фор-
ми, методи та засоби організації навчання дорослих людей із метою по-
легшення їхнього навчання, вдоволення їхніх освітніх потреб, підвищення 
ефективності отриманої освіти під час вирішення життєвих проблем, досяг-
нення індивідуальних цілей, самореалізації особистості. 

Доцільність вивчення даної проблеми зумовлена її спрямованістю на 
взаємозв’язок рівня навчання дорослих в умовах післядипломної освіти та 
сучасних потреб суспільства у висококваліфікованих, конкурентоздатних 
фахівцях. 

Малкольм Ноулз (Malcolm S. Knowles) – американський педагог, який 
займався проблемами навчання дорослих, розробив принципи андрагогіки 
та присвятив цій науці понад 230 статей та 18 книг [37]. 

Найвідомішою із робіт Ноулза стала «Сучасна практика освіти дорос-
лих. Андрагогіка проти педагогіки» [23], у якій дослідник відстоював прин-
ципові відмінності між традиційними педагогічними підходами до освіти 
підростаючого покоління та андрагогічними – до освіти дорослих людей. Ідея 
неперервної освіти, на думку основоположника андрагогіки як науки 
М. Ноулза, міститься у психосоціальній характеристиці дорослої людини. Го-
ловною ознакою дорослої людини він вважає її прагнення до задоволення 
своїх потреб. На вершині цих потреб – потреба у самоактуалізації чи у прояві 
всіх її потенційних можливостей. Це прагнення і є тією природною основою, 
що спонукає дорослу людину до процесу самоосвіти протягом усього життя. 
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М. Ноулз визначає та структурує доросле населення за трьома кате-
горіями: дорослі від 18 до 30 років; дорослі від 30 до 65 років; дорослі від 65 
років і далі. Він визначає сім умов (аспектів) практичної організації успішного 
навчання дорослих, а саме: формування мікроклімату, що сприяє успішному 
навчанню дорослих; створення організаційної структури для спільного з ти-
ми, кого навчають, планування навчального процесу; визначення потреб до-
рослих у навчанні; формування напрямів і цілей навчання; розроблення та 
розвиток адекватних навчальних планів; забезпечення адекватних технологій 
здійснення безпосередньої навчальної діяльності; оцінювання досягнутих ре-
зультатів і визначення нових потреб у навчанні [там само].  

Розглянувши андрагогічну модель М. Ноулза, дійшли висновку, що ос-
новні принципи андрагогіки забезпечують міцну основу для планування 
навчання дорослих та його ефективності. Цілі й завдання, заради яких про-
водиться навчання дорослих, забезпечують основу для формування нав-
чального досвіду дорослих. Індивідуальні відмінності дорослих, які беруть 
участь в освітньому процесі й ситуативні відмінності обумовлюють проєкту-
вання різних моделей навчання дорослих, у т. ч. використовуючи ІКТ. 

За С. Сисоєвою, доросла людина – не «чистий аркуш», на якому нама-
льовані символи та ознаки знань. Це людина, яка має власну життєву пози-
цію, досвід. Життєвий досвід дорослого обумовлює справжній зміст одержа-
них знань, який стає ціннісним надбанням особистості, що активно формує 
собі життя і професійну компетентність людини [21]. 

Характерною ознакою державного управління в освіті є виділення 
відносно нової її сфери – освіти дорослих. У проєкті Закону України «Про 
освіту дорослих (про освіту впродовж життя)» запропоновано визначати її як 
цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації 
освітніх програм і послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в 
межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та 
післядипломної освіти. У відповідності до зазначеного система післяди-
пломної освіти може розглядатися як діюча у контексті цілей і завдань освіти 
дорослих, як її підсистема. Під таким кутом зору своєрідність системи після-
дипломної освіти переважно зумовлена контингентом осіб, що навчаються – 
дорослих людей із вищою освітою. 

Подальший розгляд вказаного аспекту специфіки системи післяди-
пломної освіти потребує визначення таких основоположних понять як до-
рослість, доросла особистість.  

Під дорослістю розуміється період у житті людини, що настає після 
юності й характеризується такими ознаками: хронологічний вік, психо-
фізіологічна та соціальна зрілість; повна цивільно-правова дієздатність; еко-
номічна самостійність; залучення у сферу професійної праці. Остання ознака 
передбачує наявність передуючих й тому може розглядатися як інтегральний 
критерій дорослості.  

За В. Семиченко, поняття «доросла особистість», яке використовується 
у проєкті Закону України «Про освіту дорослих (про освіту впродовж жит-
тя)», є дещо вужчим, ніж наведене. З огляду зазначеного зрозуміло, що до-
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росла особистість має права на відповідні умови навчання, що враховують її 
психофізіологічні та соціальні особливості, особливе освітнє середовище, що 
складає окремий аспект розгляду специфіки державного управління після-
дипломною освітою [32].  

До теми нашого дослідження є актуальною провідна ідея української 
дослідниці Н. Протасової [29, с. 4], що ґрунтується на визнанні андрагогічно-
го підходу до післядипломної педагогічної освіти, на її думку він включає 
такі принципові положення: провідна роль у власній освіті належить самому 
фахівцеві; навчання має виходити з індивідуальних особливостей того, хто 
навчається, відповідати його індивідуальним освітнім потребам і стимулюва-
ти їхнє зростання; у процесі навчання треба використовувати внутрішні сили 
особистості, спиратися на природне прагнення людини до саморозвитку і 
самовдосконалення; навчальний процес відбувається у спільній діяльності 
тих, хто навчається, з тим, хто навчає. 

За визначенням Т. Сорочан [35], андрагоги – фахівці, які в закладах 
післядипломної педагогічної освіти забезпечують професійне зростання пе-
дагогічних кадрів (викладачі та методисти), поступово переходять від транс-
ляції ідеологічних установок і репродуктивних способів підвищення 
кваліфікації до опанування сучасних технологій розвитку професіоналізму. 

У Законопроєкті«Про освіту дорослих» відповідно до Плану заходів з 
виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейсь-
ким Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми дер-
жавами-членами – з іншого (затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 жовтня 2017 р. № 1106), а також Плану організації підготовки 
проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про 
освіту» (схвалений рішенням Уряду від 25 жовтня 2017 року, протокол № 61) 
враховано досвід й основні рекомендації Європейського Союзу з питань ро-
звитку освіти впродовж життя, освіти дорослих і вітчизняні напрацювання 
та дослідження з цього питання, зокрема дослідження «Державна політика у 
сфері освіти дорослих», проведене у 2021 році. Законопроєктом визначено 
правові, організаційні та економічні засади функціонування й розвитку си-
стеми освіти дорослих в Україні, створення умов для ефективної співпраці 
зацікавлених сторін із метою реалізації права дорослої особи на неперервне 
навчання впродовж життя, для задоволення її особистісних потреб із 
урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки. 

У документі визначено складники освіти дорослих: 
 компенсаторна освіта (здобуття будь-яких рівнів загальної середньої 

освіти дорослими особами); 
 формаційна освіта (здобуття професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти в нетрадиційному віці або по-
вторно); 

 професійне навчання – вдосконалення загальних і професійних 
компетентностей працівника шляхом реалізації відповідних програм 
навчання, у тому числі індивідуальних, зазвичай на виробництві, за 
ініціативи та відповідальності роботодавця; 
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 додаткова освіта – вільна і необмежена, у тому числі післядипломна 
освіта – регламентована і (майже) обов’язкова в певних випадках. 

Запропоновано механізми визнання результатів навчання, здобутих 
шляхом неформальної та інформальної освіти в системі формальної освіти, 
присудження повних та/або часткових освітніх кваліфікацій, для присвоєння 
повних та/або часткових професійних кваліфікацій. 

Демократична і гнучка система організації освітнього процесу нефор-
мальної освіти дорослих має враховувати інтереси і можливості його учасни-
ків. Основними формами організації освітнього процесу в неформальній 
освіті дорослих передбачено освітні, просвітницькі заходи (семінари, прак-
тикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи тощо) та освітні проєкти для до-
рослих.Педагогічна, науково-педагогічна діяльність у сфері післядипломної 
освіти дорослих буде прирівнюватися до педагогічної, науково-педагогічної 
діяльності педагогічних або науково-педагогічних працівників у закладах 
освіти, які здійснюють освітню діяльність. 

Однією з нових громадсько-державних інституцій відповідно до зако-
нопроєкту є Національна рада з питань освіти дорослих – консультативний 
орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної по-
літики у сфері освіти дорослих [15]. 

Кажуть, що сила в єдності. Це стосується й освіти дорослих. Саме для 
того Українська асоціація освіти дорослих (УАОД) об’єднує провайдерів 
освіти для дорослого населення. 

УАОД  дає можливість отримати: 
 перевагу в конкурсних відборах на тренінги УАОД перед іншими 

охочими; 
 юридичні та методичні консультації щодо діяльності в сфері освіти 

дорослих, а також консультації з питань відкриття нових центрів 
освіти дорослих; 

 гарантію захисту прав і інтересів членів УАОД перед органами влади 
чи іншими інституціями через письмові звернення; 

 листи підтримки для проєктних заявок; 
 новини сфери освіти дорослих у щомісячному дайджесті УАОД; 
 сертифікат про членство в Асоціації; 
 можливість публікувати новини та анонси на сайті [7]. 
Освіта дорослих є складником освіти впродовж життя, спрямована на 

реалізацію права кожної повнолітньої особи на неперервне навчання з ура-
хуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 
економіки. 

Складниками освіти дорослих є: 
 післядипломна освіта; 
 професійне навчання працівників; 
 курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 
 неперервний професійний розвиток; 
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 будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропо-
новані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені осо-
бою [25]. 

Післядипломна освіта передбачає набуття нових і вдосконалення рані-
ше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (профе-
сійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає: 
 спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою набут-

тя особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають 
особливості в межах спеціальності; 

 перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне нав-
чання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 

 підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдоскона-
лення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяль-
ності або галузі знань; 

 стажування – набуття особою практичного досвіду виконання зав-
дань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань. 

Освіта дорослих – це освіта, що здійснюється дорослими через бажання 
розвиватися, адаптації та зміни компетенцій та кваліфікацій до соціально-
економічних змін. Детальні причини виникнення потреби у навчанні дорос-
лих – це: необхідність отримання кваліфікації чи освіти, необхідність розви-
тку навичок, необхідність перепідготовки чи перекваліфікації, готовність ак-
тивніше брати участь у життя, цікавість світу, вторинна неграмотність. 

Наприклад, освіта дорослих у Польщі має багаті традиції, що сягають 
кінця XVIII століття. На даний час найпопулярнішою формою навчаннядо-
рослих є неформальна освіта у формі самостійного навчання [24, с. 102]. 

Проте стан управління інноваційними процесами в системі освіти до-
рослих не може повною мірою задовольнити потреби сталого розвитку са-
мої системи, що багато в чому залежить від труднощів, які виникають у 
дорослих у процесі навчання. Передусім це пов’язують із неготовністю 
особистості до змін і певними психологічними чинниками: хвилюванням 
за свій авторитет, побоюванням виглядати некомпетентним серед колег, 
невідповідністю власному образу «солідної людини», усталеними погля-
дами на роль учня. Складність навчання дорослих загострюється ще й від-
чутним впливом старої парадигми навчання, з притаманними їй 
недоліками, такими як догматичний стиль навчання, лекційна форма за-
нять, переважання технократичного мислення, орієнтація на засвоєння го-
тових знань та індивідуальні форми роботи. 

Важливою передумовою, спрямованою на пом’якшення окреслених 
проблем, є орієнтація на новий андрагогічний досвід, у тому числі й засоба-
ми трансформації традиційних способів передавання знань, створення нових 
технологій навчання, що уможливлюють задоволення потреб як окремої 
особистості, так і суспільства загалом. 

Науковими основами, на яких базується післядипломна освіта, є су-
часні педагогічні й психологічні підходи: гуманістичний, розвивальний, 
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індивідуально-особистісний, компетентнісно-кваліфікаційний, діяльнісний, 
андрагогічний. У системі такої освіти навчання педагогів здійснюється на 
ґрунті андрагогічного підходу, що розкриває закономірності, психолого-
педагогічні фактори ефективного навчання дорослих. Теоретичною основою 
даного процесу є наука – андрагогіка, а тих, хто навчає дорослих, називають 
андрагогами [27].  

На думку В. Наумової, у системі ППО процес навчання дорослих 
функціонує в умовах спеціально організованої діяльності за визначеними 
метою і програмами. Організовує та керує даним процесом викладач-
андрагог – одне з головних завдань якого – створити сприятливі умови для 
навчання та професійного зростання тих, хто навчається. Зробити даний 
процес активнішим, творчим, що розвиватиме їхній фаховий потенціал. 
Пам’ятати, що викладач-андрагог лише супроводжує дорослих у процесі 
навчання, а вони самі вирішують, які саме знання для них дійсно важливі, 
корисні та необхідні [20]. 

Отже, андрагогічний підхід дозволяє виокремити ті методи неперерв-
ної освіти, які найбільшою мірою підвищують мотивацію навчання, забезпе-
чують проблемно-рефлексивний характер, сприяють розвитку фахової май-
стерності освітян.  

Організаційно освіта дорослих складається з 5 напрямів: споживацько-
го; інформації та управління; структурного; змістово-методичного; кадрово-
го і наукового забезпечення. 

Для розвитку дорослої людини важливим є врахування періодів жит-
тєвих криз (від 40 до 60 років). Одні люди не відчувають цієї кризи і не 
здійснюють оперативної ревізії своїх планів і досягнень. Вони вже не очіку-
ють від життя нічого хорошого, міркуючи, що вже занадто пізно будь-що 
змінювати. Пригнічені емоційно люди сприймають етап кризи, починаючи 
переглядати й корегувати попередні нові плани, формують нові завдання. 
Для таких особистостей життєвим стимулом стає вислів: «Навчатися ніколи 
не пізно!». 

Неперервна освіта (освіта впродовж життя) – це зв’язок, узгодженість і 
перспективність усіх компонентів освіти (цілей, завдань, змісту, методів, за-
собів тощо на кожному щаблі освіти) для забезпечення наступності в розвит-
ку особистості. 

Аналіз андрагогічних підходів до ППО у контексті неперервного нав-
чання дорослих доводить необхідність їх використання у системі підвищення 
кваліфікації освітян, оскільки вони ґрунтуються на знаннях про дорослу лю-
дину з урахуванням її вікових особливостей, освітніх інтересів і потреб, жит-
тєвого досвіду, здібностей і можливостей. Це відображає гуманістичну 
сутність освітнього процесу, забезпечує активну діяльність того, хто нав-
чається, високу мотивацію, спрямованість на створення належних умов для 
постійної самоосвіти, самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібно-
стей, які сприяють підвищенню фахової майстерності, досягненню найвищо-
го рівня творчості та самореалізації у професійній діяльності.  
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Основні завдання післядипломної освіти викладено у проєкті Поло-
ження про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України [28], які 
вміщують такі основні аспекти діяльності цього соціального інституту: по-
глиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок і компетентностей 
фахівців відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог рин-
ку; удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компе-
тенції; сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптува-
тись до умов суспільства, що швидко трансформується; стимулювання по-
треби у загальній і професійній самоосвіті; формування потреби особистості 
в інтелектуальному, культурному й духовному розвитку, орієнтації особи на 
збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей; сприяння 
формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах су-
часної цивілізації, демократичного розвитку суспільства. 

Сучасна андрагогіка сповідує основні принципи освіти дорослих, які 
цілком можна реалізувати як принципи діяльності РОС ПКПП: 

 пріоритетності самостійного навчання. У РОС ПКПП цей принцип 
реалізується внаслідок науково- та навчально-методичного забез-
печення на основі пріоритету самостійного поповнення знань, у т. ч. 
у форматі дистанційного навчання; 

 спільної діяльності суб’єктів освітнього простору. Його специфіка в 
РОС ПКПП полягає у тому, що викладач фактично виступає ко-
гнітологом, консультантом, а зміст освіти визначається з огляду на 
точку зору слухача, викладача, групи і часто – замовників на 
освітній результат (докваліфікації, перекваліфікації); 

 використання вітагенного досвіду. РОС ПКПП має гнучко реагувати 
на реальний професійний, соціальний, особистісний досвід слухачів 
з метою внесення змін до робочих програм навчання (навчальних 
ситуацій і технологій, тематики індивідуальних завдань, курсових 
проєктів тощо); 

 індивідуалізації навчання: може бути реалізований у РОС ПКПП у 
вигляді запровадження індивідуальних планів роботи слухачів за-
лежно від поставленої перед освітнім процесом мети; 

 елективності навчання, за яким у РОС ПКПП слухач має можливість 
вільного вибору змісту, форм і методів навчання, а також часу на-
вчання, якщо це відповідає загальному навчальному плану курсової 
підготовки; 

 рефлективності: у РОС ПКПП спостерігається достатньо свідоме 
ставлення слухачів до мети, змісту та результатів навчання; 

 актуалізації результатів навчання: слухачі мотивовані у РОС ПКПП 
до якнайшвидшої перевірки чи впровадження отриманих знань у 
практичній діяльності; 

 особистісного розвитку, за яким РОС ПКПП спрямовується на вдоско-
налення особистості, розвиток її здатності до самонавчання[3; 4]. 

На нашу думку, останнім часом сфера ППО розширилася і включає, 
окрім загальноприйнятих установ освіти дорослих і його різновидів, різні 
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види неформальної освіти (організованого не в навчальних установах 
спеціально підготовленим персоналом). У цьому випадку навчання перетво-
рюється у сферу освітніх послуг, що діє за замовленням суспільства, держави, 
соціальних груп, індивідів [10; 11]. 

Отже, коли відбувається постійне ускладнення технічного оснащення ви-
робництва, суспільство стає перед необхідністю вдосконалювати освіту і 
неперервно підвищувати кваліфікацію працівників різних галузей вироб-
ництва. Підвищення кваліфікації здійснюється у процесі навчання і само-
освіти дорослого населення, а також його донавчання та перенавчання у 
зв’язку з потребами науково-технічного прогресу. Саме розвиток цієї сфери 
освіти призвів до значних змін сучасної освіти, благодійно вплинув на ро-
звиток формальної, традиційної освіти і привів до появи нових форм і видів 
навчання людей у різному віці.  

Розвиток дорослих поставив перед ученими, які займаються проблема-
ми освіти, нові питання й проблеми, змусив переглянути деякі погляди на 
сам процес навчання, на освітню справу.  

Результати наукових досліджень авторського колективу співробітників 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН 
України (Л. Лук’янова, О. Аніщенко, О. Баніт, О. Василенко, Н. Дорошенко, 
С. Зінченко, С. Лапаєнко, В. Радкевич, Л. Сігаєва) представлені у монографії 
«Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади» та посібнику «Сучасні 
технології освіти дорослих», які успішно використовуються у післяди-
пломній освіті для розроблення навчально-методичних комплексів, ство-
рення програм, посібників, науково-методичних рекомендацій.  

Теоретичну значущість для нашого дослідження мають роботи, де по-
дано опис можливостей андрагогічного підходу до підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.Модель навчання, що будується на принципах 
андрагогіки, персоніфікує процес навчання через особистісні якості викла-
дача й слухача; робить сам процес навчання індивідуалізованим, змінює 
місце того, хто навчається, в реальному світі – основою навчання стає особи-
ста відповідальність того, хто навчається, за сферу навчання: оцінку корис-
ності навчання, вибір методів і графіка навчання, оцінку його результатів. 
Наслідком процесу навчання стає розвиток професійно значущих умінь слу-
хача.  

Нові вимоги, які ставить перед освітою суспільство, спонукають до по-
шуку таких форм роботи з педагогом, які забезпечували б неперервність 
процесу професійного зростання та освіти вчителя, а саме: розроблення й 
запровадження нової концепції підвищення кваліфікації педагогів на заса-
дах диференційованого підходу, в основі якої – складна (багатовимірна) мо-
дель організації підвищення кваліфікації, що супроводжується системою 
семінарів, тренінгів, інструктивно-методичних нарад, які є логічним продо-
вженням змісту навчання педагогів під час курсового підвищення 
кваліфікації [13]. 

Характерною особливістю такої моделі є й те, що вчитель поступово пе-
реходить від обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації 
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один раз у п’ять років до дво-, три-, n-разового навчання за даний період. 
Мотивом цього є постійна потреба в оновленні та поповненні як фахових 
знань, так і загальнотеоретичних і загальнорозвивальних. Тобто мотивація є 
головним чинником професійного розвитку педагога. 

М. Смирнова [34] розглядає модель навчання керівників ЗНЗ у процесі 
підвищення кваліфікації, що побудована на засадах андрагогіки, як єдину 
систему структурних складників у їхнього взаємозв’язку й постійному ро-
звитку, з можливістю корекції цілей і завдань з урахуванням особливостей, 
професійних потреб і очікувань слухачів кожної групи.   

Умови навчання допомагають встановленню андрагогічної взаємодії та 
співпраці викладача й слухача, що впливає на професійне зростання обох, а 
також допомагає формуванню андрагогічної компетентності керівника ЗНЗ. 

Тому у вітчизняній системі ППО існувала багаторічна практика укла-
дання кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, у яких за-
кріплювались вимоги до знань, умінь і навичок педагогів різних фахових 
спрямувань, де, окрім понять знаннєвої парадигми, використовувались 
терміни «готовність», «здатність», «відповідність», «розуміння» та 
«свідомість», зміст яких є значно ширшим, ніж обсяг названої парадигми.  

На думку дослідників З. Жуковської, О. Битюцьких [9], андрагогічну 
модель програми підвищення кваліфікації працівників освіти характеризу-
ють такі основні параметри навчання (Табл. 1): 

Таблиця 1 
Параметри навчання (андрагогічний підхід) 

Параметри навчання Змістова характеристика параметра 
(особливість андрагогічного підходу) 

 самосвідомість того, хто навчається 
 усвідомлення зростаючого самоуправлін-
ня 

 досвід того, хто навчається  багате джерело самонавчання 

 готовність того, хто навчається, до 
навчання 

 визначається завданнями щодо розвитку 
особистості до оволодіння соціальними роля-
ми 

 застосування отриманих знань  стрімке 

 орієнтація у навчанні  на рішенні проблеми 

 психологічний клімат навчання 
 неформальний, заснований на взаємопо-
вазі і спільній роботі 

 планування навчального процесу  спільно з тими, хто навчається 

 визначення потреб у навчанні  спільно з тими, хто навчається 

 формулювання цілей навчання  спільно з тими, хто навчається 

 побудова процесу навчання  логіка проблем, проблемні елементи 

 навчальна діяльність  технологія пошуку нових знань на основі 
досвіду 

 оцінка  спільно з тими, хто навчається 
За даними таблиці видно, що андрагогічна модель програми ПКПП по-

винна враховувати самосвідомість, досвід, готовність до навчання слухачів 
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курсів, а також їх розуміння до стрімкого застосування отриманих знань, 
уміння орієнтуватися при навчанні, підтримувати психологічний клімат 
навчання, крім того, спільно зі слухачами здійснювати планування, визнача-
ти їхні потреби у навчанні, формулювати цілі навчання, робити оцінку нав-
чання.  

Отже, побудова процесу навчання повинна бути логічною, а навчальна 
діяльність організована на технології пошуку нових знань на основі досвіду 
слухачів курсів ПКПП.  

О. Баландіною розроблено андрагогічну модель підвищення 
кваліфікації медичних працівників, яка сприяє зростанню їх професійної 
комунікативної компетентності. Практична значущість цього дослідження 
полягає в розробленні навчально-методичного забезпечення курсів підви-
щення кваліфікації (навчальні плани і програми; курси лекцій, що відобра-
жають сучасні підходи до професіоналізму медичного працівника, про-
фесійного спілкування з хворими; тренінги по формуванню і розвитку ко-
мунікативних навиків у професійній діяльності медичного працівника; те-
стові завдання, що перевіряють їхню професійну компетентність) [1]. 

Уведення в систему загальної середньої освіти України згідно із нака-
зом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 р. № 665 «Про за-
твердження кваліфікаційних характеристик професій педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників навчальних закладів» загострило і без того 
нагальну кадрову проблему, суперечність між вимогами, потребами та 
можливостями загальноосвітньої школи, професійною педагогічною 
освітою, актуалізувало проблему підготовки вчителів до роботи в інклю-
зивному класі. 

На основі зазначеного вище для підготовки вчителів інклюзивного 
навчання розроблена андрагогічна модель, фундаментом якої є галузевий і 
компетентнісний підходи. Для її реалізації використано принцип двокомпо-
нентності післядипломної педагогічної освіти вчителя, яка синтезує, по-
перше, соціально-цільовий складник (вимоги суспільства до рівня 
кваліфікації вчителя, його професійних знань, умінь і компетентності й еру-
дованості), по-друге, – індивідуально-особистісний складник (загальна куль-
тура, творчий потенціал, здатність до самореалізації і саморозвитку). Пер-
ший компонент – універсальний, розробляється для загалу вчителів, другий 
– ексклюзивний, він потребує персоніфікованого ставлення [8].  

Запропонована модель передбачає розширення педагогічних знань і 
навичок, попередньо набутих працюючим учителем-практиком, і сприяє пе-
ретворенню його підготовки у сучасну галузеву в інституті післядипломної 
педагогічної освіти. До основних структурних блоків моделі включено нав-
чання у курсовий і міжкурсовий періоди, а також самоосвіту вчителя як за-
значений вище персоніфікований компонент.Для курсової підготовки вчи-
телів інклюзивного навчання були вперше розроблені навчальна програма і 
навчально-тематичний план підвищення кваліфікації. Програма розрахова-
на на 144 год., розподіл яких здійснюється за чотирма модулями: соціально-
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гуманітарним, професійним (психолого-педагогічним), фаховим (методич-
ним) і діагностико-аналітичним. 

Важливим принципом побудови програм є варіативність змісту. Так, у 
соціально-гуманітарному модулі передбачено курси за вибором (варіативний 
складник). Тематика цього модуля спрямована на оновлення і розширення 
світогляду, знань з філософії освіти і права, громадянської освіти тощо. Зміст 
варіативної частини має формуватися відповідно до регіональної специфіки. 
Професійний модуль також включає інваріантну та варіативну частини 
(спецкурси, факультативи); обсяг часу на варіативний компонент збіль-
шується пропорційно до підвищення категорії вчителів. До професійного 
(психолого-педагогічного) модуля ввійшли теми, що розкривають особли-
вості психолого-педагогічних технологій в умовах особистісно зорієнтованої 
освіти та інклюзивного навчання, корекційно-педагогічної діяльності вчите-
ля інклюзивного навчання.  

Зміст варіативної частини спрямований на розширення і поглиблення 
професійних психолого-педагогічних знань, він формується відповідно до 
пропозицій слухачів і можливостей організаторів навчання.  

Зміст і структура фахового (методичного) модуля спрямовані на ово-
лодіння сучасними методиками корекційної, навчально-розвивальної робо-
ти, розкриття найважливіших питань теорії і методики корекційного нав-
чання на основі взаємодії загальної та спеціальної освіти, реалізацію необ-
хідних знань про структуру, зміст нових навчальних програм, створення 
творчої соціально-психологічної атмосфери. Слухачам також пропонується 
варіативна частина – спецкурси, що є логічним продовженням і доповнен-
ням актуальних проблем, розглянутих у попередніх розділах. Передбачено 
проведення педагогічні практики з формування вмінь і навичок реалізовува-
ти психолого-педагогічний супровід дітей в інклюзивному класі, здійснюва-
ти адаптації, модифікації освітнього процесу. Викладання ІКТ у даному мо-
дулі спрямоване на розвиток і вдосконалення умінь і навичок із використан-
ня сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяль-
ності вчителів інклюзивного навчання, організацію дистанційного навчання 
дітей з особливими потребами. Залежно від підготовленості слухачів час, 
відведений на лекційні, семінарські та практичні заняття, може варіюватись 
в залежності від професійної компетентності вчителів, їх педагогічним ста-
жем роботи, розвитком творчого потенціалу, рівнем науково-теоретичної та 
методичної підготовки. 

У діагностико-аналітичному модулі з метою перевірки результатив-
ності курсів ПК вчителів інклюзивного навчання навчально-тематичним 
планом передбачено проведення модульного контролю та контрольно-
оцінювальні заходи, до яких входять вхідне та вихідне діагностування, про-
ведення підсумкової конференції, захист творчих робіт і проєктів. Діагности-
ко-аналітичний модуль є інваріантним. 

Для розвитку професійної компетентності вчителя, його творчого ста-
новлення, важливу роль відіграє також використання різноманітних форм 
роботи у міжкурсовий період як засобу самоосвіти. Наприклад, тренінг ба-
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зується на матеріалах сучасних наукових досліджень з інклюзивного навчан-
ня, зокрема канадських науковців, пропонується для вдосконалення педа-
гогічної майстерності педагогічних працівників, які працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами. Враховуючи принципи навчання вікової 
категорії дорослих, передбачене поєднання лекцій і семінарів, групових 
видів роботи та індивідуальних завдань. Під час вивчення тем передбачений 
аналіз конкретних практичних ситуацій для ілюстрації тем даного курсу. За 
потреби залучається досвід учителів-практиків.  

У Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) 
чітко визначені напрями діяльності: науково-методичне забезпечення педа-
гогічної діяльності працівників освіти, підвищення їх професійної 
кваліфікації, фахового, загальнокультурного і методичного рівня; розроб-
лення і науково-методичний супровід регіонального змісту освіти; освоєння і 
практичне застосування теоретичних положень дидактик, методів і прийомів 
активізації навчальної діяльності школярів; вивчення й апробація прогре-
сивних освітніх технологій, покращення управління процесом їх упро-
вадження; організація ефективної системи методичної роботи; організація 
гнучкої системи неперервної освіти педагогічних кадрів на основі андра-
гогічних принципів навчання; організація підвищення кваліфікації 
працівників освіти на інформаційній і проблемно-пошуковій основі; забез-
печення цілісності й неперервності підвищення професійної майстерності 
педагогічних кадрів у міжкурсовий період; апробація досвіду шкіл щодо су-
часних проблем освіти, у тому числі експериментальних навчально-
методичних комплексів; створення педагогічних умов соціалізації молодих 
фахівців; розроблення та реалізація програм, проектів, спрямованих на про-
фесійний розвиток педагогів; вивчення, узагальнення та поширення пер-
спективного педагогічного досвіду; оволодіння навичками контрольно-
аналітичної діяльності. 

Крім того, ВІППО спрямовує процес ПКПП на розширення інтелекту-
альної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого-
педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного 
процесу, узагальнення і впровадження ППД. 

На основі зазначеного вище, теоретично обґрунтована, розроблена та 
апробована андрагогічна модель підготовки педагогів в умовах інноваційно-
го розвитку системи післядипломної освіти, яка забезпечує вдосконалення 
освітнього процесу під час неперервної освіти педагогів. Це сприяє підви-
щенню рівня професійної компетентності освітян, приведенню їхнього фахо-
вого рівня кваліфікації у відповідність зі світовими стандартами, вимогами 
сьогодення, особистісними та виробничими потребами. 

Андрагогічна модель навчання в освіті складається зі свідомого праг-
нення людини до самореалізації, самостійності, самоуправління. Людині 
належить основна роль у процесі навчання; вона має життєвий досвід (побу-
товий, професійний, соціальний), який може бути джерелом навчання як са-
мої людини, так і колег; людина навчається для вирішення важливої життєвої 
проблеми і для досягнення конкретної мети; розраховує на негайне викори-
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стання отриманих під час навчання вмінь, навичок, знань. Андрагогіка ке-
рується двома основними положеннями: згідно з першим, провідна роль у 
процесі навчання належить самій дорослій людині; згідно з другим – з нав-
чання здійснюється у процесі спільної діяльності тих, хто навчається, і тих, хто 
навчає [6]. 

Адекватною до сучасних потреб є андрагогічна модель навчання, або 
технологія навчання дорослої людини. Її сутність відображена у семи основ-
них принципах: тому, хто навчається, належить провідна роль у процесі нав-
чання; той, хто навчається з позиції дорослої людини, прагне до саморе-
алізації, до самостійності, до самоврядування й усвідомлює себе таким; до-
росла людина володіє життєвим (побутовим, соціальним, професійним) до-
свідом, який може бути використаний як важливе джерело навчання як її 
самої, так і колег; доросла людина навчається для вирішення важливої жит-
тєвої проблеми і досягнення конкретної мети; розраховує на невідкладне за-
стосування отриманих під час навчання вмінь, навиків, знань і якостей; 
пізнавальна діяльність дорослого значною мірою детермінується тимчасо-
вими, просторовими, побутовими, професійними, соціальними чинниками, 
які або обмежують, або сприяють процесу навчання; процес навчання дорос-
лого організований у вигляді спільної діяльності того, хто навчається, і того, 
хто навчає, на всіх етапах: планування, реалізації, оцінювання і до певної 
міри корекції [12]. 

Організація освітнього процесу сучасного закладу освіти багато в чому 
залежить саме від особистості педагога. Важливу роль у вирішенні цієї про-
блеми повинна виконати система післядипломної педагогічної освіти.  

Тому виникає необхідність нових підходів до організаційно-
педагогічних засад, змісту та методичного забезпечення процесу підвищення 
професійної компетентності педагогів. Мова йде про такий підхід до процесу 
підготовки педагогічних кадрів та їхньої післядипломної освіти, який зміг би 
забезпечити інтеграцію професійного й особистісного в їхній діяльності. 
Знання теорії предмета і технологій навчання та виховання лише тоді ефек-
тивно працюють у педагогічній практиці, коли вони зливаються з почуттям і 
прагненням педагога, з його власним «Я», з любов’ю до дітей, отриманням 
особистого задоволення їхнім успіхами. Професійні вимоги за таких умов 
перетворюються на власні якості педагога. Важливо, щоб кожний педагог міг 
найглибше розкрити свої особисті риси, здібності й талант, набути навички 
вмілого використання своїх можливостей, виявляти ініціативу та творчий 
пошук, критично переосмислювати свій досвід у світлі досягнень науки. У 
цих умовах ще більше зростає роль педагога, підвищуються вимоги до його 
особистості, професійних якостей, соціальних і фахових позицій.  

Для того, щоб сприяти формуванню професіоналізму відповідно до су-
часних тенденцій розвитку суспільства, потрібно знати, якої методичної, на-
уково-методичної допомоги потребує педагог. Виходячи з цього, теоретично 
обґрунтовано та впроваджено андрагогічну модель підготовки педагогів, в 
основу якої покладено андрагогічний, компетентніснийі системний підходи 
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як сукупність закономірних, функціонально пов’язаних компонентів, що 
складають одне ціле. 

Основні принципи андрагогічної моделі підготовки педагогів: інно-
ваційності, який передбачає шляхи реалізації моделі у конкретизації струк-
тури професійної компетентності педагогів, створенні інформаційного про-
стору, технологізації процесу навчання; неперервності – формування єдино-
го освітнього простор, аналіз та самоаналіз професійного росту педагогів; 
гнучкості – врахування ініціатив педагогів щодо змісту освітніх програм 
варіативності форм підвищення кваліфікації, елективності навчання; науко-
вості – методологічні засади організації освітнього процесу та відповідність 
змісту навчання рівневі сучасної педагогічної науки.  

Заснована на таких принципах, андрагогічна модель надає педагогові 
можливість активно впливати на зміст, форми і методи навчання, адаптува-
ти його до своїх потреб і особливостей; створює передумови для розвитку са-
мостійного, творчого і відповідального підходу до навчання, набуття умінь і 
навичок організації найважливішого виду людської діяльності – учіння.  

Погоджуємося і з В. Буренко, що підвищенню ефективності процесу 
неперервного навчання дорослих у системі ППО сприяють наступні фактори: 
урахування мотивації та основних андрагогічних принципів навчання дорос-
лої людини; визначення шляхом використання методів науково-
психологічних досліджень освітніх інтересів і потреб кожного фахівця; оп-
тимальний вибір андрагогом навчальних стратегій і методик, спрямованих 
на підвищення фахового рівня освітян; використання активних методів і 
форм навчання; взаємозв’язок професійного й особистісного зростання пе-
дагогів; практичне застосування теоретичних знань і узагальнення набутого 
життєвого досвіду; урахування індивідуальних, психологічних, пізнавальних 
особливостей кожного учасника освітнього процесу; підвищення рівня ем-
патії, толерантності, прагнення до співпраці, взаєморозуміння з викладачем-
андрагогом [5, с. 76]. 

Розглянуті особливості до організації та реалізації освітнього процесу з 
достатньою достовірністю роблять актуальною проблему андрагогічного під-
ходу. Аналіз показав необхідність його використання в РОС ПКПП, оскільки 
він ґрунтується на знаннях про дорослу людину з урахуванням її вікових 
особливостей, освітніх інтересів і потреб, життєвого досвіду, здібностей і 
можливостей. Це відображає гуманістичну сутність освітнього процесу, за-
безпечує активну діяльність того, хто навчається, високу мотивацію, спрямо-
ваність на створення належних умов для постійної самоосвіти, самовдоско-
налення, розвитку дослідницьких здібностей, які сприяють підвищенню 
фахової майстерності, досягненню найвищого рівня творчості та саморе-
алізації у професійній діяльності. 

Українська педагогіка була однією із перших у розробленні андра-
гогіки. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. активну науково-
дослідницьку роботу вела Х. Алчевська, розробляючи дидактико-методичні 
засади освіти дорослих у недільних школах.  
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Теорію просвітницької діяльності для дорослих людей розробляв у 10–
20-х роках ХХ ст. директор гімназії Рідної школи в Рогатині, засновник за-
гальноосвітнього Селянського університету для дорослих М. Галущинський, 
який своєю організаторською працею, пропагандою, науковими роботами і 
студіями започаткував освіту дорослих поколінь і став першим українським 
ученим-андрагогом.  

Початок реформування системи освіти дорослих в Україні розпочався з 
прийняттям в Україні законодавчих актів, в яких викладено положення що-
до структурних та змістових змін у цій галузі: законів України «Про освіту» 
(1991), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про вищу освіту» (2002), а 
також програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентос-
проможна економіка, ефективна держава» на 2010–2014 роки за напрямом 
«Реформа системи освіти».  

Проте аналіз практики освіти дорослих в Україні свідчить, що рефор-
мування галузі здійснюється занадто повільними темпами. Ситуація у сфері 
освіти характеризується невідповідністю якості освіти дорослих сучасним 
вимогам: не створено сучасної законодавчої бази, не використовуються мож-
ливості соціального партнерства, не усвідомлюється потенціал неформальної 
та інформальної освіти дорослих, не розроблено андрагогічні засади навчан-
ня дорослої людини.  

Різні країни Європи розробляють завдання, зміст і шляхи здійснення 
освіти дорослих як частини неперервної освіти або освіти впродовж життя. 
Представляють особливий інтерес національні організації окремих країн у 
сфері освіти дорослих: Національний Інститут з питань неперервної освіти 
дорослих у Англії та Уельсі (National Institute of Adult Continuing Education 
England and Wales); Німецький Інститут з освіти дорослих (German Institute 
for Adult Education); Ірландська Національна Асоціація з освіти дорослих 
(The Irish National Association of Adult Education, Dublin, Ireland).  

Одним зі шляхів вирішення зазначених проблем є врахування загальних 
тенденцій європейського розвитку освіти дорослих, результатів міжнародних 
досліджень, прогресивних ідей зарубіжного досвіду. У цьому контексті вивчення 
досвіду Великобританії з розбудови системи освіти дорослих викликає значний 
інтерес і може стати важливим джерелом всебічного осмислення й творчого ви-
користання його позитивних ідей, зокрема:  

 орієнтація нової парадигми освіти дорослих на неперервність освіт-
ньої діяльності у контексті міжнародно визнаних концепцій «освіти 
впродовж життя» та «суспільства, що навчається». Відродження не-
формальних закладів освіти дасть можливість чергувати формальну 
та неформальну навчальну діяльність і таким чином задовольняти 
різні (соціальні, культурні, економічні, моральні, громадянські) пот-
реби людини та суспільства;  

 відхід від крайніх форм централізації в управлінні системою освіти 
дорослих, адміністративна свобода у прийнятті рішень на місцевому 
та регіональному рівнях; 



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   206         Колективна  монографія      

 

 перегляд системи фінансування освіти дорослих: збільшення обсягів 
державного інвестування з метою створення ефективного механізму 
фінансового стимулювання, активного залучення додаткових альте-
рнативних джерел фінансування; 

 докорінна реорганізація структури формальної освіти дорослих з ме-
тою надання їй більшої гнучкості, що дозволить поетапно, частина-
ми здобувати бажану спеціальність і, за власним бажанням, легко 
«рухатися» в межах освітньої системи без втрати темпів навчання та 
попередніх навчальних досягнень; 

 широке використання дистанційних форм навчання з активним 
зверненням до сучасних інформаційних технологій. На сьогодні ди-
станційне навчання є найоптимальнішою формою навчання дорос-
лих, яке дозволяє реалізувати концепцію неперервної освіти дорос-
лих та суспільства, що навчається, розширивши при цьому до мак-
симуму коло людей, які мають доступ до освітніх ресурсів, та скоро-
тивши до мінімуму і матеріальні витрати споживачів освітніх послуг, 
і державні кошти [14].  

Глобалізм зумовив диференціацію освіти регіонів і регіональну диферен-
ціацію освіти. Глобальна освіта становить сукупність загальнолюдських і про-
фесійних знань і технологій їх використання в суспільній практиці з метою 
гармонізації суспільних відносин і якнайповнішого задоволення потреб (сус-
пільних, групових, індивідуальних): глобальних, цивілізаційно-
територіальних, державно-національних, регіональних, локальних.  

Система освіти глобалізованого суспільства мусить становити інте-
гральну сукупність освітніх структур, освітніх відносин, освітньої свідомості 
та діяльності, що забезпечує відтворення і розвиток інтелектуального потен-
ціалу глобального суспільства на всіх вказаних вище рівнях управління – 
відтак є інтеграційно-диференційованим процесом в умовах глобально-
регіонального розвитку.  

За цих умов принцип трансінтерналізації освіти стає координуючим 
началом побудови змісту освіту:  

а) орієнтованість на загальний соціокультурний розвиток екосистеми; 
б) орієнтованість на розвиток регіону;  
в) орієнтованість на розвиток найближчих регіональних сусідів; 

д) орієнтованість на провідну роль творчого начала особистості в умовах ко-
лективно-розподіленої праці регіонального соціуму. 

Отже, вдосконалення системи освіти вимагає особистісно зорієнтованої 
парадигми навчання, активного розвитку діалогу Людини і Природи, перед-
бачає сформулювати принцип регіональності навчання: 

1. Упровадження освітньої системи для супроводу суспільства до нової 
логіки – селекціонування соціальних інститутів на засадах добудови взаємо-
обумовлених систем частково-самокерованими й гармонійними. 

2. Процес виховання для виявлення генетичної сутності людини діє на 
всіх етапах (логіки) її траєкторії (життя) рамками особистісно зорієнтованої 
парадигми навчання. 
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3. Зміст освіти є певним інформаційним конструктом, відображенням 
складності біосферних процесів, певною проєкцією цих процесів на сучасну 
людину й навпаки. 

4. Діє педагогічне моделювання й проєктування майбутнього суспіль-
ства, динамічних зв’язків між його суб’єктами (людина, група людей тощо), 
людиною й суспільством на різних етапах соціумізації особистості, діяльності 
як співдіяльності людей (взаємодія генетичних програм). 

5. Мета розвитку суспільства повинна бути сконцентрованою в педа-
гогічному процесі у вигляді освітнього завдання – побудови соціального ін-
ституту «щасливого життя людини». 

Наша країна має певний історичний досвід у сфері аналізу міжнарод-
ного освітнього руху, громадських організацій та освіти дорослих. 

Так, керуючись вищеозначеним, на базі Кременчуцького інституту 
Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда 
Нобеля у 2009 р. започатковано ВНЗ виконавчого комітету Автозаводської 
районної ради «Університет третього віку» (далі – Університет), який є 
формою цільової соціальної послуги у форматі просвітницького закладу 
навчання літніх людей у Полтавському регіоні. У цьому закладі, як і в ін-
ших, передбачено відповідний порядок й атрибутику навчання: статут, ем-
блема, гімн, прапор.  

Метою діяльності Університету є подолання стереотипного сприйняття 
людей похилого віку як пасивного сегменту ринкової економіки та лише 
споживача матеріальних ресурсів держави.  

Освіта літніх людей в Університеті покликана подолати вікову кризу, 
втрату соціального статусу та дефіциту спілкування. 

Основні принципи Університету: підтримувати фізичні, психологічні та 
соціальні здібності людей старшого покоління; сприяти створенню можли-
востей для освіти, навчання та розвитку старшого покоління; розвивати 
діалог між поколіннями; залучати ресурси самих людей старшого покоління 
для підвищення якості їх власного життя та активної участі в житті громади; 
створити можливості для навчання впродовж життя людям, що вже вийшли 
на пенсію; співвідносити навчання з вимогами та потребами сьогодення; от-
римувати задоволення від навчання. 

В Університеті діють три факультети: культурно-просвітницький, 
медичний, історико-краєзнавчий. Освітній процес і культурно-
просвітницька робота здійснюється за двома семестрами з вересня по чер-
вень згідно з робочим навчальним планом, погодженим Радою Університету. 
Заняття проходять один раз на тиждень і тривають не більше двох годин. 

Після закінчення слухачеві видається диплом, в якому відображаються 
досягнення слухачів протягом усього терміну навчання – 1 рік.  

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки 
та права імені Альфреда Нобеля опрацьовує комплексну наукову тематику 
«Методологічне забезпечення прискорення процесів соціально-
економічного розвитку Кременчуцького біосферного регіону» (№ 0108-
U004531). 
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Викладачі Університету – волонтери, понад 50% становлять пенсіонери 
відповідного фаху і рівня підготовки.Великий вклад у розбудову «Універси-
тету третього віку» вносить Дніпропетровський університет економіки та 
права імені Альфреда Нобеля, який забезпечив входження університету до 
Болонської хартії. 

Досвід Кременчуцького університету для літніх людей говорить: 
здатність поводити себе цілеспрямовано, культурно отримує те суспільство, 
яке завдяки відповідній освіті для всіх своїх членів у певних рамках дозволяє 
вибирати шлях власної еволюції.  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського з 2010 р. тісно співпрацює з Університетом третьо-
го віку м. Кременчука.  

Зазначимо, що міжнародна ініціатива проведення Тижня освітнього 
зростання в Україні спрямована на розширення пізнавальних процесів у сус-
пільстві, особисте вдосконалення освіти і культури дорослих людей. Ця 
ініціатива підтримується в більш ніж 50 країнах світу.Щорічні події прово-
дяться з 11 по 17 вересня [36].  

За ініціативою кафедри педагогічної майстерності Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 
10–17 вересня 2011 року проходив ХІІ Міжнародний «Тиждень освіти дорос-
лих» в Україні: «Ноосфера для освіти зрілої людини», стратегічною метою 
якого стало прямування до досягнення цілей, проголошених на період 2003–
2012 роки Організацією Об’єднаних Націй. 

Проект маршруту ХІІ Міжнародного Тижня освіти дорослих: Київ – Чор-
нобиль – Полтава. Географія маршруту на Полтавщині: Полтава – Полтавсь-
кий район – Козельщинський – Кременчук – Кременчуцький район – Комсо-
мольськ – Решетилівка – Диканський район – Шишаки – Миргород – Мирго-
родський район – Лубенський район. Учасники ТОД ознайомилися з ор-
ганізацією освітнього процесу університету третьої височини – Університетом 
третього віку м. Кременчука. Розповіли про взаємодію закладу для дорослих з 
Кременчуцьким інститутом Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля. Відвідали Музей під відкритим небом (Парк Миру), відбулося покла-
дання квітів біля Гонгу Миру. Дорослі студенти провели чудову екскурсію, при-
вітали українською піснею. На завершення всі подивилися парад військових. 

Отже, суспільна просвіта дорослих визначається як: оволодіння люди-
ною способами життя в постійно ускладнюваних суспільних взаєминах; опа-
нування мовою та культурою суспільства, в якому живе людина. 

Андрагогіка у сучасних умовах набуває міждисциплінарного характеру, 
дає можливість дорослим побачити нові можливості та перспективи. Вияв-
лено, що дорослій людині притаманні високі пізнавальні здібності, вони мо-
жуть навчатися набагато ефективніше, здатні краще оволодівати інтегрова-
ними предметами, вміннями та навичками. Дорослі люди набувають ком-
плексних компетентностей. Для професійно підготовлених фахівців з вищою 
освітою характерне концептуальне мислення, ерудованість, здатність опе-
рувати ключовими категоріями, наявний високий рівень професійної компе-
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тентності, зокрема сформована цифрова компетентність. Вони набагато 
швидше входять у професію і достатньо інтенсивно працюють і розвивають-
ся. Дорослі люди здатні швидше виявляти нові можливості та перспективи, 
оскільки поєднують свій досвід з новими знаннями. Навчання дорослих при-
скорює когнітивні процеси, і мозок починає працювати набагато ефек-
тивніше, оскільки він успішно працює в умовах вирішення нових перспек-
тивних проблем – це кращий спосіб оновлення мозку.  

Сутність андрагогічного підходу полягає у таких принципових поло-
женнях: провідна роль у власній освіті належить самому суб’єкту; навчання 
повинно враховувати індивідуальні особливості дорослого, відповідати його 
індивідуальним освітнім потребам та стимулювати зростання цих потреб; у 
процесі навчання треба використовувати внутрішні сили особистості, спира-
тися на природне прагнення людини до саморозвитку, самовдосконалення, 
активізувати суб'єктивну сферу фахівця; освітній процес відбувається у 
спільній діяльності суб’єктів освіти. Запровадження андрагогічного підходу в 
професійному навчанні сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку 
самостійного творчого мислення, психологічній адаптації у роботі з дорос-
лими людьми тощо. Водночас необхідно здійснювати критичне само-
оцінювання власної професійної діяльності та визначати шляхи професійно-
го самовдосконалення. З погляду науковців, андрагогічний підхід має забез-
печити: наступність змісту та координації освітньо-виховної діяльності на 
різних ступенях освіти, які функціонують як продовження попередніх і пе-
редбачають підготовку осіб для можливого переходу до наступних ступенів; 
формування потреби й здатності до самонавчання відповідно до інтелекту-
альних можливостей особистості; оптимізацію системи перепідготовки 
працівників і підвищення їхньої кваліфікації; розроблення інтегрованих 
навчальних планів та програм; зв'язок між середньою загальноосвітньою, 
професійно-технічною, вищою школою та закладами післядипломної освіти; 
формування й розвиток навчально-науково-виробничих комплексів ступе-
невої підготовки фахівців. Особливості андрагогічного підходу полягають у 
врахуванні цінності професійного досвіду людини, передбачають можливість 
вибору навчальної траєкторії, самоконтролю процесу навчання, саморе-
алізації тощо. Це максимально забезпечує відповідність індивідуальним 
можливостям особистості, виробленню педагогом власної світоглядної пози-
ції, визначенню індивідуальної траєкторії розвитку з повною відповідаль-
ністю за свій вибір. Отже, навчання базується на досвіді, а сутність навчання 
полягає у досягненні конкретного результату та негайному використанні 
набутих знань та вмінь. Цей підхід, фактично, становить методологічну ос-
нову теорії освіти дорослих. У процесі узагальнення результатів дослідження 
у сфері освіти дорослих науковцями виявлено низку тенденцій: наявність 
усвідомленої відповідальності (розуміння власних особистісних властивостей 
і пріоритетів, розвиток навичок рефлексії, здійснення усвідомленого вибору і 
водночас бачення перспектив); набуття системного мислення (дозволяє 
всебічно охопити систему освіти, а також бачити її окремі елементи, вибудо-
вувати їхні взаємозв’язки та конструювати цілісну логічно побудовану кар-



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   210         Колективна  монографія      

 

тину); розвинена здатність до управління проектами і процесами (розуміння 
загальних принципів і підходів, навички планування, організації й реалізації 
проектів на практиці, здатність нести відповідальність за реалізацію та ре-
зультати проекту); універсальність та міжгалузева комунікація (провідний 
напрям можливостей прийняття ефективних рішень, вирішення складних 
комплексних завдань); співпраця і робота в команді (середовище має макси-
мально сприяти обміну ідеями, виявленню успішних кейсів взаємодії, їх по-
ширенню і застосуванню на практиці, розвитку емпатії, толерантності, інших 
навичок роботи в команді); відкритість і полікультурність (бачення складних 
завдань чи проблем з різних позицій, що у рази збільшує ймовірність знайти 
нестандартне рішення, вміння слухати і чути альтернативні ідеї, сприймати 
їх, бути гнучким); клієнтоорієнтованість у всіх галузях, у тому числі в освіті 
(фахівці, які працюють з людьми, повинні вміти коректно й ефективно 
спілкуватися з усіма суб’єктами взаємодії); підвищення цифрової компе-
тентності (необхідність володіння програмами Microsoft Office, освоєння різ-
них ІТ-систем, які систематизують роботу); навчання вчитися (навчання стає 
повсякденною активністю, провідним стилем життя, триває довічно, оскіль-
ки кожен день з’являється величезний обсяг нової інформації); здо-
ров’язбереження (здоров’я розглядається як інвестиція в професійне май-
бутнє, здоровий спосіб життєдіяльності сьогодні є пріоритетним і затребува-
ним) [30, с. 446–449].  

Водночас освіта дорослих відкриває нові контакти, нові горизонти, нові 
смисли, нові можливості. Важливого значення у цьому контексті набуває 
андрагогічний підхід як цілеспрямований процес стимулювання, виховання, 
навчання й удосконалення дорослої людини під час професійної підготовки 
та перепідготовки, який поєднує і трансформує здобутки індивідуального, 
творчого, особистісно зорієнтованого підходів.  

У цьому напрямі відповідно до листа ДВНЗ (тепер – ДЗВО) «Універси-
тет менеджменту освіти» НАПН України від 26.06.2012 року № 01-02/392 
«Про рекомендації щодо участі у заходах науково-методичного супроводу 
професійного розвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників у межах діяльності Консорціуму закладів післядипломної освіти 
в 2012/2013 навчальному році» була створена Полтавська регіональна школа 
новаторства (РШН), яка є формою підвищення фахового рівня керівних, на-
уково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти. Ор-
ганізацію її діяльності забезпечує кафедра педагогічної майстерності (тепер 
– кафедра педагогічної майстерності та інклюзивної освіти) ПОІППО [2; 19].  

У рамках РШН протягом 2012–2020 діяло 11зональних шкіл новатор-
ства, які об’єднували 2–3 райони, з 2021 року відповідно до реор-
ганізаціїПолтавськоїобласті функціонує 4 районні школи новаторства. 

Результати діяльності РШН: за 2012–2022 рр. опубліковано понад 30 ста-
тей; створено сайт; проведено 9 методичних студій, Всеукраїнський круглий стіл 
«Використання андрагогічного підходу в підвищенні кваліфікації педа-
гогічних працівників»(2013), Всеукраїнську науково-практичну онлайн-
конференцію «Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фак-
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тор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та 
виклики часу» (2018), І Всеукраїнську науково-практичну онлайн-
конференцію з міжнародною участю «Мережа шкіл новаторства України: ро-
звиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педа-
гогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти» 
(2021)[19],проведено три фестивалі «Золотий фонд уроків Полтавщини», веб-
марафон педагогів-новаторів тощо [24; 26].  

Отже, виявлені тенденції в контексті андрагогічного підходу забезпе-
чують розвиток ключових компетентностейіціложиттєвий професійний ро-
звиток фахівця і мають гарантувати загальний, мобільний і постійний доступ 
до навчання дорослих. Метою освіти дорослих є набуття та оновлення знань, 
умінь, навичок, необхідних для особистої реалізації дорослих, свідомої участі 
в суспільному та економічному житті суспільства, для активного громадян-
ського життя, соціальної єдності, розвитку творчого особистісного потен-
ціалу фахівця, спрямованого на майбутнє.  
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§ 3.3. Концептуальні основи навчання, 
що стимулює особистісний розвиток 

здобувачів освіти територіальних громад 
 

Сучасна ситуація в освіті, її кардинальна перебудова, гуманізація, за-
вдання підготовки здобувачів освіти, визначають необхідність розробки но-
вих форм особистісного розвитку здобувача освіти територіальних громад в 
умовах децентралізації. Але саме визначення змісту процесу їхнього особис-
тісного розвитку, що є практичною й науковою проблемою, дасть змогу роз-
робити технології ефективного управління цим процесом. Тому розглянемо 
концептуальні основи навчання, що стимулює особистісний розвиток здобу-
вачів освіти територіальних громад. 

Сучасний етап трансформації України у світовий економічний, куль-
турний, освітній простір вимагає змін у традиційних ціннісних орієнтаціях 
суспільства. Розвиток сучасного суспільства характеризується увагою до 
проблем особистості, персоналістичними тенденціями у культурі в цілому і 
в освіті зокрема. Змінюється й соціальне замовлення не тільки щодо мети, 
завдань, якості освіти, а перш за все щодо типу особистості, здатної до 
стрімкої, гнучкої зміни своєї життєдіяльності. Необхідним є переосмис-
лення самої парадигми освіти, відмови від адаптивної моделі засвоєння 
знань на користь навчання, яке створює умови для особистісного розвитку 
здобувача освіти. Традиційна освіта також передбачає розвиток, але він 
побудований як предмет дидактики – відповідно до стандартизованих ці-
лей навчання і виховання, а власне психічний розвиток (як предмет пси-
хології) відбувається стихійно. 

Пріоритет особистісного розвитку здобувача освіти, проголошений на 
рівні державної політики в галузі освіти, поки що далекий від реального вті-
лення на практиці. Якщо у декларативному плані особистісна орієнтація 
освіти не викликає протидії, то реально справа виглядає складніше. Багато 
закладів освіти територіальних громад продовжують розробляти й визнача-
ти зовнішні установки, майже не враховуючи індивідуальних особливостей, 
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творчих можливостей і цілей здобувачів освіти. Стереотип розуміння освіти 
як передачі здобувачу освіти територіальної громади заздалегідь відчужених 
від нього «нічийних» знань все ще продовжує існувати в нормативних доку-
ментах, програмах, технологіях і методиках навчання. 

Освіта за своїм призначенням орієнтована на виконання соціальних 
функцій і не може не відображати відчуженість організованих і регульованих 
державою інститутів людини. Пов’язаний з феноменом відчуження парадокс 
освіти полягає в тому, що вона одночасно є засобом освоєння культури, роз-
витку можливостей людини і одним із способів її інтеграції в соціум. Найяс-
кравіше цей парадокс проглядається у тоталітарному соціумі, де система 
освіти, її фактичне функціонування на реалізацію особистісного потенціалу 
здобувача освіти і його вільне самовизначення не орієнтоване [43, с. 61; 56, 
с. 211–231; 57, с. 35–43]. 

Домінування зовнішньої заданості щодо мети, змісту і технологій на-
вчання веде до послаблення внутрішньої мотивації здобувачів освіти терито-
ріальних громад, відсутність запиту на їх творчі задатки – до небажання вчи-
тися, гіперболізації у них формальних цінностей освіти (одержання атестата, 
гарних оцінок). Збільшується відчуження здобувача освіти територіальних 
громад від власне освіти, обумовлене невідповідністю традиційних цілей і 
форм навчання його життєвим потребам, які змінюються. 

Враховуючи вищесказане, слід розробити систему, яка б інтегрувала 
особистісно-творчі й суспільні освітні цілі. Проблема полягає у виробленні 
педагогічних основ, умов і технологій, за яких можливе поєднання індивіду-
альної творчої самореалізації здобувачів освіти територіальних громад з од-
ночасним засвоєнням ними культурно-історичних досягнень людства, зок-
рема освітніх стандартів. 

Проблема особистісного розвитку постійно розглядається психолого-
педагогічною наукою, хоча сам термін «особистісний розвиток» не є устале-
ним і зустрічається в літературі поряд з такими поняттями як «самовдоско-
налення», «самореалізація», «життєвий шлях», «розвиток потенціалу особи-
стості» тощо. Порівняльний аналіз праць дослідників, які представляють рі-
зні психологічні школи, показує їх намагання створити ефективні універса-
льні засоби діагностики, практичні засоби управління особистісним розвит-
ком і подолання труднощів на шляху цього розвитку, які часто виникають у 
навчальному процесі закладу освіти територіальних громад. У вітчизняній 
психології і педагогіці з’явилися дослідження, у яких розглядаються пробле-
ми формування особистості в освіті (Р. Вайнола [3]; І. Зязюн [6, с. 11–57]; 
Г. Костюк [7]; В. Моргун [35, с. 27–40]; В. Радул [38, с. 15–20]; Л. Сігаєва [40, 
с. 165–176] та ін.), розвиток технологій навчання у закладах освіти України 
(В. Бондар [1]; О. Буйницька [2]; Р. Гуревич, М. Кадемія, Л. Шевченко [4]; 
І. Дичківська [5]; Л. Лебедик [8–33; 52–55]; Л. Лук’янова [34]; О. Набока 
[36]; О. Пометун, Л. Пироженко [37]; Г. Романова [39]; Д. Чернілевський [49] 
та ін.). У той же час створення умов для особистісного розвитку здобувачів 
освіти територіальних громад засобами технологій навчання не є самостій-
ним предметом вивчення, відсутні адекватні теоретичні узагальнення, не ро-



Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

   216         Колективна  монографія      

 

зроблені процедури діагностики і управління. 
В останні роки почали зміщуватися акценти – головною цінністю про-

голошена особистість людини. З 80-х років минулого століття у вітчизняній 
психології розпочався гуманістичний «прорив», багато в чому обумовлений 
змінами в житті нашого суспільства, перебудовою, а також ходом розвитку 
світової психології. «Повернення до людини» (Д. Леонтьєв) підвищило дос-
лідницький і практичний інтерес до таких феноменів як самосвідомість, тво-
рчість, любов, відповідальність, повноцінний розвиток можливостей люди-
ни, особистісний і соціальний розвиток, гуманізація спілкування людей в 
усіх сферах соціального життя. Вітчизняні школи психології, які майже не 
займалися безпосередньо розробкою гуманістичної проблематики в силу 
причин ненаукового характеру, проте, зберігали відкритість стосовно неї. 
Дослідники вбачають в особистості активного суб’єкта процесу власного роз-
витку (В. Моргун [35]). 

Найближчою до вітчизняної є екзистенціальна психологія, яка відсто-
ює точку зору про не адаптивний характер розвитку людини, про те, що на-
прямок розвитку визначається винятково її виборами. Ключовий момент те-
орії – відсутність наперед заданого розвитку людини, стверджує позицію 
особистості як суб’єкта власного розвитку. 

Гуманізація підходів до особистості стала причиною звернення психо-
логів до поняття «особистісний розвиток». Для пояснення цього феномена 
використовується поняття прагнення до самореалізації як однієї з основних 
рушійних сил розвитку особистості. Творча самореалізація полягає в розк-
ритті і розвитку своїх здібностей, своєї сутності. Втілення сутнісних сил (зді-
бностей) особистості в її соціальній діяльності, бачення себе в продуктах сво-
єї діяльності, своєму внеску в інших людей і є процесом самореалізації. Таке 
розуміння самореалізації дає можливість поєднати гуманістичну психологію 
і парадигму діяльності. 

Як бачимо, проблема особистісного розвитку є однією із найскладні-
ших і, фактично, постійно актуальних у психолого-педагогічній науці. Її роз-
глядають багато авторів, хоча й не завжди як основну досліджувану пробле-
му, але без її вирішення часто є неможливим розгляд інших питань, які їх ці-
кавлять. Залежно від того, в якому контексті той чи інший автор аналізує 
проблему особистісного розвитку, він звертає увагу на ті чи інші аспекти цієї 
проблеми. Практично всі роботи, пов’язані з вивченням особистості людини, 
спрямовані не тільки на виявлення конкретних закономірностей, певних 
змін на різних вікових етапах, а й на розкриття загальних принципів особис-
тісного розвитку. У той же час у психолого-педагогічних дослідженнях і до-
тепер залишаються недостатньо теоретично розробленими й експеримента-
льно вивченими процесуальні характеристики, структура, психологічні ме-
ханізми, рушійні сили процесу особистісного розвитку здобувача освіти як 
форми прояву генеральної лінії прогресу в соціальному становленні його як 
особистості.  

На жаль, узагальненого досвіду навчання здобувачів освіти територіаль-
них громад сучасної освіти, яке б стимулювало їх особистісний розвиток, прак-
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тично немає. Корисний досвід описується у деяких дослідженнях 
(Р. Вайнола [3]; І. Зязюн [6, с. 11–57]; Г. Костюк [7]; Л. Лебедик [12, с. 45–53; 
26]; В. Моргун [35, с. 27–40]; В. Радул [38, с. 15–20]; Л. Сігаєва [40, с. 165–176] 
та ін.), однак на практиці вимоги особистісного підходу не витримуються.  

На даний час існує декілька психологічних концепцій розвитку особис-
тості, однак єдино прийнятої теорії ще немає. Тому, не випадково, станов-
лення системи навчання в освіті, яка б створювала умови для особистісного 
розвитку здобувача освіти, характеризується в її теоретичному обгрунтуванні 
великою різноманітністю. Відсутність єдиної теорії ставить педагогів перед 
необхідністю вибору й водночас дає їм право вибору якоїсь однієї психологі-
чної концепції чи певного поєднання деяких із них для вирішення конкрет-
них психологічних та дидактичних завдань. 

Метою дослідження є теоретико-практичне обґрунтування концептуа-
льних основ навчання, що стимулює особистісний розвиток здобувачів осві-
ти територіальних громад. Завданнями нашого дослідження є: 1) теоретико-
практичне обґрунтування основних вимог до здійснення навчання здобува-
чів освіти у територіальних громадах, яке стимулює їхній особистісний роз-
виток; 2) виокремлення шляхів вирішення проблеми особистісного розвитку 
здобувачів освіти територіальних громад у світлі нової парадигми освіти; 
3) обґрунтування принципів навчання, стимулюючого особистісний розви-
ток здобувача освіти територіальних громад; 4) опис компонентів реалізації 
системи навчання, яка передбачає особистісний розвиток здобувача освіти 
територіальних громад; 5) виокремлення складників технології особистісно-
го розвитку здобувача освіти територіальних громад. 

Виконуючи перше завдання нашого дослідження ми з’ясували, що осо-
бистість здобувача освіти – дуже складна структура, яка вимагає складної ро-
звивальної педагогічної взаємодії у закладах освіти територіальних громад. 
Її системотворчим елементом є спрямованість особистості, презентована по-
требами, інтересами, переконаннями, особистісними смислами, ціннісними 
орієнтаціями, мотивами, установками. 

Особистісна орієнтація освіти територіальних громад йде поряд із лібе-
ралізацією всього життя суспільства. Однак, цей процес не йде «автоматич-
но», а потребує спеціального культивування. Слід здійснити гуманістичну 
конверсію закладів освіти територіальних громад, що передбачає поступову 
відмову від жорсткої орієнтації на виключне обслуговування потреб держа-
ви. Однак, запит на освітні послуги йде переважно саме від державних і ві-
домчих замовників, має прагматичний, функціональний характер. Ефектив-
ність послуг сучасної освіти зросте, коли сама особистість глибше й різнобіч-
ніше залучиться в освітню діяльність, яка органічно ввійде до цілісного світу 
особистості, допомагатиме реалізувати її устремління, стане засобом саморе-
алізації [43, с. 62]. Освіта здатна стати засобом підтримки людини у кризо-
вих соціальних умовах, створивши підтримуюче соціокультурне середовище 
територіальної громади, в якому забезпечується особистісний ріст, стимулю-
ється інноваційна, пошукова, творча пізнавальна діяльність. 

Проєктно-творчий підхід до будь-якої системи має стимулювати пошу-
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ки провідних, системотворчих чинників. Здебільшого найважливішими на-
прямками розвитку освіти називаються її інформатизація і комп’ютеризація, 
фундаменталізація, гуманізація і гуманітаризація, забезпечення наступності 
й безперервності освіти, повнота моделювання діяльності здобувача освіти, 
підвищення активності здобувачів освіти територіальних громад, їх інтелек-
туального й творчого потенціалу. Є підстави вважати головним серед цих 
напрямків цілісний особистісний розвиток здобувачів освіти. Однак, систем-
на методологія вимагає подальшого аналізу, конкретизації й виділення го-
ловної ланки розвитку системи. На думку деяких дослідників, такою ланкою 
є «технології особистісно-розвивальної освіти» [43, с. 62]. Причому акцент 
ставиться на інтелектуальному і творчому розвитку здобувачів освіти. Ця 
стратегія охоплює не лише знання, вміння й навички, а, насамперед, розви-
ває здатність їх набувати. Випускник сучасної школи із високим інтелектуа-
льним і творчим потенціалом зможе краще інтегруватися у соціально-
економічне середовище періоду науково-технічних змін в Україні. 

Як досягти того, щоб особистісний розвиток здобувача освіти територі-
альних громад став органічним складником змісту і технології навчання в 
освіті? У пошуках відповіді на це запитання, використаємо підходи 
І. Якиманської до розуміння особистісно-орієнтованого навчання як «ви-
знання учня головною діючою фігурою всього навчально-виховного проце-
су» [50, с. 31], а способу навчання як «особистісного утворення, де, як у спла-
ві, поєднані такі компоненти: потреби, мотиви, емоції й операції» [50, с. 37]. 

Звідси, основними вимогами до здійснення навчання здобувачів освіти 
у територіальних громадах, яке стимулює їх особистісний розвиток, є: перео-
рієнтація навчання (як соціально організованого й заданого нормативу пі-
знання) на учіння (як побудову самим здобувачем освіти у територіальній 
громаді індивідуальних моделей пізнання, які мають для нього особистісне 
значення); єдність мотиваційних установок і когнітивних здібностей в на-
вчанні; диференціація програм курсів, що враховує суб’єктивний досвід і ви-
бір здобувачем освіти у територіальній громаді тих чи інших способів навча-
льної діяльності, оволодіння якими «є основним шляхом розвитку пізнава-
льних здібностей» [50, с. 35]; «основним результатом навчання має стати 
формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними 
знаннями і вміннями» [50, с. 37]; технологія такого навчання має бути «цілі-
сною системою дидактичних впливів» [50, с. 37]. 

Таким чином, навчання, яке створює умови для особистісного розвитку 
здобувача освіти територіальних громад, має таку важливу перевагу як ак-
цент на суб’єктивному досвіді здобувачів освіти та їх активності у виборі ди-
дактичних способів. Однак, ці способи ще слабо диференційовані й не уза-
гальнені в аспекті розвитку його як особистості. 

Не здобувача освіти територіальних громад слід прилагоджувати до на-
вчального матеріалу, як це робиться за традиційного інформаційного підхо-
ду, а весь зміст освіти підпорядкувати його розвитку як найвищій меті. Стру-
ктурування навчального матеріалу має бути адекватним цій меті: не факти 
(дати, цифри, події) з навчального предмету, а особистісні якості і здібності, 
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як, наприклад, логічне мислення, креативність, спілкування, духовні й мора-
льні цінності [43, с. 63]. 

Недоліки й складнощі запровадження технологій навчання в освіті, які 
б створювали умови для особистісного розвитку здобувача освіти територіа-
льних громад, визначають такі чинники: відсутність теоретичної концепції 
особистості, яка б зняла протиріччя інформаційного й особистісного підходів 
в освіті; домінування принципу індивідуального підходу, який враховує вже 
досягнутий рівень розвитку особистості, над самим принципом розвитку; не-
визначеність шляхів інтеграції засвоєння нових знань і розвитку особистості 
як мети освіти, заміна їх завданнями навчання і дидактичними методами; 
обмеженість сфери прояву особистості здобувача освіти територіальних гро-
мад переважно навчальним процесом у закладі освіти територіальної грома-
ди; недостатня диференційованість і узагальненість принципів навчання, яке 
стимулює особистісний розвиток здобувача освіти територіальних громад; 
незабезпеченість педагогів валідними засобами психодіагностичного конт-
ролю цього розвитку; відсутність пріоритету саморозвитку особистості над її 
«формуванням». 

Отже, аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літе-
ратури показав значний суспільний і науковий інтерес до особистісного роз-
витку здобувача освіти. Закономірно постає завдання філософськи обгрунту-
вати і підтримати нові системні моделі соціалізації, особистісного розвитку 
здобувачів освіти територіальних громад, визначити умови, які як позитив-
но, так і негативно впливають на якість цього процесу.  

Могутніми чинниками стимулювання процесу особистісного розвитку 
здобувачів освіти територіальних громад є сучасне інформаційне сус-
пільство, яке створює додаткові можливості для ефективної освіти, та гума-
нізація освіти, детермінована тенденцією до загальної гуманізації суспільст-
ва. Освіта є одночасно чинником і засобом особистісного розвитку здобувача 
освіти територіальних громад, вона впливає на вибір ним життєво важливих 
цінностей, на його самовизначення, організовує і впорядковує стихійну соці-
алізацію. Сьогодні в Україні на зміну застарілій навчально-дисциплінарній 
моделі освіти приходить особистісно орієнтована модель, яка вбачає у здобу-
вачу освіти рівноправного партнера, заперечує маніпулювання ним. 

Перейдемо до другого завдання нашого дослідження щодо пошуку 
шляхів вирішення проблеми особистісного розвитку здобувачів освіти тери-
торіальних громад у світлі нової парадигми освіти. 

Соціокультурний аналіз трансформації сучасної освіти показує загаль-
ну тенденцію переходу освітньої теорії і практики від традиційної освітньої 
парадигми, у межах якої людина є «об’єктом навчальних впливів», до гума-
ністичної парадигми безперервної освіти, яка передбачає гуманістичний тип 
стосунків учасників освітнього процесу, саморозвиток здобувачів освіти те-
риторіальних громад. В основу сучасних концепцій освіти покладено ідею 
безперервної проєктної освіти, яка передбачає, через включення цільової 
орієнтації у сферу смислових орієнтирів особистості, побудову значимої для 
особистості лінії «сюжетного» життєвого руху. 
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На основі аналізу сучасних педагогічних досліджень можна виділити де-
кілька особливостей зрушення у науковому осмисленні й вирішенні проблем 
освіти: персоніфікація – орієнтація на особистість, а не на систему інституцій; 
інноваційність досліджень освіти – їх спрямованість на створення нового осо-
бистісного і соціально значимого продукту; соціокультурна орієнтація – підхід 
до освіти як створення особистістю власного соціокультурного досвіду; теоре-
тичне розукрупнення – відмова від посягань на побудову загальної системи 
безперервної освіти на користь концептуально побудованих, але конкретно 
спрямованих практично-орієнтованих досліджень [43, с. 54–55]. 

Зважаючи на нові парадигмальні підходи, методологія дослідження 
проблеми особистісного розвитку здобувачів освіти територіальних громад 
передбачає: особистісну орієнтацію дослідження на відміну від орієнтації на 
освітню систему, тобто орієнтацію на актуальні освітні потреби особистості 
здобувача освіти у процесі конструктивного саморозвитку, самовизначення і 
самореалізації; акцент на розвитку особистості здобувача освіти територіа-
льних громад – коли освіта розглядається з точки зору її можливостей для 
розгортання особистісного потенціалу, самоактуалізації здобувача освіти, 
його освітнього руху в контексті перспектив життєвого шляху; культурну 
спрямованість дослідження на відміну від соціальної заданості, ідеології вті-
лення соціально-політичних чи соціально-кон’юнктурних вказівок; формую-
чий характер дослідження – коли дослідник займає активну включену пози-
цію, володіє ціннісною спрямованістю стосовно досліджуваних процесів і 
явищ [25, с. 25–28; 27, с. 182–187; 33, с. 180–185; 43, с. 55; 52, с. 749–760]. 

Особливо важливе місце займає вироблення технологічного, інструме-
нтального і дидактичного забезпечення освітнього процесу. 

Реалізувати особистісну орієнтацію в закладі освіти територіальних 
громад допоможуть рефлексивна психологія та педагогіка. Рефлексивна ме-
тодологія дасть змогу сконструювати комплекс психолого-педагогічних тех-
нік, що забезпечать особистісний ріст здобувача освіти в навчальній діяльно-
сті, а саме: інноваційний розвиток рефлексивно-методологічних засобів ми-
слення здобувача освіти та прийомів саморегуляції; культивування креатив-
них якостей здобувача освіти територіальних громад, удосконалення його 
комунікативних здібностей у спілкуванні та кооперативно-конструктивній 
взаємодії з партнерами у навчально-виховному процесі (Л. Лебедик [23, 
с. 238–243; 29, с. 49–53; 53, с. 292–296; 54, с. 472–484]). 

Нова гуманітарна парадигма передбачає вирішення в ході навчання в 
закладах освіти територіальних громад таких завдань: 

1) забезпечення підготовки здобувачів освіти до інноваційної діяльності 
через «навчання інноваційного типу»; 

2) зміщення з пасивної на активну особистісну позицію здобувачів освіти; 
3) переведення навчальної діяльності здобувачів освіти із режиму оде-

ржання інформації в режим інноваційного розроблення, спільного пошуку 
орієнтирів практичної діяльності; 

4) удосконалення цієї діяльності через осмислення і перебудову особис-
тісного досвіду на основі рефлексивної діяльності [43, с. 55–56]. 
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Отже, нова освітня парадигма, замість дидактично раціоналізованої 
моделі здобувача освіти, у якого формується інтелектуальна діяльність щодо 
оперування знаннями, стверджує нову гуманістичну модель здобувача осві-
ти, який, завдяки рефлексії, розвиває свою особистість, активно культивує в 
собі індивідуальність, збагачує творчий потенціал завдяки сучасним техно-
логіям навчання [41–42; 43, с. 56; 45, с. 63–69; 46; 47, с. 19–24; 48, с. 13–22]. 

Важливою умовою особистісного розвитку здобувача освіти територіа-
льних громад є сформованість його активного і зацікавленого ставлення до 
всього нового, що виробляється сучасною наукою і широкою соціальною 
практикою. 

Традиційні принципи, форми, методи та технології в освіті залишають-
ся основними, не зважаючи на постійну критику, і домінуватимуть стільки, 
скільки існуватиме суспільство, яке вимагає функціональної підготовки спе-
ціалістів у закладах освіти. Нові перспективні принципи, форми, методи, пе-
дагогічні технології будуть стверджуватися з розвитком елементів нового су-
спільства, що одержало назву постіндустріального чи інформаційного. Для 
підготовки працівників такого суспільства необхідна нова освітня парадигма, 
компоненти якої вже існують і використовуються в освітній практиці. 

Доцільність такої парадигми визначається: філософією індивідуально-
го вільного вибору людиною свого життєвого шляху; ціннісною орієнтацією 
на вільне самовизначення особистості, у якому освітня діяльність займає од-
не із провідних місць і є важливим засобом розвитку особистості; ідеєю варі-
ативності предметно-змістового наповнення освіти, принциповою установ-
кою на багатоманітність освітніх потреб особистості, шляхів, способів і засо-
бів включення особистості в освітній процес. 

Виконуючи третє завдання дослідження ми обґрунтували принципи 
навчання, які стимулюють особистісний розвиток здобувача освіти територі-
альних громад, адже удосконалення сучасної освіти вимагає суттєвого перег-
ляду традиційних психолого-педагогічних принципів навчання та їх заміни 
новими, які б відповідали новому соціальному завданню всієї цілісної систе-
ми освіти. Важливими залишаються такі дидактичні принципи: наступність, 
усвідомлення, наочність, науковість і предметність. Всі вони стали альфою і 
омегою педагогічної думки, не суперечать сучасній парадигмі особистісно-
орієнтованої освіти. 

Принцип наступності передбачає, що навчання зберігає зв’язок з тим 
типом життєвих знань, які здобувач освіти територіальних громад отримав 
раніше. В освіті ускладнюється зміст і удосконалюються форми їх подання. 
Але часто не беруться до уваги внутрішні зміни змісту і форми навчання. Ці 
зміни розглядаються як кількісні, без виділення, наприклад, якісної своєрід-
ності знань. Аналіз показує, що ідея наступності, яка сьогодні фактично реа-
лізується у практиці сучасної освіти, робить неможливим вирізнення форм 
наукових і житейських понять, надмірно зближує вимоги наукового і життє-
вого ставлення до речей. Звичайно, у викладанні повинен зберігатись зв’язок 
і наступність, але це не повинен бути зв’язок якісно відмінних стадій навчан-
ня – різних як за змістом, так і за технологіями його подання здобувачам 
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освіти [43, с. 65]. 
Принцип усвідомлення передбачає спрямованість педагогічної техно-

логії проти формального зубріння і схоластики. «Знай і розумій те, що зна-
єш» – положення, дійсно спрямоване проти схоластики і талмудизму. Але 
що означає «розуміти»? По-перше, будь-які знання оформлюються у вигляді 
чітких і послідовно розгорнутих словесних абстракцій (відповідь педагогу – 
найзагальніша форма перевірки знань). По-друге, кожна словесна абстрак-
ція має співвідноситись здобувачем освіти до певного чіткого чуттєвого об-
разу – уявлення, чого вимагає, для прикладу популярна інновація у навчан-
ні – віртуально-тренінгові технології (посилання на конкретні приклади, по-
каз ілюстрацій є найзагальнішими прийомами перевірки усвідомленого во-
лодіння знаннями). 

Бачимо існування парадоксу – подібна свідомість межує з постійно на-
явним в освіті фактом відриву знань від практики (у дидактиці навіть було 
висунуто принцип їх «єдності», а з’єднувати доводиться вже розірвані сфери. 
Це пояснюється тим, що реальність знань залежить не від форми словесних 
абстракцій, а від способів дії суб’єкта, для якого перетворення предметів, фі-
ксування засобів таких перетворень є такими ж необхідними компонентами 
знань, як і їх словесні обладунки. Але звернення до таких способів неприйня-
тне для всієї традиційної дидактики [43, с. 66; 56, с. 211–231; 57, с. 35–43]. 

Принцип науковості у навчанні часто лише декларується. Науковість 
розуміється у вузько-емпіричному, а не в істинно діалектичному значенні. 
Педагог має глибоко усвідомити завдання сучасної педагогіки, орієнтуватися 
у своїй роботі на уявлення про школу як відкриту систему, а про особистіс-
ний розвиток здобувача освіти – як самоорганізований процес. 

Істинна реалізація принципу науковості внутрішньо пов’язана із 
зміною типу мислення, нав’язаного всією системою освіти, тобто з пере-
ходом до розвитку у здобувачів освіти територіальних громад розвинуто-
го теоретичного мислення, яке лежить в основі творчого ставлення лю-
дини до дійсності. Здобувач освіти територіальних громад має чітко від-
чути новизну і своєрідність тих уявлень, які у нього виникають, у нього 
має бути сформована навчальна діяльність, тому якісно змінюється зміст 
навчальних курсів і методи роботи (наприклад, запроваджуються аксіо-
матичні технології викладання, дослідницький підхід до матеріалу, тех-
нології навчального дослідження тощо). 

Дотримання принципу науковості передбачає задоволення трьох ієрархі-
чно пов’язаних вимог: зміст освіти повинен відповідати рівню сучасної науки, 
знайомити здобувачів освіти із предметними і загальнонауковими методами 
пізнання, розкривати найважливіші закономірності процесу пізнання. 

Задовольнити першу й найважливішу з перерахованих вимог можна 
тільки за умови, коли зміст предмету щодо головного компоненту «наукові 
знання» відображатиме всі структурні елементи науки – від понять до тео-
рій. Очевидно, є всі підстави говорити про невідповідність змісту освіти прин-
ципу науковості, про неадекватність відображення навчальними програмами і 
підручниками основних понять і теорій, які визначають сучасну наукову кар-
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тину світу. Справа не лише у малій кількості годин на вивчення, а й у невідпо-
відності постнекласичному розвитку науки, його основним тенденціям. 

Колосальні зміни нашого світосприймання, які відбулися за останні 
десятиріччя, започаткували новий етап розвитку науки – постнекласич-
ний. Він відрізняється від двох попередніх етапів, класичного і некласич-
ного, зокрема, тим, що в науці різко змінюються засоби одержання, обро-
бки й зберігання знань, гуманістичні орієнтири стають вихідними у ви-
значенні стратегії наукового пошуку, зростає роль комплексних дослід-
них програм. Таким чином, серед процесів, які характеризують сучасну 
науку, найважливішу роль відіграють інформатизація, гуманізація, інтег-
рація. Інформація сьогодні перетворилася у глобальний невичерпний ре-
сурс людства. Гуманізація освіти має відображати процес гуманізації нау-
ки, враховувати новий зміст поняття «гуманізм», його сучасне трактуван-
ня. Сьогодні тенденція гуманізації науки найяскравіше проявляється в 
тих напрямах досліджень, які безпосередньо стосуються проблем людини 
і середовища її проживання (екологія, економіка, генетика, етологія, де-
які медичні науки). Сучасний гуманізм, згідно цих позицій, є системою 
світоглядних ідей, в основі яких – розуміння нерозривного зв’язку двох 
поєднаних світів – людини і середовища її проживання [43, с. 67].  

Головні досягнення й переваги постнекласичної науки відображає сьо-
годні синергетика (теорія самоорганізації). Вона пропонує керуватися нелі-
нійним стилем мислення, уявленням про єдність законів еволюції складних 
динамічних систем різної природи, новим розумінням суті й ролі хаосу у Все-
світі. Якщо до синергетики не було теорії, яка об’єднувала б результати, оде-
ржані в різних галузях знань, то з її виникненням відкрились принципово 
нові можливості синтезу наукових знань. Сучасна наука керується принци-
пом універсального еволюціонізму, згідно з яким історія Всесвіту розгляда-
ється як єдиний самоорганізований процес, від Великого Вибуху і до появи 
людини на космічній арені. Цей світовий процес характеризується генетич-
ним і структурним поєднанням чотирьох типів еволюції: космічної, хімічної, 
біологічної і соціальної [43, с. 67–68]. 

Основні тенденції розвитку сучасної науки – інформатизація, гуманіза-
ція, інтеграція – поки що не відображені належним чином у змістові освіти. 
Є всі підстави говорити про невідповідність цього змісту сучасному розвитку 
науки, а отже, і про відсутність у здобувачів освіти повної наукової картини 
світу, яка складає, як відомо, базис наукового світогляду.  

Характерною ознакою постнекласичної науки є, безперечно, інформа-
ційний вибух. Дається означення феномену інформації як цілісного, нелі-
нійного, необоротного процесу утворення певних структурно-динамічних 
змін всередині системи, яка здатна до самоорганізації. З позицій постнекла-
сичної науки суспільство є органічною частиною світу, яка синхронно розви-
вається. Світ складається з відкритих систем, які інтенсивно обмінюються 
енергією, речовиною, інформацією з навколишнім світом і, отже, здатні до 
хаотичної поведінки і самоорганізації. Синергетика ввела в науковий обіг, 
мов би «узаконила» історичну випадковість, непередбачуваність напрямку 
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розвитку суспільства. В одній з своїх робіт філософ К. Поппер питав: «Чи іс-
нує ключ до історії? Чи є в історії якийсь сенс?» Тепер ясно, що сенс історії – 
синергетичний, а ключем до неї є закономірності механізму самоорганізації. 
Двері, які відкриті цим ключем, ведуть в нову наукову галузь – теоретичну 
історію. Традиційна ж історія робила акцент на вивченні конкретного істо-
ричного шляху і була направлена в минуле. Теоретична історія вивчає мо-
делі майбутнього і визначає межі застосування нових концепцій розвитку 
соціуму. Динамічні моделі, які враховують еволюцію, нелінійність і мінли-
вість, адекватні не тільки соціальним системам, але і мистецтву, в тому чи-
слі музиці, поетичній творчості [22, с. 165–170; 43, с. 68–69; 56, с. 211–231; 
57, с. 35–43]. 

У відповідності зі сценарієм розвитку синергетичних систем в процесі 
самоорганізації виникають не довільні структури, а структури з певного 
набору, притаманного певному середовищу. З цієї точки зору, для успіш-
ної реалізації необхідних змін у системі освіти територіальних громад, по-
трібне передусім цілеспрямоване перетворення властивостей середовища 
або, що одне й те ж, готовність педагогів до сприйняття і впровадження в 
життя цих змін.  

Принцип діяльності у виборі технологій навчання означає, що здобува-
чі освіти отримують знання не в готовому вигляді, а виявляють загальні умо-
ви їх походження. А це можливо лише при виконанні ними тих специфічних 
перетворень предметів, завдяки яким в їх власній навчальній практиці моде-
люються і відтворюються внутрішні властивості об’єкта, які стають змістом 
понять. Характерно, що якраз ці дії, які впливають і створюють загальне й іс-
тотне відношення об’єктів, є джерелом теоретичних узагальнень і понять [22, 
с. 165–170; 43, с. 69; 56, с. 211–231; 57, с. 35–43]. 

Принципу наочності слід протиставити принцип предметності, тобто 
точного зазначення тих специфічних дій, які необхідно виконати з предме-
тами для того, щоб, з одного боку, вивести зміст майбутнього поняття, а з 
іншого – зобразити його первинний зміст у вигляді знакових моделей. Самі 
моделі можуть бути матеріальними, графічними, словесними. Педагогу ін-
коли зовсім нелегко визначити ті конкретні дії, які відкривають зміст понять, 
а також ту конкретну форму моделі, в якій «найвигідніше» зобразити цей 
зміст з метою майбутнього вивчення його загальних властивостей [22, с. 165–
170; 43, с. 69]. 

Як бачимо, якщо принцип наочності диктує в навчанні перехід від кон-
кретного до загального, то принцип предметності фіксує можливість і доці-
льність відкриття здобувачами освіти загального змісту деякого поняття як 
основи для подальшого виявлення його окремих проявів, тобто стверджуєть-
ся необхідність керування підходом «від загального до конкретного». Прав-
да, саме «загальне» розуміється при цьому як генетична похідна зв’язку сис-
теми, яка в своєму розвитку і диференціації породжує всю її конкретність. 
Таке «загальне» слід відрізняти від формальної схожості, яка виділяється в ем-
піричному розумінні. Вимога виділення загального і побудова на його основі 
конкретної системи є наслідком принципу предметності, який радикально змі-
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нює наші можливості при побудові і викладанні навчальних предметів.  
Принцип розвивального навчання передбачає можливість закономір-

ного управління темпом і змістом розвитку за допомогою організації навча-
льних впливів.  

Крім вищевказаних принципів, аналіз передового досвіду сучасної осві-
ти України дає змогу виділити ряд принципів саме стимулюючого особистіс-
ний розвиток здобувача освіти територіальних громад навчання: демократи-
зації; ієрархії цінностей розвитку здобувача освіти територіальних громад; 
забезпечення цілісності й безперервності розвитку особистості здобувача 
освіти; системного підходу; саморозвитку особистості; регулярної оператив-
ної діагностики і самодіагностики; психологічної підтримки розвитку особи-
стості здобувачів освіти територіальних громад. 

Принцип демократизації пов’язаний зі створенням в освіті сприятли-
вих демократичних умов реалізації свободи і прав особистості для її розвит-
ку. Для цього необхідна рівноправність і взаємна зацікавленість у розвитку 
всіх суб’єктів навчання: здобувачів освіти територіальних громад, педагогів, 
методистів, навчально-допоміжного й управлінського персоналу. Цьому 
сприяє розширення умов взаємодії цих суб’єктів за рахунок різних сфер жит-
тєдіяльності, відкритість закладу освіти до наукових, виробничих, суспільних 
зв’язків у територіальній громаді і регіоні. Сфера проявів і розвитку особис-
тості не повинна обмежуватися навчальними заняттями. 

Принцип ієрархії цінностей розвитку здобувача освіти територіальних 
громад полягає у виробленні, усвідомленні і прийнятті всіма суб’єктами пе-
дагогічного процесу еталонної ієрархічної системи цінностей особистісного 
розвитку здобувача освіти територіальних громад.  

Принцип забезпечення цілісності й безперервності розвитку особистос-
ті здобувача освіти територіальних громад передбачає, що особливості осо-
бистості мають враховуватися від вхідного діагностування здобувачів освіти 
до спостереження за проходженням ними певних етапів навчання.  

Реалізація принципу системного підходу в освіті передбачає перетво-
рення не тільки технологій навчання, а й змісту освіти. Відповідно мають бу-
ти вироблені вимоги до особистості. 

Принцип саморозвитку особистості полягає у забезпеченні розвитку 
самостійності здобувачів освіти територіальних громад у стратегічних видах 
життєдіяльності, зокрема, у формуванні цілей та плануванні. Конкретно цей 
принцип знаходить свій вияв у активності особистості здобувача освіти, його 
самовдосконаленні (Р. Вайнола [3]; І. Зязюн [6, с. 11–57]; Л. Кравченко [12, 
с. 45–53]; Л. Лебедик [10, с. 53–58; 11, с. 80–95; 12, с. 45–53; 13, с. 69–73; 16, 
с. 129–135; 27, с. 182–187; 28, с. 113–117; 32, с. 11–14]; В. Моргун [35, с. 27–40]; 
В. Радул [38, с. 15–20]; Л. Сігаєва [40, с. 165–176] та ін.).  

Першочергове значення серед цілей здобувачів освіти територіальних 
громад мають сфера потреб і мотивів та здібності до творчої діяльності. Вра-
ховуючи вікові та соціальні особливості здобувачів освіти територіальних 
громад, є підстави передбачити, що системотворчою особистісною властивіс-
тю саморозвитку є рефлексія. Спираючись на праці С. Рубінштейна, 
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Д. Узнадзе, К. Альбуханової-Славської про рефлексію життя людини в ці-
лому чи окремих її етапів, зауважимо, що юність є найбільш сензитивним 
віком для розвитку рефлексивних здібностей, усвідомлення себе стосовно 
оточуючих. 

Замість дидактично раціоналізованої моделі особистості, яка навчаєть-
ся і в якої формується інтелектуальна діяльність оперування засвоєними 
знаннями, має стверджуватися нова екзистенціонально-гуманістична модель 
здобувача освіти територіальних громад, який розвиває себе й активно куль-
тивує в собі, завдяки рефлексії, свою індивідуальність і творчий потенціал 
[43, с. 72]. 

Принцип регулярної оперативної діагностики і самодіагностики пок-
ликаний забезпечувати зворотній зв’язок у розвитку особистості. Ефективна 
діагностика особистості має спиратись на інформацію про прояви особистос-
ті здобувача освіти не в якомусь одному виді діяльності, а життєдіяльності в 
цілому, тобто мати системний характер. 

Принцип психологічної підтримки розвитку особистості здобувачів 
освіти стосується створення у закладах освіти територіальних громад пси-
хологічної служби для надання індивідуальної консультативної допомоги 
здобувачам освіти. Домінуючі в освіті групові форми занять, у тому числі 
групові ігри, групові тренінги та інше, більш придатні для тренінгу мис-
лення, а не розвитку певних сторін особистості. Тому особистий контакт 
здобувача освіти територіальних громад із кваліфікованим спеціалістом-
психологом може бути незамінним засобом індивідуальної підтримки 
здобувача освіти, якщо він усвідомлює потребу в такій підтримці [12, с. 
45–53; 16, с. 129–135; 43, с. 72]. 

Застосування цих психолого-педагогічних принципів дає змогу конкре-
тно вказати умови, за яких особистісний розвиток здобувача освіти територі-
альних громад стане метою навчання, якій буде підпорядкована вся система 
технологій навчання, а не буде стихійним і недосконалим процесом, супе-
речливим щодо внутрішніх настанов традиційної системи навчання. 

Побудова технологій навчання на основі теоретичного узагальнення 
може реалізуватися, якщо педагог втілюватиме такі установки: 1) поняття з 
цього навчального предмету чи його основних розділів мають засвоюватись 
здобувачами освіти шляхом їх розгляду в умовах використання, коли вони 
стають необхідними (іншими словами, поняття задаються не як готові знан-
ня); 2) засвоєння знань загального і абстрактного характеру передує знайом-
ству з окремими конкретними знаннями, останні мають бути виведені із абс-
трактного, як із своєї єдиної основи (ця настанова відповідає принципу схо-
дження від абстрактного до конкретного); 3) при вивченні предметних дже-
рел тих чи інших понять здобувачі освіти перш за все мають виявити генети-
чну похідну, загальний зв’язок, який визначає зміст і структуру всього розді-
лу, всього обсягу даних понять; 4) цей зв’язок необхідно відтворити в особ-
ливих предметних, графічних чи знакових моделях, які дають змогу вивчити 
його властивості «в натуральному вигляді»; 5) у здобувачів освіти територіа-
льних громад слід спеціально сформувати такі предметні навички, за допо-
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могою яких вони зможуть у навчальному матеріалі виявити і відтворити в 
моделях істотний зв’язок об’єкта, а потім вивчити його властивості [22, с. 
165–170; 43, с. 72–73].  

Про те, що технології вивчення навчальних предметів мають будувати-
ся у відповідності з цими установками, свідчить подальший розгляд компо-
нентів реалізації такої системи навчання, яка передбачає особистісний роз-
виток здобувача освіти територіальних громад в освіті. 

Виконуючи четверте завдання нашого дослідження, охарактеризуємо 
компоненти реалізації системи навчання, яка передбачає особистісний роз-
виток здобувача освіти територіальних громад. 

Для реалізації системи навчання, яка передбачає особистісний розви-
ток здобувача освіти територіальних громад в освіті, необхідні основні три 
компоненти: 1) методичні засоби визначення основного (стратегічного) зміс-
ту навчальних дисциплін, який би відповідав означеним принципам; 
2) індивідуальні й групові засоби діагностики особистісних якостей, які є 
складниками моделі цілісного особистісного розвитку здобувачів освіти те-
риторіальних громад; 3) конкретні технології навчання, що сприяють розви-
тку і саморозвитку особистісних якостей, необхідних у майбутній діяльності 
здобувачів освіти територіальних громад. Їх можна розглядати як елементи 
програми системи навчання, яка передбачає особистісний розвиток здобува-
ча освіти територіальних громад, і як можливі етапи її реалізації. 

У закладах освіти територіальних громад мають створюватися (засоба-
ми інноваційних освітніх технологій) індивідуально-модельовані варіативні 
освітні середовища та індивідуальні режими життєдіяльності здобувачів 
освіти. Творче освітнє середовище функціюватиме ефективно за таких умов: 
1) забезпечення науково достовірної психологічної діагностики, яка не лише 
визначає готовність здобувачів освіти територіальних громад до навчання, їх 
особистісні смисли, ціннісні орієнтації, досвід, установки, інтелектуальні та 
творчі здібності, а й прогнозує «зону найближчого розвитку»; 2) моделю-
вання на основі отриманих діагностичних матеріалів творчого освітнього се-
редовища в освіті, його психодидактичного, просторово-пердметного та со-
ціального компонентів; 3) створення особливого режиму життєдіяльності 
для кожної групи здобувачів освіти територіальних громад, враховуючи їх 
інтереси, установки та можливості розвитку; 4) своєчасне діагностування 
труднощів навчання та формування індивідуальних програм, що можуть бу-
ти орієнтовані як на окремих здобувачів освіти територіальних громад, так і 
на групи. 

Орієнтація на вирішення завдання особистісного розвитку здобувачів 
освіти територіальних громад, у свою чергу, змушує переглянути у контексті 
тенденцій перебудови сучасної освіти основні компоненти освіти: її призна-
чення, зміст, критерії ефективності технологій, форм та методів навчання, 
роль підручника, функції педагога. 

Призначення освіти, поряд з пізнавальною функцією (надання здобу-
вачу освіти територіальної громади системи наукових знань про оточуючу 
дійсність, а також озброєння його методами наукового пізнання), полягає в 
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реалізації психологічної функції (створення умов для розвитку внутрішнього 
суб’єктивного світу особистості, урахування унікальності, цінності та непе-
редбачуваності психологічних можливостей кожного здобувача освіти [43, 
с. 74]. Стосовно завдання особистісного розвитку це означає, що метою осві-
тнього процесу є не просто засвоєння знань з певної навчальної дисципліни, 
а розширення й ускладнення індивідуальних інтелектуальних, духовних, мо-
ральних, вольових ресурсів особистості її засобами. 

Зміст освіти також зазнає суттєвих змін. Якщо традиційною вищою 
школою вирішувалася проблема: «Як зробити, щоб здобувач освіти терито-
ріальних громад охочіше й успішніше засвоював зміст освіти?», то тепер пи-
тання стоїть принципово інакше: «Яким має бути зміст освіти, щоб здобувач 
освіти територіальних громад постійно удосконалювався як особистість?» Не 
здобувач освіти територіальних громад має пристосовуватися до змісту осві-
ти, а навпаки, зміст освіти повинен пристосуватися до здобувача освіти. Ма-
ється на увазі не просто адаптація змісту навчальної дисципліни до індивіду-
альних особливостей здобувача освіти територіальних громад, його особисті-
сних потреб, а кардинальна його трансформація у напрямку врахування реа-
льних психологічних механізмів особистісного розвитку особистості. 

Критерії ефективності технологій, форм та методів навчання – не лише 
показники знань, умінь і навичок, а й показники певних особистісних інте-
лектуальних якостей, які характеризують різні сторони особистісного розви-
тку здобувачів освіти територіальних громад. Таким чином, у контексті за-
вдань особистісного розвитку ефективність освіти має пов’язуватися із хара-
ктером тих змін, які відбуваються під впливом навчального процесу в 
суб’єкті навчання, тобто в ментальному досвіді кожного конкретного здобу-
вача освіти територіальних громад.  

Основним положенням системи навчання, яка стимулює особистісний 
розвиток, є визнання кожного здобувача освіти територіальних громад носі-
єм особистісного досвіду, змістом якого є: предмети, уявлення та поняття; 
розумові та практичні дiї; емоційні коди, в тому числі особистісні смисли, 
установки, стереотипи (за І. Якиманською). 

Технології навчання, в яких особистісний розвиток здобувачів освіти 
територіальних громад передбачає збагачення їх індивідуального менталь-
ного досвіду з урахуванням своєрідності його складу та будови, є найбільш 
пріоритетними для сучасної освіти. Основними вимогами до педагогічних 
технологій у межах «збагачуваної моделі» (за М. Холодною) є такі положен-
ня: а) кожен здобувач освіти територіальних громад є носієм ментального 
досвіду; б) адресатом педагогічних впливів в умовах освіти є особливості 
складу і будови індивідуального ментального (розумового) досвіду; в) меха-
нізми особистісного розвитку особистості пов’язані з процесами, що відбу-
ваються у просторі індивідуального ментального досвіду і які характеризу-
ють його перебудову й збагачення (відбувається ріст інтелектуальних здібно-
стей); г) кожний здобувач освіти територіальних громад має свій діапазон 
можливого росту, тому завданням педагога є надання допомоги засобами ін-
дивідуалізації навчальної діяльності здобувача освіти територіальних гро-



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               229 

 

мад; д) критеріями ефективності навчального процесу, поряд зі знаннями, 
вміннями, навичками, є такі основні показники рівня інтелектуального роз-
витку особистості, як компетентність, ініціатива, творчість, саморегуляція, 
унікальність розуму (КIТСУ) [43, с. 75–76]. 

Технології навчання мають вирішити такі завдання: 1) створити умови 
для актуалізації наявного ментального досвіду конкретного здобувача освіти 
територіальних громад (врахувати рівень розуміння понять – науковий чи 
побутовий, своєрідність інтелектуальної саморегуляції, індивідуальний інте-
лектуальний темп, баланс конвергентних i дивергентних здібностей здобува-
ча освіти територіальних громад, резерви здатності вчитися, домінуючий пі-
знавальний стиль тощо); 2) створити умови для ускладнення, збагачення й 
росту індивідуального ментального досвіду цього здобувача освіти територі-
альних громад у максимально можливих межах (залучити різні модальності 
досвіду, розширити репертуар когнітивних схем, здійснювати диференціацію 
й інтеграцію системи індивідуальних значень, утворювати понятійні психічні 
структури, розвивати основні компоненти метакогнітивного й 
iнтенцiонального досвіду, стимулювати прояви інтелектуальної активності 
на рівні КIТСУ). 

У цілому процес викладання має бути такою діяльністю педагога, яка 
спрямована не стільки на трансляцію знань i способів пізнання, скільки на 
«побудову» за допомогою навчального матеріалу арсеналу суб’єктивних за-
собів продуктивного інтелектуального ставлення до дійсності [43, с. 76]. 

Роль і значення підручника також принципово змінюється. У тради-
ційному навчанні зміст підручника для сучасної освіти є проекцією змісту 
відповідної науки з урахуванням домінуючих культурних цінностей. Сам 
підручник за такого підходу може бути схожим на довідник, збірник задач, 
хрестоматію з основ науки. У сучасних умовах потрібні підручники прин-
ципово нового типу, які могли б виконувати роль інтелектуального самов-
чителя. Але для цього необхідно змінити принципи конструювання навча-
льного тексту. Зокрема, подібний підручник за своїм змістом та формою 
має бути проекцією не лише наукового знання, а й основних психологіч-
них ліній особистісного розвитку здобувача освіти територіальних громад, 
в тому числі ліній, пов’язаних із врахуванням особливостей складу та бу-
дови його ментального досвіду. 

Основна функція педагога раніше полягала в трансляції суспільного 
досвіду у вигляді знань і способів пізнання. У сучасній школі педагог, пере-
важно, має реалізувати функцію проєктування індивідуального особистісно-
го розвитку кожного конкретного здобувача освіти. Відповідно, на перший 
план виходять такі форми діяльності педагога, як вироблення індивідуаль-
них стратегій навчання різних здобувачів освіти, педагогічна діагностика, 
індивідуальне консультування тощо. 

У п’ятому завданні нашого дослідження виокремлено складники тех-
нології особистісного розвитку здобувача освіти територіальних громад. 

Психологічною основою пропонованої технології розвитку особистості 
здобувача освіти територіальних громад є принцип саморозвитку, який інте-
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грує систему фундаментальних принципів розвитку особистості, що сформу-
льовані в культурно-історичній теорії походження і формування психіки й 
свідомості Л. Виготського, психологічній теорії особистості і діяльності 
О. Леонтьєва і С. Рубінштейна, теорії розвитку особистості Л. Божович, 
В. Давидова, Д. Ельконіна та ін. [22, с. 165–170; 42, с. 297–300; 43, с. 78]. 

Розвиток здобувача освіти територіальних громад здійснюється через 
вирішення протиріччя між його спонтанною активністю і зовнішньою регу-
ляцією (вихованням і навчанням). Джерелом розвитку є внутрішній світ осо-
бистості, що обумовлює новий рівень розвитку самосвідомості, вироблення 
власного світогляду, активізацію процесів особистісного самовизначення і 
самопізнання, проєктування себе. Недостатня сформованість регулятивних 
механізмів веде до того, що і в юнацькому віці людина залишається об’єктом 
виховання і зовнішніх впливів, будучи неспроможною перетворитися в 
суб’єкт власного життя і зробити самостійний особистісний вибір. 

Зміна ціннісних орієнтацій, незадоволення економічними і соціальни-
ми реформами визначають ставлення суспільства до освіти. Педагогічні дос-
лідження доводять, що освіта має йти попереду інших сфер суспільного жит-
тя людини, бути чинником розвитку суспільства [43, с. 79]. Саме зараз, у 
кризовий період, слід цілеспрямовано впроваджувати розвивальні технології 
і тоді суспільство вийде з кризи, а сучасний здобувач освіти територіальних 
громад буде готовим до різних змін самого себе.  

Однією з головних цілей сучасної освіти є розвиток у здобувачів освіти 
територіальних громад зацікавленості й потреби у зміні самого себе. Перет-
ворити здобувача освіти територіальних громад в суб’єкта, зацікавленого в 
зміні самого себе, забезпечує надалі його становлення, здатного будувати 
свою діяльність, змінюватися та розвиватися.  

Таке розуміння розвитку особистості ставить питання про необхідність 
реконструкції принципів психолого-педагогічної теорії, системи психологіч-
них понять, методів досліджень і пошуку адекватних сучасним уявленням 
загальнонаукового підходу до його вивчення. Аналіз основних наукових під-
ходів до вивчення особистісного розвитку здобувача освіти, які існують сьо-
годні в психологічній науці (системно-структурного, прогресивно-
динамічного і діяльнісного), показав, що вони значною мірою різняться між 
собою і, разом з тим, взаємодоповнюють один одного. Вони можуть бути 
об’єднані в межах особистісно-розвивального підходу, який дає можливість 
зрозуміти об’єкт і умови, механізм та рушійні сили, генезис і динаміку роз-
витку особистості. 

В особистісно-розвивальному підході виділяються три основні напрям-
ки досліджень розвитку особистості здобувача освіти територіальних громад: 
змістовний (зміст процесу особистісного розвитку складає вироблення кон-
цептуальних і технологічних моделей розвитку особистості); динамічний 
(все часове поле розвитку з моменту вступу здобувача освіти територіальних 
громад до закладу освіти до творчої самореалізації особистості); інституцій-
ний (інститут розвитку особистості: тип соціуму, в якому діють конкретні со-
ціальні групи, в яких реалізується процес соціального розвитку). 
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Вказані напрямки не слід розглядати відокремлено. В індивідуальному 
життєвому шляху окреслені лінії аналізу тісно переплітаються між собою, 
було б неправильним їх розривати чи протиставляти. Ідеї цілісності, єдності 
особистісного розвитку здобувача освіти територіальних громад лягли в ос-
нову концепції, де чинником розвитку є внутрішній стан особистості, її акти-
вність, потреба в самореалізації.  

Оскільки проблема самосвідомості є насамперед проблемою визначен-
ня свого способу життя, можна виділити два способи існування здобувача 
освіти територіальних громад. Перший – життя не виходить за межі безпо-
середніх зв’язків, в яких він живе, перебуваючи «всередині» самого життя; 
другий – життя виводить його за межі безпосередніх зв’язків, з’являється 
ціннісно-смислове розуміння життя [43, с. 80].  

За адаптивної поведінки (перша модель) у самосвідомості здобувача 
освіти територіальних громад домінує тенденція до засвоєння діяльності згі-
дно вимог, правил, норм, рекомендацій; він пристосовує чи підпорядковує 
середовище своїм інтересам – керується принципом економії сил і користу-
ється, головним чином, виробленими алгоритмами розв’язання завдань, 
проблем, ситуацій, що згодом перетворяться в штампи, шаблони, стереоти-
пи. Різні типи адаптивної поведінки, які не є простим підпорядкуванням зо-
внішнім вимогам, а вибором оптимального рішення, можна віднести до дру-
гої моделі – розвитку особистості. 

У моделі розвитку (друга модель) здобувач освіти демонструє здатність 
вийти за межі повсякденної практики, побачити свою працю в цілому і зро-
бити її предметом практичного перетворення; це дає йому змогу стати гос-
подарем становища, повноправним автором, конструктором свого сучасного 
і майбутнього, дозволяє внутрішньо сприймати, осмислювати й оцінювати 
труднощі та протиріччя різних сторін діяльності, самостійно і конструктивно 
вирішувати їх у відповідності зі своїми ціннісними орієнтаціями, розглядати 
будь-які труднощі як стимул для подальшого розвитку. Усвідомлення здобу-
вачем освіти у територіальній громаді своїх потенційних можливостей, перс-
пектив особистісного росту підштовхує його до постійного експериментуван-
ня, що розглядається як пошук, творчість, можливість вибору. Вирішальним 
елементом цієї ситуації розвитку є необхідність робити вибір, який дає від-
чуття більшої свободи і відповідальності. 

Трансформувати модель адаптивної поведінки в модель розвитку осо-
бистості можна на основі перетворення мотиваційної, інтелектуальної, афек-
тивної, поведінкової структур особистості, у результаті чого зовнішня детер-
мінація життєдіяльності змінюється на внутрішню. Технологічно модель 
включає комплекс методів впливу на чотирьох стадіях зміни поведінки осо-
бистості (підготовчу, усвідомлення, переоцінку, дію) та процеси, що відбува-
ються на кожній стадії: мотиваційні (перша стадія), когнітивні (друга стадія), 
афективні (третя стадія), поведінкові (четверта стадія). 

На підготовчій стадії слід з’ясувати рівень готовності здобувача освіти 
до зміни самого себе і рівень осмислення ним необхідності змін поведінки. 
На другій стадії рівень усвідомлення суттєво підвищується завдяки спосте-
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реженню, співставленню, інтерпретації точок зору, позицій, способів і при-
йомів сприймання і поведінки. Збільшення інформації сприяє кращому 
осмисленню і оцінюванню здобувачами освіти альтернативи небажаній по-
ведінці та зростанню особистісних можливостей через відмову від звичних 
форм поведінки. На третій стадії використовуються не лише когнітивні, а й 
афективні та оціночні процеси зміни себе, здобувач освіти все більше відчу-
ває свою незалежність і здатність змінити життя в чомусь важливому, прин-
циповому. Вибір і прийняття рішення щодо того, як діяти по-новому – осно-
вний результат цієї стадії. На четверту стадію, стадію дії, переходять ті, хто 
успішно пройшов стадію переоцінки. Найефективніший перехід на цю ста-
дію можливий тоді, коли у здобувача освіти територіальних громад 
з’являється можливість апробувати і закріпити нові способи поведінки у сво-
їй практичній діяльності. Стійкість (толерантність) до стимулів, які провоку-
ють небажану поведінку, і заохочення самого себе за здатність до позитивних 
змін поведінки – основний результат цієї стадії.  

Постійний прогресуючий перехід від одного стилю поведінки до ін-
шого – надзвичайно рідкісне явище у педагогічній практиці. Тому на-
прямок зміни поведінки здобувача освіти слід розглядати не як лінійний 
рух через різноманітні стадії, а як процес, що йде немов по спіралі, де за 
кожної спроби змінити свою поведінку (розвинути ту чи іншу інтегральну 
характеристику) здобувач освіти територіальних громад проходить через 
одні й ті ж стадії. Чим більше здійснюється спроб, тим більше нового ре-
флексивного досвіду він набуває, тим вищий рівень його самосвідомості, 
що базується на саморозвитку. 

Таким чином, ця концепція і технологія дозволяють вирішувати питан-
ня діагностики, прогнозу, корекції розвитку особистості здобувача освіти те-
риторіальних громад, а також будувати інноваційні проєкти і програми осві-
ти. Разом з тим перехід особистісної самосвідомості на більш високий рівень, 
будучи обов’язковою умовою розвитку здобувача освіти, не вичерпує всіх 
складників такого розвитку. Психологічним фундаментом особистості в 
будь-якій галузі людської діяльності є такі базові характеристики, як особис-
тісна спрямованість, поведінкова гнучкість і компетентність. 

Специфічною рисою японської освіти є курс морального виховання, яке 
розглядається як самовдосконалення на благо суспільства й виховує такі 
якості як самостійність, творчість, ініціативу, почуття обов’язку й відповіда-
льності. Поряд з цим система морального виховання спрямована на розви-
ток навичок взаємодії у групі та колективізму. Американські економісти 
Дж.Грейсон і К.О’Делл, вирішуючи проблему безпосереднього впливу освіти 
на конкурентноздатність країни на світовому ринку, наголошували на необ-
хідності розвитку особистісної сфери здобувачів освіти, опануванні ними на-
вичок соціальної поведінки [43, с. 83]. Це допоможе молоді не тільки втри-
матися під натиском інформаційного буму, а й спілкуватися з людьми, які 
мислять інакше, в середовищі яких кожному доведеться якось виживати. То-
му важлива не тільки соціально-психологічна компетентність, а й емоційна 
(поведінкова) гнучкість. 
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Сучасна соціокультурна ситуація вимагає від особистості великих ре-
зервів володіння собою і саморегуляції. Центральним механізмом саморе-
гуляції є здатність мобілізувати власні мотивацію, когнітивні ресурси, по-
ведінкову активність, які необхідні для здійснення контролю над ситуаці-
єю (подією) з метою досягнення наміченої мети. Як показують досліджен-
ня, не достатньо володіти певними психологічними характеристиками, що 
обумовлюють успішність виконання тієї чи іншої діяльності, потрібна ще й 
тверда впевненість людини в здатності реалізувати їх у відповідній ситуа-
ції (A. Bandura [51]). 

Інноваційні технології навчання покликані розвивати в здобувачів 
освіти територіальних громад інтегральні характеристики (спрямованість, 
компетентність, гнучкість), які складають особистісний фундамент, забезпе-
чують здобувачам освіти успішне й ефективне входження до ринку праці. 
Нові неспецифічні здібності, що утворюються за такої організації розвитку, 
надалі можуть перетворитися із потенційної форми в актуальну, коли будуть 
застосовуватися у конкретній діяльності. 

Освіта має будуватися на ідеології розвитку (саморозвитку), а не на іде-
ології відтворення (репродукції) функціонуючої системи освіти. Якщо педа-
гог буде орієнтований лише на передачу знань, умінь та навичок, засвоєних 
ним самим, то молодь неминуче виявиться не підготовленою до нових ситу-
ацій, які не могли бути передбачені будь-яким навчанням. Особистісно-
орієнтований педагог будує педагогічний процес з урахуванням того, що ро-
звиток здійснюється самим здобувачем освіти у територіальній громаді, зда-
тним змінити самого себе. 

Спірною проблемою педагогіки й психології є організація педагогами 
сучасної освіти для особистісного розвитку здобувачів освіти територіальних 
громад. Чи коректно розвивати, виховувати? Відповідь на це запитання за-
лежить від того, як розуміти розвиток і виховання. Якщо як вплив на особис-
тість з метою формування потрібних педагогу, суспільству якостей, то відпо-
відь може бути лише негативною. Якщо як створення умов для саморозвитку 
особистості, то відповідь має бути однозначно позитивною. 

Педагог, який є лише носієм і «передавачем» інформації, у виконанні 
цієї функції значно поступається багатьом іншим джерелам інформації, зок-
рема, книзі і комп’ютеру. Заклад освіти територіальних громад покликаний і 
може існувати не стільки для передачі знань, скільки для розвитку і відтво-
рення особливого культурного шару, важливим елементом якого є випуск-
ник. Його як представника певної культури характеризують не лише набір 
знань та вмінь, а й певний світогляд, життєві установки і цінності, особливо-
сті поведінки тощо. Тому педагог не лише передає здобувачу освіти знання і 
вміння, а залучає його до певної культури, а щоб ця культура розвивалась і 
відтворювалась, необхідне живе людське спілкування. 

Видатний вітчизняний педагог К. Ушинський відмічав: «Тільки особис-
тість може діяти на розвиток і становлення особистості, тільки характером 
можна утворити «характер» [цит. за: 43, с. 111]. Розвивати, виховувати здобу-
вачів освіти територіальних громад значною мірою означає будувати систему 
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взаємин із ними. У сучасній педагогіці (а ще яскравіше у психології) починає 
домінувати підхід до виховання не як до цілеспрямованого формування осо-
бистості у відповідності з обраним ідеалом, а як до створення умов для само-
розвитку особистості. 

Гуманістична психологія забороняє прямий вплив на особистість не-
зважаючи на те, яка мета (виховна чи терапевтична) переслідується. Педагог 
не має права вирішувати за здобувача освіти, яким йому бути, бо кожен має 
право й повинен сам прожити своє життя, не перекладаючи на інших відпо-
відальності за той вибір, за ті рішення, які йому доводиться приймати. Уні-
кальність і неповторність кожної особистості складають багатство всього сус-
пільства, і будь-яке штучне обмеження вільного прояву і розвитку особистос-
ті підриває її творчий потенціал, ставить перешкоди її самоактуалізації. 

Спосіб існування особистості є постійний вихід за межі себе, прагнення 
до росту й розвитку, напрям, якого педагог не може передбачити завчасно і 
не має права вирішувати за здобувача освіти, якими б правильними вони 
йому не здавались. Найголовніший прийом виховання – прийняття людини 
такою, яка вона є, без прямих оцінок і настанов. Тільки в цьому випадку буде 
зберігатися контакт педагога зі здобувачем освіти у територіальній громаді, 
що є єдиною умовою їх плідної взаємодії. 

Чи означає це, що педагог має займати пасивну позицію стосовно тих 
виборів і принципових рішень, які приймає здобувач освіти територіальних 
громад? Звичайно ні. Головне завдання педагога – розкрити перед здобува-
чем освіти широке поле виборів, яке часто ним не відкривається через недо-
статність життєвого досвіду чи знань, не усвідомленні всіх багатств культури. 
Розкриваючи таке поле виборів, педагог не повинен, та й не може не показу-
вати свого ставлення до цих виборів. Слід лише уникати однозначних і дире-
ктивних способів висловлювання своїх оцінок, завжди залишаючи за здобу-
вачем освіти право на самостійне прийняття рішення, інакше відповідаль-
ність за будь-які наслідки прийнятих рішень він зніме із себе й перекладе на 
педагога. 

Така принципова вимога до організації процесу особистісного розвитку 
здобувача освіти територіальних громад полягає у повазі до його особистості, 
ставленні як до повноцінного і рівноправного партнера спільної діяльності. 
Ідея рівності, партнерства і взаємної поваги один до одного лежить в основі 
педагогіки співробітництва Ш. Амонашвілі, принципи якого незаперечні для 
навчання здобувачів освіти територіальних громад. 

Інше важливе завдання особистісного розвитку здобувачів освіти тери-
торіальних громад – допомога у виробленні індивідуального стилю життя, 
індивідуального стилю діяльності й спілкування. Для цього у закладі освіти 
територіальної громади має проводитись психодіагностика, а самі здобувачі 
освіти мають володіти прийомами самопізнання. Важливе значення має 
знання педагогами психологічних і психофізіологічних особливостей здобу-
вачів освіти територіальних громад, що визначається їх соціальним статусом, 
віком і характером основної діяльності. Здатність розуміти здобувачів освіти 
територіальних громад, адекватно оцінювати їх особистісні якості й стани, 
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педагоги справедливо вважають однією з важливих якостей і ставлять її на 
друге місце після знання предмета, який вони викладають. Але педагоги за-
кладів освіти територіальних громад, як правило, докладають дуже мало зу-
силь, щоб підвищити свою підготовку в цій сфері, хоча постійно прагнуть 
поновити й поповнити свої спеціальні (предметні) знання.  

Часто педагоги керуються індиферентними уявленнями про здобувачів 
освіти територіальних громад як про устрій для обробки інформації – вони 
слухають лекції, читають підручники, іншу наукову літературу, а коли потрі-
бно, демонструють ці знання. Дослідження показують, що це не завжди так. 
Тому, щоб при побудові програми врахувати можливості й потреби здобува-
чів освіти територіальних громад, їх слід добре знати. Успішна навчальна ді-
яльність здобувача освіти територіальних громад залежить не тільки від во-
лодіння прийомами інтелектуальної діяльності; вона обумовлена також осо-
бистісними параметрами навчальної діяльності – стійкою системою став-
лення здобувача освіти територіальних громад до оточуючого світу й до са-
мого себе. 

Сприятливе самопочуття здобувача освіти територіальних громад в 
оточуючому його середовищі сприяє нормальному розвитку його особистос-
ті. Не повинно бути великого розходження між самооцінкою і оцінкою його 
референтною групою, до якої обов'язково має входити й педагог. Це допо-
може здобувачу освіти територіальної громади подолати за необхідності не-
сприятливе співвідношення самооцінки і оцінки референтної групи. 

Отже, розвиток особистості на різних етапах життєдіяльності людини є 
то результатом, то засобом означеного розвитку. Чим раніше розпочинаєть-
ся цілеспрямований особистісний розвиток, тим з більшою ймовірністю мо-
жна прогнозувати психологічне благополуччя, задоволення життям і особис-
тісний ріст кожної людини в сучасному мінливому світі.  

Розгляд концептуальних основ навчання, зокрема, мети, змісту, прин-
ципів, технологій навчання, які створюють умови для особистісного розвитку 
здобувача освіти територіальних громад, показав, що акцент має бути зроб-
лений на суб’єктивному досвіді здобувачів освіти територіальних громад і їх 
активності у виборі дидактичних способів. У них здобувач освіти територіа-
льних громад демонструє здатність вийти за межі повсякденної практики, 
побачити свою працю в цілому і зробити її предметом практичного перетво-
рення; це дає йому змогу самому конструювати своє сучасне й майбутнє, 
правильно сприймати, осмислювати й оцінювати труднощі і протиріччя дія-
льності, самостійно і конструктивно вирішувати проблеми на основі своїх 
ціннісних орієнтацій, розглядати труднощі як стимул для подальшого розви-
тку. Вирішальним елементом ситуації особистісного розвитку є необхідність 
робити вибір, який дає відчуття більшої свободи і відповідальності.  

Отже, на основі аналізу сучасної філософської, соціологічної, пси-
холого-педагогічної літератури можна визначити умови, які позитивно 
впливають на якість особистісного розвитку здобувача освіти територіальних 
громад. Серед них – сучасне інформаційне суспільство, яке створює додатко-
ві можливості для ефективної освіти, гуманізація освіти, яка впливає на ви-
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бір здобувачем освіти у територіальній громаді життєво важливих цінностей, 
на його самовизначення, особистісний розвиток.  

Соціокультурний аналіз стану сучасної освіти показує загальну тенден-
цію її поступового відходу від традиційної освітньої парадигми, у межах якої 
здобувач освіти територіальних громад був «об’єктом навчальних впливів», 
до парадигми безперервної освіти, яка передбачає гуманістичний тип стосу-
нків учасників освітнього процесу, саморозвиток здобувачів освіти територі-
альних громад. Однак, традиційні принципи, форми, методи та технології 
будуть основними доти, доки існуватиме суспільство, яке вимагає функціо-
нальної підготовки спеціалістів у закладах освіти. Нові перспективні прин-
ципи, форми, методи, педагогічні технології будуть стверджуватися з розви-
тком елементів нового суспільства, що одержало назву постіндустріального 
чи інформаційного. Для підготовки людини такого суспільства необхідна но-
ва освітня парадигма, компоненти якої вже існують і використовуються в 
освітній практиці. 

Зважаючи на нові парадигмальні підходи, методологія дослідження 
проблеми особистісного розвитку здобувачів освіти територіальних громад 
передбачає: особистісну орієнтацію дослідження на відміну від орієнтації на 
освітню систему, тобто орієнтацію на актуальні освітні потреби особистості 
здобувача освіти територіальних громад у процесі конструктивного самороз-
витку, самовизначення і самореалізації; акцент на розвитку особистості здо-
бувача освіти територіальних громад – коли освіта розглядається з точки зо-
ру її можливостей для розгортання особистісного потенціалу, самоактуаліза-
ції здобувача освіти, його освітнього руху в контексті перспектив життєвого 
шляху; культурну спрямованість дослідження на відміну від соціальної зада-
ності, ідеології втілення соціально-політичних чи соціально-кон’юнктурних 
вказівок. 

У перспективі подальших розробок потребують технології навчання, які 
стимулюють саморозвиток та створюють умови для особистісного розвитку 
здобувача освіти територіальних громад, передбачають активність здобува-
чів освіти у виборі дидактичних засобів. Здобувач освіти у територіальній 
громаді має активно конструюювати своє сучасне й майбутнє, самостійно ви-
рішувати життєві проблеми на основі своїх ціннісних орієнтацій, розглядати 
труднощі як стимул для подальшого розвитку. 
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§ 3.4. Методологічне обгрунтування організації підготовки 
педагогічних працівників до проєктування 
у закладах освіти територіальних громад 

 

Важливим складником дослідження підготовки педагогічних 
працівників до проєктування є обґрунтування відповідних теоретичних за-
сад. Багатогранність та складність досліджуваного феномену свідчить про 
необхідність застосування комплексу наукових підходів, які забезпечать 
ґрунтовне розуміння теоретичних засад дидактичного проєктування та бу-
дуть сприяти прикладним розробкам у галузі підготовки педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад до проєктування. 

Перш ніж здійснити обґрунтування методологічних підходів підготов-
ки педагогічних працівників до проєктування, зазначимо, що у розумінні 
поняття «методологічний підхід» тлумачиться як принципова методологічна 
орієнтація дослідження, як точка зору, з якої розглядається об’єкт вивчення 
(спосіб визначення об’єкта), як поняття чи принцип, що керує загальною 
стратегією дослідження (І. Блауберг і Е. Юдін [11, с. 74]). 

Методологічне обґрунтування організації підготовки педагогічних 
працівників до проєктування вимагає поліпарадигмальності, оскільки ця на-
укова проблема є багатоаспектною, її важко звести до єдиного способу тлу-
мачення, і тому вона потребує урахування різних підходів, які можуть 
взаємодоповнювати один одного.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування системного, синерге-
тичного, діяльнісного, андрагогічного, акмеологічного і особистісного під-
ходів для підготовки педагогічних працівників до проєктування у тери-
торіальних громадах, частково досліджуваних нами у попередніх розвідках 
[25–54; 102; 103; 109; 110]. 

Насамперед слід здійснити послідовний аналіз шести основних су-
часних наукових підходів, адже кожен підхід окремо не містить комплексної 
характеристики змістової та процесуальної сторін проєктування в цілому 
(О. Коберник [20, с. 23]). Це зумовило необхідність розглядати підготовку 
комплексно, з усіх сторін, як багатоаспектний об’єкт, використавши, окрім 
наших [25–54; 102–103; 109–110], напрацювання В. Стрельнікова [76–95; 110]. 

Два сучасні підходи – системний і синергетичний – у підготовці пе-
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дагогічних працівників до проєктування у закладах освіти територіальних 
громад мають поєднуватися. Системний підхід виник в науці як реакція 
на ускладнення світу, який вимагає від людства наполегливого вивчення 
функціонування середовища, яке складається із багатьох взаємодіючих 
систем. Це, у свою чергу, потребує кращого інструменту їх пізнання й 
удосконалення. 

Співвідношення між системністю і синергетизмом у методології науки 
не є постійним. Через розмаїтість можливих засад і з’являються різні теорії. 
Синергетизм між ними сприяє взаємній доповнюваності, взаємному збага-
ченню, взаємоперевірці теоретичних висновків на предмет відповідності ба-
гатогранній практиці (В. Стрельніков [45, с. 33]). 

Методологічною основою підготовки педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад став системний 
підхід (В. Афанасьєв [8], В. Беcпалько [9], І. Блауберг і Е. Юдін [11] та ін.), 
який дозволив цілком однозначно визначити склад, ієрархію компо-
нентів проєктованої системи; методологія синергетичного підходу забез-
печила найбільш доцільну ієрархію логічної підготовки педагогічних 
працівників в умовах чергування закономірних і випадкових явищ прак-
тики закладів освіти.  

Згідно концепції чотирьохрівневості методологічного аналізу, існують 
чотири рівні методологічного знання (філософський, загальнонауковий, 
конкретнонауковий та власне методичний), системний підхід відповідає за-
гальнонауковому рівню (І. Блауберг і Е. Юдін [11, с. 68–71]). 

Системний підхід є певним напрямом методології спеціально-
наукового пізнання і соціальної практики, що сприяє адекватній постановці 
проблем у конкретних науках і виробленню ефективних стратегій їх вивчен-
ня, принципова методологічна орієнтація дослідження, точка зору, з якої 
розглядається об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта), поняття або 
принцип, що керує загальною стратегією дослідження [11, с. 54–64]. 

У педагогічній науці системний підхід дає можливість розглядати педа-
гогічний процес як систему, складники якої характеризуються наявністю як 
загальних, так і відмінних рис, що дозволяє, з одного боку, бачити їх неро-
зривну єдність, а з іншого – вивчати як відносно самостійне явище, яке має 
свою специфіку. Сутність системного підходу полягає в тому, що він є мето-
дологічною орієнтацією в діяльності, за якою об’єкт пізнання або перетво-
рення розвивається як система, а основними ознаками системи є: 

– ознаки, що характеризують внутрішній стан системи: множина, еле-
мент, відношення, властивості, зв’язок, канали зв’язку, провідна частина си-
стеми та ін.; 

– ознаки, що характеризують специфічні системні властивості: ізо-
ляція, взаємодія, інтеграція, диференціація, централізація, децентралізація, 
стан системи, цілісність, стабільність, зворотний зв’язок, рухлива рівновага, 
регуляція, управління, конкуренція та ін. 

– ознаки, що характеризують поведінку системи: середовище, діяль-
ність, функціонування, зміни, адаптація, розвиток (простий і структурний), 
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еволюція, генезис, цілеспрямованість, поведінка системи та ін. (О. Антонова 
[5, с. 25]). 

 Доцільність застосування системного підходу постає з огляду на те, що 
дидактичне проєктування полягає у створенні дидактичних систем. Систем-
ний підхід у контексті даного дослідження є підґрунтям для розгляду компо-
нентів дидактичної системи (мети, змісту, технологій навчання, навчального 
середовища тощо), комплексного дослідження підготовки педагогічних 
працівників до проєктування. 

Стандартне проєктувальне тло умовно можна поділити на соціальне, 
освітнє, демографічне, науково-технічне, економічне тощо. Під час підготов-
ки педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад до 
проєктування усі блоки треба враховувати, водночас цілі та завдання підго-
товки мають визначати провідний – освітній блок. Проєктувальне тло у 
сфері освіти можна схарактеризувати так: визнання загальної гуманістичної 
спрямованості освіти, яка водночас потребує проєктування шляхів її реаль-
ного втілення; прояв в освітньому середовищі ознак авторитарної, техно-
логічної й гуманістичної парадигм (поліпарадигмальність); пошуки альтер-
нативних, інноваційних підходів до навчання; намагання узгодити систему 
освіти, що склалася й має свої традиції, із тенденціями глобалізації та інте-
грації до світового освітнього простору; вплив підходу до навчання, традицій 
та субкультури конкретного закладу освіти (Г. Романова [72, с. 453–458]). Це 
засвідчує певну невизначеність діяльності педагогічних працівників і потре-
бу в проєктуванні ними власних дидактичних систем, що сприяє їхній про-
фесійній творчості та інноваційності. 

Системний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад сприяв:  

– усуненню дублювання під час розробки цієї системи, що потребувало 
визначення місця в ній окремих підсистем і елементів та виділення сфер їх 
дії;  

– забезпеченню збалансованої послідовності розробки усіх підсистем 
на основі комплексів завдань;  

– виявленню можливостей подальшого розвитку підготовки педа-
гогічних працівників до проєктування у перспективі;  

– забезпеченню адаптованості змісту та комплексу технологій навчання 
до подальшого розвитку усієї системи;  

– розробці стандартів для одержання інформації про стан системи, до-
кументування;  

– розробці ефективної стратегії розвитку підготовки педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад.  

Системний підхід показав значні переваги, які полягали в: усуненні 
надмірного дублювання змісту підготовки педагогічних працівників закладів 
освіти територіальних громад; усуненні чи зведенні до мінімуму дублювання 
у підготовці педагогічних працівників до проєктування завдяки використан-
ню нестандартних технологій; типізації процесів обробки результатів цієї 
підготовки; можливості системного забезпечення досліджуваної підготовки.  
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Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад спрямовувалася на підвищення їхньої готовності за 
рахунок створення та запровадження комплексного вирішення дидактичних 
завдань підготовки педагогічних працівників до проєктування із застосуван-
ням сучасних способів формування мети, підбору змісту та інтерактивних 
технологій навчання. Системний підхід передбачав детальний опис цієї си-
стеми і урахування істотних її властивостей. Головна мета підходу полягала в 
дотриманні таких вихідних засад: всебічне та цілісне оцінювання ди-
намічних характеристик підготовки, яка мала складну структуру, її 
взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; урахування можливих зовнішніх і 
внутрішніх несприятливих умов, що можуть вивести цю систему зі стану 
рівноваги.  

Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад є безперервним і цілеспрямованим процесом, що 
охоплює зв’язки суб’єктів цієї системи. Цей процес потребує відповідного 
управління і контролю, який на інформаційному рівні здійснюється за до-
помогою інформації, що функціонує усередині системи і надходить до неї із 
зовнішнього середовища. Основою будь-якої системи управління складним 
об’єктом є інформація, що характеризує стан об’єкта [45, с. 34]. Інформаційні 
об’єкти проєктування змістової підсистеми складають: змістові модулі; шка-
ли оцінювання навчальної діяльності; модель моніторингу якості підготовки 
педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад; тематичні і 
робочі плани педагогічних працівників, методичні розробки, програми, 
посібники, підручники (у т.ч. електронні) тощо. Також проєктувалася й тех-
нологічна підсистема – навчальний процес, технології навчання, виховання і 
розвитку учня. Окремо проєктувалося навчальне середовище як умова підго-
товки педагогічних працівників до проєктування. 

Завдяки системному підходу інтегрувалися дані про діяльність усієї си-
стеми і її підсистем. Необхідною умовою і завданням інтеграції підсистем 
підготовки педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти була 
їх сумісність – здатність взаємодіяти через обмін даними. Системний підхід 
передбачав розгляд усіх елементів і складників процесу проєктування в їх 
взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємовпливі в інтересах оптимального 
досягнення як окремих, так і загальної мети [45, с. 34].  

Системний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад полягав у: одночасному охо-
пленні проєктуванням певної кількості її об’єктів; максимальній типізації і 
стандартизації проєктних рішень; багатоаспектному поданні структури 
означеної підготовки як системи, що складалася з багатьох компонентів 
(підсистем, елементів) та відносної автономності їх проєктування; локально-
му впровадженні та накопиченні функціональних завдань [45, с. 34–35]. 

Системний аналіз орієнтував нас на вивчення можливих видів 
взаємодії системних зв’язків, на виявлення найбільш сприятливих умов 
функціонування підготовки педагогічних працівників до проєктування у за-
кладах освіти територіальних громад. У різних авторських системах діяль-
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ність, зв’язки й відношення елементів системи підготовки педагогічних 
працівників мають різну спрямованість, особливі форми і види.  

На основі системного підходу застосовувалися такі види аналізу як: 
морфологічний (здійснювався пошук відповідей на питання: з яких еле-
ментів утворена система? які ці елементи? чи оптимальний їх набір?); струк-
турний (з’ясовувалась внутрішня організація системи, визначався спосіб, ха-
рактер взаємозв’язку окремих елементів структури); функціональний (роз-
кривався механізм внутрішнього функціонування підготовки педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад, 
з’ясовувалось, як у результаті взаємодії елементів у ній народжувався інте-
грований результат); генетичний (досліджувалося походження системи, 
процес її формування й розвитку, прогнозувався її подальший розвиток). Си-
стемний підхід як комплексний метод пізнання забезпечував органічну 
єдність, взаємодію цих видів аналізу [45, с. 36].  

Системний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання дає перевагу в тому, що завдяки йому з’являються нові проблеми, 
ініціюються нові напрями пошуків.  

Синергетика розвиває системні і кібернетичні уявлення, беручи за 
концептуальне ядро ідею еволюції. Тому підготовка педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад неро-
зривно пов’язана з розвитком і включенням у процеси освіти синергетичних 
уявлень про відкритість світу, цілісність і взаємозв’язок людини, природи і 
суспільства.  

Для підготовки педагогічних працівників до проєктування у закладах 
освіти територіальних громад необхідним є застосування синергетичного 
підходу – нової методологічної моделі композиційного характеру саморо-
звитку цієї системи, яка використовує закони творчого відкриття еволюції 
складних систем (І. Пригожин, І. Стенгерс [68]). Змінюється наукова картина 
уявлення світу від лінійної до нелінійної парадигми розвитку. Успішно фор-
мується некласична методологія дослідження системних явищ природничо-
соціального характеру, до яких відносимо діяльність людини в процесі освіти 
(С. Вітвицька [13]; А. Євтодюк [19]; В. Кремень, В. Ільїн [21]; І. Пригожин, 
І. Стенгерс [68]; Н. Протасова [69]; Г. Хакен [96]; В. Цикін, О. Бріжатий [97] 
та ін.). 

Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад є складною, відкритою системою, тому має такі вла-
стивості: 1) неоднорідність і значна кількість елементів; 2) властивості окре-
мих елементів і властивості системи емерджентні і до цілого не зводяться; 
3) ієрархія системи – наявність декількох рівнів і способів досягнення їх ме-
ти, що породжує конфлікти рівнів системи; 4) агрегація – об’єднання декіль-
кох параметрів системи в параметри більш високого рівня (параметри більш 
низького рівня знаходять висвітлення в агрегованих параметрах вищого рів-
ня); 5) багатофункціональність – здатність великої системи до реалізації ба-
гатьох функцій у даній структурі, що виявляється у властивостях гнучкості, 
адаптації, живучості (гнучкість – властивість змінювати мету функціонуван-
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ня залежно від умов функціонування чи стану підсистем; адаптація – зміна 
мети функціонування зі зміною умов функціонування системи; живучість – 
здатність змінювати мету функціонування за відмови чи ушкодженні еле-
ментів системи); 6) надійність – властивість системи реалізовувати задані 
функції за певний час і забезпечувати задані параметри якості; 7) безпека си-
стеми – здатність не завдавати шкоди технічним об’єктам, персоналу, дов-
кіллю; 8) стійкість – властивість системи виконувати свої функції за умови 
виходу параметрів зовнішнього середовища за певні обмеження; 9) враз-
ливість – здатність зазнавати пошкоджень під час впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників (Дж. Гібсон [17, с. 63–67]).  

Самоорганізацією вважаються процеси упорядкування, що відбувають-
ся в системі за рахунок дії її складників. Самоорганізація не нав’язується си-
стемі зовні. Загальними принципами самоорганізації матерії є: 1) усі проце-
си, котрі відбуваються у Всесвіті, не детерміновані – світ за своєю природою 
стохастичний, у ньому є принципові невизначеності; 2) сьогодення і май-
бутнє будь-якої матеріальної системи в тій чи іншій мірі визначається мину-
лим; 3) усі процеси розвитку підкоряються певним законам (М. Моісєєв [57; 
58, с. 65]). 

Етапи самоутворення складної системи згідно синергетичного під-
ходу: 1) система є джерелом – спочатку система замкнута в собі, усі 
зв’язки, породжувані нею, замикаються на ній; 2) утворення керуючого 
зв’язку – на якомусь етапі розвитку системи-джерела деякий зв’язок од-
ним зі своїх кінців відокремлюється від неї; 3) виникає нова форма – 
зв’язком, який відокремився, передається управлінська інформація чи 
інші об’єкти, вироблені системою-джерелом; ця хитка невизначена форма 
в якійсь мірі повторює форму вихідної системи; 4) завантаження – заван-
тажується нове утворення змістом, переданим від старої системи; управ-
ління повністю належить старій системі; 5) розвиток – новонароджений 
об’єкт сам стає здатним утворювати управлінські зв’язки, замикаючи їх на 
собі, тобто стає системою всередині системи; у цей момент починають 
слабшати управлінські зв’язки старої системи; 6) утворення зворотної си-
стеми – відбувається «розпрямлення» одного з внутрішніх зв’язків, що 
йдуть від нового об’єкта; 7) виникає нова система – зворотний зв’язок 
з’єднується зі старою системою і починає передавати інформацію або інші 
об’єкти, генеровані новою частиною; новий об’єкт набуває можливість 
керувати старим (А. Анісімов [4, с. 76–77]). 

У середині системи з’являються нові зв’язки під впливом кількісних 
змін у цій системі. Якісний стрибок відбувається з появою нового зворот-
ного зв’язку. Саме існування, самозбереження світу як системи є системо-
творчим чинником (субстанцією), яке є основою внутрішньої єдності і 
взаємодії складників його частин, і визначає всі основні закономірності 
функціонування, розвитку й організації (М. Піддубний [65]). Сутність си-
стемоутворюючого чинника системи полягає в її прагненні до самозбере-
ження – максимальної стійкості, здійснюваної організацією взаємодії між 
її елементами відповідно до принципу економії енергії (М. Піддубний [65; 



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               247 

 

66]). Цією вимогою визначається структура і організація будь-якої систе-
ми, яка самоорганізується. Елементарна самоорганізуюча система повин-
на мати хоча б тричленну побудову, тобто між взаємодіючими елемента-
ми має бути посередник, який виконуватиме роль каталізатора цієї 
взаємодії (М. Піддубний [65]).  

Із погляду синергетики, сутність підготовки педагогічних працівників 
закладів освіти територіальних громад і засвоєння знань, полягала в утво-
ренні системи знань з проєктування. У цій системі всі елементи взаємоза-
лежні не просто випадково, а є цілісною організацію. «Причому, у цій си-
стемі ядро знань складає основний принцип або категорію, з якої можна ви-
вести всі інші елементи даної системи знань» (М. Піддубний [67, с. 236]). 
Процес засвоєння знань має автоколивальний характер, тобто на початку 
навчання визначається основна ідея, поняття. Далі вся система знань вибу-
довується як поступове розгортання, наповнення змістом цієї ідеї, поняття 
через інші поняття. Тоді набувають свого значення в цілісній системі й 
окремі поняття, утворюється взаємозв’язок всіх елементів знань за допомо-
гою загальної ідеї [67].  

Складні й відкриті системи, як стверджує синергетика, обмінюються 
енергією, інформацією, речовиною з навколишнім середовищем; мають 
підсистеми, що постійно флуктують, і в результаті позитивного зворотного 
зв’язку флуктуація може привести до руйнування цієї організації; цей пере-
ломний момент є точкою біфуркації, у який неможливо передбачити напрям 
розвитку системи і її стан може стати хаотичним, хоча система може перейти 
на більш диференційований і більш високий рівень упорядкованості або ор-
ганізації, що є «дисипативною структурою» (І. Пригожин, І. Стенгерс [68]). 
«Дисипативні» – ті, що виникають під час розсіювання вільної енергії.  

Дисипативним структурам властиві: а) когерентність, тобто вони пово-
дяться як єдине ціле; узгоджений характер процесів самоорганізації; син-
хронний перебіг однопорядкових процесів в одному напрямі, їх взаємна 
обумовленість; б) процес самоорганізації розпочинається з випадкових 
відхилень системи від рівноваги – флуктуацій, котрі спочатку придушуються 
системою, але, оскільки система взаємодіє із середовищем і є неврівноваже-
ною, поступово її флуктуації посилюються, внаслідок чого попередня ди-
намічна структура чи режим функціонування змінюються, виникає новий 
динамічний режим, структура чи спонтанний порядок; флуктуації в системі 
замість загасання можуть підсилюватися і система еволюціонує в напрямі 
«спонтанної» самоорганізації; тоді моделі «порядку через флуктуації» 
відкривають перед нами нестійкий світ, у якому малі причини можуть по-
роджувати значні наслідки; у цьому випадку хаос є конструктивним ме-
ханізмом самоорганізації складних систем; народження нового пов’язане з 
порушенням даної системи упорядкованості, з переструктуруванням і добу-
довою за рахунок елементів середовища, з виходом за межі вихідної системи; 
в) здатність «запам’ятати» початкові умови свого формування і, проходячи 
через точки біфуркації, «вибирати» один з декількох можливих напрямів 
подальшої еволюції; г) еволюція дисипативних структур містить як де-
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терміністичні, так і стохастичні елементи, будучи поєднанням необхідності і 
випадковості; д) неврівноваженість як обов’язковий стан системи є джере-
лом її саморуху; е) час – не зовнішній для системи параметр, як у класичній 
чи квантовій механіці, а внутрішня характеристика системи, який здійснює 
незворотність процесів у цих системах [цит. за: 45, с. 42]. 

Ми погоджуємося з дослідниками, які не вважають «хаос» неминучим 
етапом процесу становлення системи підготовки фахівців, якщо розуміти йо-
го як «невпорядкований, невизначений стан речей», що виправдовує хаос в 
освіті України, викликаний чисельними хвилями реформ [45, с. 43]. 

Але в підготовці педагогічних працівників до проєктування у закладах 
освіти територіальних громад, як соціальній системі, самоорганізація допов-
нюється самоуправлінням, адже в ній є люди (суб’єкти системи – організато-
ри підготовки і педагогічні працівники), які мають волю, свідомість, інтереси 
і мету, протидіють стихійним процесам, хаосу. 

Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад здійснює енергетичний, матеріальний, інформацій-
ний обмін із довкіллям, що характеризує одну з головних властивостей са-
моорганізації – «відкритість» системи. Вона відкрита впливові суспільства, 
перетворює освіту зі способу навчання педагогічного працівника закладів 
освіти територіальних громад у засіб формування творчої особистості, яка 
володіє синергетикою для подальшого самовдосконалення у проєктуванні 
дидактичних систем.  

Підготовку педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад можна уявити як алгоритм, початковий і базовий 
елемент творчого процесу підготовки, який удосконалюється за допомогою 
набутих знань і досвіду. Ріст фахівця відбувається не в результаті повторень 
цього алгоритму, а за рахунок його подальшого збагачення і розвитку, що 
дозволяє одержати новий результат – продукт творчості педагогічного 
працівника у плані проєктування.  

Підготовка педагогічних працівників згідно синергетичного підходу 
означає, що смисл і значення проєктування принципово не може бути по-
відомлене їм в готовому вигляді, не може нав’язатися зовні, це потребує 
внутрішньої самоорганізації, врахування їхнього індивідуального досвіду, 
освіти, способу життя, культури.  

Синергетичний підхід націлює ефективну підготовку педагогічного 
працівника до проєктування за умов, що він на практиці використовуватиме 
знання, здобуті ним самим. Механічно засвоєні знання швидко забуваються і 
не відіграють суттєвої ролі у практичній діяльності. Підготовка педагогічно-
го працівника не зводиться до засвоєння знань, є швидше зміною його 
внутрішнього соціально-пізнавального статусу, пов’язаного з його осо-
бистістю. Ефективна підготовка до проєктування відбувається лише під час 
самонавчання і практичного застосування і є найбільш міцним, довго 
зберігається, адже педагогічний працівник стає відповідальним і опорою для 
нього є не оцінка іних, а самооцінка ефективності своєї діяльності. 

Змінюються функції організатора підготовки педагогічних працівників 
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до проєктування, мета якого полягає не в підготовці педагогічного працівни-
ка за заданим зразком, а в розвитку своєї здатності до емпатії, вміння зро-
зуміти внутрішній світ учня, розкрити його здібності; сприяти появі відчуття 
і розуміння ним (замість невміння, незнання, нерозуміння) суті проєктуван-
ня; «пробудити» його, надавши енергії, яка викличе зміни (C. Rogers [107, 
с. 435]). 

У підготовці педагогічних працівників до проєктування у закладах 
освіти територіальних громад виникає процес самоорганізації за умов, коли 
вона: 1) є відкритою і має можливість взаємного обміну інформацією і 
«енергією» з навколишнім середовищем; 2) має активне, енергетичне нача-
ло, яке характеризується наявністю ініціативних педагогів, які прагнуть до 
самовдосконалення, самореалізації і підвищення ефективності процесу 
підготовки до проєктування; 3) має свободу вибору; 4) має реальний «енер-
гетичний» вихід, тобто має можливість реалізувати висунуті ініціативи щодо 
проєктів дидактичних систем до практичного впровадження й одержання 
позитивних результатів; 5) розвивається тільки в системі діалогічної 
взаємодії на різних рівнях; 6) зорієнтована на мету саморозвитку, самовихо-
вання [42, с. 103]). 

Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад, як самоорганізована система, має постійно присто-
совуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов її існування. Для забез-
печення умов самоорганізації і саморозвитку означеної підготовки необхідне 
постійне зростання професійної майстерності організаторів підготовки педа-
гогічних працівників до проєктування, їхньої активності у психологічному, 
дидактичному, методичному плані. Оскільки підготовка педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад до проєктування є про-
цесом пізнання, звернемо увагу на три етапи дослідницької діяльності уче-
них з позиції самоорганізації: 1) на першому етапі дослідницька група фор-
мується як соціальний колектив, який керується певними правилами по-
ведінки, а головне, у цей період відбувається самоорганізація групи, що су-
проводжується кооперацією ідей її учасників, їх координацією і виробленням 
відповідного стилю дослідження для вирішення поставлених перед групою 
проблем; 2) безпосередньо з формуванням групи починається її дослідниць-
ка діяльність, спрямована на одержання нових знань, самоорганізація на 
цьому етапі полягає в оцінці й узгодженні внеску кожного дослідника у 
вирішення загальної проблеми; 3) для збереження групи і продовження до-
сліджень її учасники мають зацікавити громадськість у результатах своєї 
діяльності шляхом публікації в наукових журналах, участі в наукових конфе-
ренціях, в експертних і редакційних радах (W. Krohn, G. Kuppers [101, с. 
208]). 

Взаємини суб’єктів підготовки педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад реалізувалися як ситуації 
відкритого діалогу, прямого і зворотного зв’язку, солідарної освітньої приро-
ди, попадання (у результаті вирішення проблемних ситуацій) в один узгод-
жений темпосвіт.  
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Таким чином, опора на синергетичний підхід у дослідженні проблеми 
підготовки педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад 
до проєктування дає змогу використання філософських засад теорії самоор-
ганізації складних систем для вирішення проблем підготовки педагогічних 
працівників до проєктування. Через свою відкритість вона здатна прогно-
зувати і враховувати зміни в освітньому середовищі закладів освіти тери-
торіальних громад, забезпечувати високий рівень підготовки педагогічних 
працівників, гарантувати досягнення мети їхньої підготовки до проєктуван-
ня. 

Діяльнісний підхід до вирішення проблеми підготовки педагогічних 
працівників до проєктування застосовувався також як один із загальнонау-
кових підходів, адже цього вимагав розгляд проєктування як діяльності. Тео-
ретичні засади цього підходу закладені у дослідженнях П. Гальперіна [15], 
В. Давидова [18], О. Леонтьєва [54; 55], Н. Тализіної [96], у яких стверджува-
лося, що все життя людини є системою діяльностей, що змінюють одна одну 
(О. Леонтьєвим [55, с. 181]).  

Згідно діяльнісного підходу діяльність є основою, засобом і вирішаль-
ною умовою розвитку особистості. Цей підхід вимагає спеціальних зусиль, 
спрямованих на організацію діяльності педагогічного працівника, на ак-
тивізацію і переведення його в позицію суб’єкта проєктування та реалізації 
власних дидактичних систем, спілкування, що передбачає вироблення умінь 
обирати мету, планувати проєктувальну діяльність, організовувати, вико-
нувати, регулювати, контролювати якість проєкту, аналізувати і оцінювати 
його результати. З позицій діяльнісного підходу процес підготовки педа-
гогічних працівників до проєктування – це, насамперед, засвоєння способів 
пізнавальної діяльності.  

Підхід до проєктування як до діяльності вимагає визначення її загаль-
ної структури (мета, процес, предмет, результат, засоби, умови). Однак, ця 
структура не враховує певні «недіяльнісні» елементи проєктувальної діяль-
ності, зокрема установки і ціннісні орієнтири. Тому діяльнісний підхід не 
може вирішити усі аспекти проблеми підготовки педагогічних працівників 
до проєктування і потребує встановлення зв’язків з іншими науковими під-
ходами, наприклад, з особистісним, згідно якого базовою основою і голов-
ною умовою професійної діяльності є самоактуалізація, прагнення до якої 
безпосередньо впливає на проєктувальну діяльність педагогічного працівни-
ка (А. Маслоу [56; 104], К. Роджерс [71; 106; 107; 108] та ін.).  

У підготовці педагогічних працівників до проєктування ми виходимо з 
того, що не можна навчити цій діяльності, якщо не включити педагогічних 
працівників, до проєктувальної діяльності, що і є підґрунтям для застосуван-
ня діяльнісного підходу. 

Діяльнісний підхід виник у психології як принцип єдності свідомості та 
діяльності (С. Рубінштейн) та спільної будови внутрішньої і зовнішньої 
діяльності (О. Леонтьєв). «Діяльність характеризується, перш за все, такими 
особливостями: 1) це завжди діяльність суб’єкта (тобто людини, а не тварини 
й не машини), точніше, суб’єктів, що здійснюють спільну діяльність; 
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2) діяльність є взаємодія суб’єкта з об’єктом, тобто вона обов’язково є пред-
метною, змістовою; 3) вона завжди – творча; 4) самостійна» (С. Рубінштейн 
[73]). Для обґрунтування співвідношення зовнішньої практичної діяльності 
та свідомості висунуте положення про те, що внутрішній план свідомості 
формується в процесі обертаності довічно практичних дій (О. Леонтьєв [55]). 

Згідно теорії діяльності, педагогічний працівник розглядається не як 
пасивний об’єкт педагогічного впливу, а як активний суб’єкт навчально-
пізнавальної діяльності. Саме такий підхід сприяє формуванню особистості 
педагогічного працівника як проєктанта дидактичних систем. 

Для підготовки педагогічних працівників до проєктування у закладах 
освіти територіальних громад важливо, щоб вона була функціонально 
визначеною. Це передбачало формулювання чіткої мети, заради досягнення 
якої вона створювалася. Ця система зорієнтована на задоволення потреб 
проєктно-орієнтованої навчально-пізнавальної діяльності педагогічного 
працівника закладу освіти територіальної громади.  

Діяльнісний підхід важливий і в тому сенсі, що підготовка педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад має 
обов’язково проходити експериментальну перевірку, апробацію доцільності 
її положень у практичній проєктувальній діяльності педагогічних 
працівників. На етапі апробації застосовувався діагностичний супровід, щоб 
вчасно інформувати суб’єктів навчального процесу (організаторів підготовки 
педагогічних працівників до проєктування і самих педагогічних працівників) 
про необхідність корегувальних змін у реалізації її специфічних функцій. 
Постійний моніторинг якості означеної підготовки сприяв пошуку конструк-
тивних рішень, спрямованих на ефективну її реалізацію. 

Діяльнісний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад є закономірним, оскільки 
проєктування є формою активної діяльності педагогічного працівника за-
кладу освіти територіальної громади, що передбачає прогнозування мож-
ливих результатів і прийняття відповідальності за них. Реальне проєкту-
вання можливе, коли з’являється єдність постановки мети і вибору засобів, 
вибудовується зміст проєкту, у якому педагог пропонує власну систему 
цінностей, особистісних уявлень про дидактичну систему і місце в ній себе 
як людини і професіонала, про способи його взаємодії зі світом і собою. 
Авторські проєкти є «практикою філософії» самого проєктанта (С. Гессен 
[16]). 

Готуючи педагогічних працівників закладів освіти територіальних гро-
мад до проєктування слід враховувати, що проєктування починається з твор-
чого акту цілепокладання й одночасного моделювання широкого соціокуль-
турного контексту проєкту дидактичної системи, у якому поставлена мета 
перетворюється в проблему в контексті засобів її реалізації.  

У проєктувальній діяльності цілі є системоутворюючим елементом. На 
цей елемент найбільше спрямовані вимоги соціуму: соціального замовлення 
(реформування вищої педагогічної освіти, пов’язаний із запровадженням 
Державних стандартів освіти) та науково-технічного прогресу, які, впливаю-
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чи спочатку на організаційні форми, кінцевою метою мають вплинути через 
цілі й зміст навчання на учня і педагогічного працівника як суб’єктів підго-
товки педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти тери-
торіальних громад.  

Цілі, як результат навчання, мають формулюватися у термінах про-
фесійної діяльності: кінцеві цілі підготовки – у вигляді кінцевих проєкту-
вальних умінь, цілі вивчення окремої навчальної дисципліни – у вигляді 
знань та вмінь з цієї дисципліни; засоби об’єктивного контролю досягнення 
цілей підготовки педагогічних працівників до проєктування (засоби діагно-
стики) мають бути дидактично детерміновані із цілями їхньої підготовки; 
згідно вимог Державних стандартів освіти засобом об’єктивного контролю 
досягнення цілей навчання (стандартизованим засобом діагностики) є стан-
дартизований тест, тому проєктування дидактичної системи передбачає, 
окрім постановки мети, розробку діагностичних процедур, за допомогою 
яких буде здійснюватися визначення рівня їх реалізації; специфіка змісту 
підготовки педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад 
до проєктування обумовлює необхідність їхньої підготовки до основних видів 
викладацької діяльності – викладання теоретичного матеріалу, вирішення 
педагогічних завдань, виконання педагогічних експериментів, здійснення 
контролю навчальних досягнень учнів на рівні навчального предмету, моду-
лю, теми. 

Проєктна діяльність, крім цільової, інтегрує в собі як комунікативну, 
так і об’єктно-онтологічну функції, котрі забезпечують створення проєктова-
ного об’єкта (дидактичної системи). Проєктант дидактичної системи ке-
рується різними уявленнями про її мету, зміст, способи організації і методи 
проєктувальної діяльності. Аналіз на рівні загальних схем організації проєк-
тування створює уявлення про парадигми проєктувального мислення. Ке-
рування певною парадигмою передбачає вибір зразка проєктувальної діяль-
ності, її мети і засобів. Цей вибір задає значеннєву цілісність життєвого світу 
людини в усіх можливих проявах [42, с. 108]). 

Критерії ефективності проєктувальної діяльності зумовлені вибором і 
діяльністю педагога, що вказує на необхідність досягнення консенсусу з ін-
шими суб’єктами підготовки педагогічних працівників до проєктування у за-
кладах освіти територіальних громад щодо цих критеріїв. Тому діяльнісний 
підхід у підготовці педагогічних працівників до проєктування вимагає діало-
гу зацікавлених суб’єктів, який дає змогу виробити погоджену стратегію і 
тактику. Необхідною передумовою діалогу, з одного боку, є розходження в 
уявленнях суб’єктів, а з іншого – їх бажання чи усвідомлення необхідності 
участі в спільній діяльності [91, с. 82]. 

Засвоєння змісту навчання, становлення і розвиток педагогічного 
працівника закладів освіти територіальних громад відбувається не шляхом 
передачі педагогічний працівникові певної інформації, а в процесі його 
власної активної діяльності, що також доводить важливість діяльнісного під-
ходу до його підготовки. Діяльнісний підхід по новому порушує питання про 
співвідношення знань, навичок і умінь педагогічних працівників та їх осо-
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бистісного розвитку у навчальній діяльності, котрі виявляються тільки в 
діяльності (Н. Тализіна [96]). Уміння і навички завжди передбачають певні 
дії (сприймання, усвідомлення, запам’ятання, відтворення), якісні зміни 
психіки педагогічного працівника є результатом їхніх дій. 

Діяльнісний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад полягає в організації насам-
перед, цілісної діяльності педагогічного працівника як суб’єкта підготовки до 
проєктування з усіх складників (мети, засобів, технологій, умов тощо) і їх 
взаємозв’язків. Процес організації діяльності конкретного педагогічного 
працівника має здійснюватися ним самим, він відповідає за її здійснення. 
Якщо відбувається відхилення від підготовки, виникає потреба у корекції чи 
уточненні уявлень суб’єкта про свої якості як до проєктанта дидактичних си-
стем. Розкриття педагогічним працівником внутрішніх ресурсів, свого по-
тенціалу і є актом самореалізації. Однак серйозні зміни в особистості мож-
ливі, насамперед, тоді, коли суб’єкт змушений щось освоювати вперше чи 
долати труднощі взаємодії зі світом і професією вже сформованими звични-
ми способами [91, с. 82]. 

Для реалізації діяльнісного підходу ми готували організатора підготов-
ки педагогічних працівників до управління цим процесом не директивно-
контролюючим, а рефлексивним способом. Він не просто ставив перед педа-
гогічними працівниками певну конкретну мету щодо проєктування, а фор-
мулював її разом з ними, прагнучи до того, щоб мета була внутрішньо прий-
нята ними. У спільній діяльності з учнями не лише розроблялися, а й 
освоювалися способи досягнення поставленої мети. Результати діяльності 
оцінювалися за спільно виробленими критеріями. 

Отже, діяльнісний підхід у підготовці педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад як складної багато-
ступінчастої діяльності передбачає здійснення низки логічно послідовних 
дій, що включають розробку моделі цілісної підготовки педагогічних 
працівників до проєктування, спрямованої на досягнення цілей означеної 
підготовки. Цілепокладання є системоутворюючим елементом проєктуваль-
ної діяльності. Підготовка педагогічних працівників закладів освіти тери-
торіальних громад до проєктування вимагає навчання їх не тільки поста-
новці цілей на різних рівнях проєктування, а й реалізації діагностичності цих 
цілей. 

Андрагогічний підхід також є важливим, адже підготовка педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад пе-
редбачає навчання педагогічних працівників, які мають певний життєвий 
досвід і є категорією дорослих, тому слід враховувати їхні психологічні особ-
ливості, відповідним чином добирати зміст підготовки педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад до проєктування у кон-
тексті вивчення управління навчанням дорослих. 

 Андрагогіка є теорією навчання дорослих, яка розкриває закономірності, 
соціальні та психологічні чинники ефективної освіти, навчання і виховання 
дорослих, розробляє методологічну систему навчально-виховної роботи з до-
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рослими людьми. Особливості розроблення проблематики андрагогіки визна-
чаються характером педагогічного керівництва дорослими; сформованістю 
якостей особистості дорослих; особливостями їхнього життєвого досвіду; куль-
турними, освітніми, професійними запитами; самоосвітою і самовихованням 
тощо. З питань освіти та навчання дорослих, виявлення психологічних особли-
востей людей дорослого віку існує ряд спеціальних досліджень (С. Архипова 
[7], О. Огієнко [61], Л. Сігаєва [39] та ін.). 

Андрагогіка – це нова галузь знань про людину, поява якої підготовле-
на та зумовлена всім перебігом розвитку освіти та логікою розвитку теорії 
навчання. Вона виходить із двох основних посилань: згідно з першим 
провідна роль у процесі навчання належить самому дорослому, згідно з дру-
гим навчання відбувається в процесі спільної діяльності того, хто навчається, 
з тим, хто навчає. Доросла людина має п’ять специфічних характеристик: 

1) усвідомлює себе самостійною особистістю, яка здійснює самоуправ-
ління; 

2) має запас життєвого, професійного, соціального досвіду, що стає де-
далі важливішим джерелом її навчання і її колег; 

3) в основі її готовності до навчання лежить прагнення з його допомо-
гою вирішити свої життєво важливі проблеми і досягти конкретних цілей; 

4) прагнення невідкладної реалізації набутих знань, умінь, навичок та 
якостей; 

5) навчальна діяльність дорослого значною мірою зумовлена часовими, 
просторовими, побутовими, професійними, соціальними чинниками (умо-
вами) [42, с. 110–111]). 

Андрагогічний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєк-
тування у закладах освіти територіальних громад враховує, що реальним 
суб’єктом процесу навчання є педагогічний працівник як доросла людина, 
отже, змінюються його роль та функції в процесі спільної діяльності, на пер-
ше місце виходять функції експерта щодо проєктування і організатора 
проєктувальної діяльності. До того ж помітну роль відіграють функції творця 
(співавтора) індивідуальних програм підготовки педагогічних працівників, 
наставника, консультанта, організатора належних умов для проєктування.  

«Андрагогіка розглядає навчання в контексті життєвого шляху людини 
як засіб розвитку спроможності особистості до самоорганізації та саморегу-
ляції. Предметом андрагогіки стає не просто освіта дорослої людини, а 
освіта, «прив’язана» значною мірою до конкретних умов життєдіяльності 
людини, особливостей соціокультурного середовища, спрямована на стиму-
лювання саморозвитку особистості» (Л. Сігаєва [39, с. 173]). 

Підготовка педагогічних працівників до проєктування на принципах 
андрагогіки передбачає самостійне навчання, організацію спільної роботи, 
опору на власний досвід педагогічних працівників, розвиток їхніх освітніх 
потреб, індивідуалізацію навчання та його елективність, що передбачає 
надання певної свободи при виборі цілей, змісту, форм, методів, джерел, за-
собів, термінів, часу, місця навчання і оцінювання результатів. 

Предметом акмеології є людина в усіх вищих (акме) проявах її фізич-
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них, психологічних і духовних сил, творчості, здібностей і професійної май-
стерності. Провідною проблемою акмеології став феномен зрілості. До-
рослість і зрілість – не тотожні поняття. Зрілість характеризується тенден-
цією до досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізич-
них здібностей особистості. Проблема зрілості може розглядатися на рівні 
індивіда, особистості, суб’єкта діяльності та індивідуальності. У дещо іншій 
системі понять ми можемо мати на увазі зрілість інтелектуальну або 
емоційну. Так чи інакше, існує поняття особистісної зрілості. Особистісна 
зрілість ґрунтується на чотирьох базових складників, навколо яких групуєть-
ся безліч інших, а саме: 

– відповідальності як атрибуту зрілих вчинків; 
– терпимості як позиції, установки, системи ставлення особистості до 

дійсності («кожен має право на власну думку», «всі коли-небудь помиляють-
ся», «той, хто запізнюється, переживає більше, ніж той, хто на нього чекає», 
тощо); 

– саморозвитку як актуальної потреби в реалізації себе і прагнення са-
мовдосконалення; 

– позитивному мисленні як позитивному баченні дійсності. 
Визначення акмеологічних засад навчання спостерігається у до-

слідженнях А. Деркача [1; 2; 19], Н. Кузьміної [23] та ін. Зокрема, експери-
ментально і теоретично акмеологічний підхід до педагогічної діяльності 
обґрунтувала Н. Кузьміна [23]. Розвиток ідей означеного підходу в педагогіці 
закладів освіти територіальних громад ґрунтується на тому, що при до-
слідженні професійної зрілості педагогічних працівників провідним кри-
терієм є їхній професіоналізм, а не вік. Поняття професійної зрілості викори-
стовують для характеристики рівня особистісного розвитку в професійній 
діяльності. Професійна зрілість педагога виражається в єдності самоак-
туалізаційного, індивідуально-особистісного і процесуально-технологічного 
компонентів, про які мова піде у наступних розділах нашого дослідження.  

Акмеологічний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєк-
тування у закладах освіти територіальних громад спрямовано на досліджен-
ня умов самовдосконалення людини, чинників її саморозвитку, темпів її про-
сування від однієї вершини до іншої, на досягнення «акме» у різні періоди 
зрілості людини в її творчості, у розвитку всіх її життєвих сил (Г. Антонюк [6, 
с. 46]). Сутність означеного підходу у дослідженні підготовки педагогічних 
працівників до проєктування полягає у розумінні дидактичного проєктуван-
ня як аспекту професійної самореалізації педагогічного працівника.  

Перспективність акмеології зумовлюється тим, що найважливішим чин-
ником перебудови суспільства виступає підвищення продуктивності праці. З 
позиції акмеології творча діяльність розглядається як діяльність, кінцевий ре-
зультат якої завершується створенням продукту соціально вагомої цінності 
(С. Вітвицька [14, с. 138]). Акмеологічний підхід у нашому дослідженні полягає 
в основі обґрунтування важливості проєктування педагогічними працівниками 
дидактичних систем для їх професійного зростання. 

Основні поняття, які розкривають сутність андрагогічного підходу:  
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– андрагог як суб’єкт викладання;  
– педагогічний працівник як суб’єкт учіння;  
– самореалізація, самоактуалізація як результат навчання; 
– дорослість як провідна характеристика суб’єкта учіння (педагогічний 

працівник);  
– післядипломна освіта педагогічних працівників як практика їхньої 

навчальної діяльності.  
Отже, у підготовці педагогічних працівників використання андрагогіч-

ного підходу базується на характерних особливостях навчання дорослих, що 
визначає їхню позицію у навчальній і проєктувальній діяльності:  

– педагогічний працівник, як дорослий, займає активну позицію у нав-
чанні (має мотивацію, прагне задовільнити власні освітні запити і потреби);  

– має власну установку на самореалізацію й саморозвиток;  
– має певний культурний і соціальний досвід, що може як сприяти, так 

і перешкоджати його навчанню;  
– зорієнтований на набуття необхідних актуальних знань;  
– прагне отримати знання за мінімальних затрат часу, грошей та інших 

ресурсів;  
– є рівноправним суб’єктом навчання, управління ним й організацією 

навчання, усіма його етапами (цілепокладання, організація, планування, ре-
алізація, корекція і контроль результатів) (О. Огієнко [60, с. 328]). 

У контексті андрагогічного підходу, основними принципами підготовки 
педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад доцільно 
вважати принципи опори на досвід педагогічних працівників, самостійності 
й самовизначення, системності, індивідуалізації; сумісної діяльності, елек-
тивності, контекстності навчання, розвитку освітніх потреб педагогічних 
працівників. Також суттєвими андрагогічними принципами підготовки пе-
дагогічних працівників закладів освіти територіальних громад є: принцип 
ізоморфізму діяльності організатора підготовки і педагогічного працівника, 
принцип варіативності діяльності педагогічного працівника, принцип твор-
чого середовища, принцип саморозвитку індивідуальності, принцип інтегра-
ції соціального досвіду організатора підготовки і педагогічного працівника, 
принципи рефлексії й альтернативи.  

Особливістю вищенаведених принципів є їхня спрямованість на проєк-
тувальну діяльність педагогічних працівників, що зумовлює організацію 
підготовки педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад 
з урахуванням їх освітніх можливостей і потреб.  

Реалізація андрагогічного підходу в підготовці педагогічних 
працівників до проєктування є реалізацією на практиці положень теорії 
освіти дорослих, тому слід дотримуватися таких організаційно-педагогічних 
умов:  

– перехід до андрагогічної моделі підготовки;  
– створення творчого освітнього середовища;  
– застосування інноваційних андрагогічних методів і технологій нав-

чання (О. Огієнко [60, с. 329]). 



Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу 

Університет  «Україна»               257 

 

Створення творчого освітнього середовища передбачає реалізацію 
ефектів творчої взаємодії дорослих, сутність якої полягає у застосуванні ін-
терактивних методів, створенні позитивного психологічного клімату, 
співпраці, толерантності взаємин.  

Застосування інтерактивних методів і технологій навчання дорослих є 
визначальним. У цьому контексті привертає увагу виокремлення основного 
(метод аналізу досвіду) та специфічних методів андрагогічного підходу: ор-
ганізаційно-діяльнісних методів, орієнтованих на вирішення проблем (мо-
делювання, проєктування, рефлексія), діалогових та інтерактивних методів. 
Якщо рефлексія є усвідомлення себе, комунікація – розуміння іншого, мис-
лення – вироблення своєї думки, за андрагогічного підходу домінуючими 
технологіями є інтерактивні, а основна форма навчання – групова робота 
[42, с. 115].  

Організація підготовки педагогічних працівників закладів освіти тери-
торіальних громад до проєктування на андрагогічних принципах і з викори-
станням інтерактивних технологій сприяє усвідомленню педагогічними 
працівниками власної відповідальності за результати навчання, активізації 
їх у навчанні, дозволяє персоніфікувати процес підготовки до проєктування, 
підвищити його ефективність. Тому, саме андрагогічний підхід може стати 
ефективною методологією побудови означеної підготовки.  

Отже, підготовка педагогічних працівників закладів освіти тери-
торіальних громад до проєктування спрямовується на формування компе-
тентних педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад, 
що зумовлює використання суб’єкт-суб’єктної гуманістично-орієнтованої 
андрагогічної підготовки, у якій відбувається зміщення аспектів у про-
фесіограмі особистості педагогічного працівника й у системі взаємодії педа-
гогічних працівників і педагогічного працівника; поряд із системним, синер-
гетичним, діяльнісним та компетентнісним підходами доцільним стає вико-
ристання андрагогічного підходу в процесі навчання, оскільки педагогічний 
працівник є дорослою людиною; андрагогічний підхід передбачає врахуван-
ня освітніх потреб, можливостей педагогічних працівників і їхнього соціаль-
ного досвіду, надає педагогічного працівникам можливість активної ре-
алізації, планування, корекції й оцінювання підготовки до проєктування, 
усвідомлення власної відповідальності за його результати, дозволяє підви-
щити ефективність і персоніфікувати процес навчання. Під час підготовки 
педагогічного працівника закладів освіти територіальних громад відбуваєть-
ся усвідомлення важливої його функції – функції андрагогічної суб’єктності, 
яка передбачає реалізацію самостійності педагогічного працівника в підго-
товці до проєктування, реалізацію самості, яка базується на «Я-концепції», 
рефлексії, реалізацію усвідомлення себе як дієвої людини (О. Огієнко [60, с. 
330]). Реалізація андрагогічного підходу в підготовці педагогічних 
працівників до проєктування здійснюється за таких організаційно-
педагогічних умов: дотримання андрагогічних принципів означеної підго-
товки, створення творчого освітнього середовища, розробка й застосування 
інноваційних інтерактивних методів і технологій навчання, сформованість у 
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педагогічних працівників, які готують педагогічних працівників, андрагогіч-
ної компетентності; технологіями андрагогічного підходу є інтерактивні, а 
групова робота – домінуючою формою навчання.  

Особистісний підхід став методологічним інструментарієм реалізації 
мети підготовки педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад. Її ми розглядали як одну із стадій цілісного процесу 
побудови партнерських взаємин суб’єктів процесу підготовки педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад, тому 
застосування особистісного підходу є логічним і необхідним.  

Ідеї цього підходу розроблялися у психології (С. Рубінштейн, 
К. Платонов та ін.). Зокрема, запропоновано систему онтологічної структури 
буття, до якої включений суб’єкт, наділений здатністю не тільки перетво-
рювати буття, а й своїм пізнанням і діяльністю конструювати його 
(С. Рубінштейн [73, с. 105]); особистісний підхід визначався як підхід до лю-
дини як особистості, розуміння її як системи, що визначає всі інші психічні 
явища (К. Платонов [64, с. 190]).  

В основі особистісного підходу у підготовці педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад лежить визнання са-
мобутності, індивідуальності, самоцінності кожного педагогічного працівни-
ка. Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад має розглядатися не як розвиток «колективного 
суб’єкта», а як індивіда, наділеного неповторним власним «суб’єктним до-
свідом». Використати цей досвід у процесі означеної підготовки означає ор-
ганізувати власну діяльність педагогічного працівника на основі осо-
бистісних потреб, інтересів, прагнень у оволодінні проєктуванням дидактич-
них систем. Основними цінностями особистісного підходу є освітнє середо-
вище, що виховує творчу особистість; творчість як спосіб розвитку в культурі 
людини культури. 

Реалізація особистісного підходу вимагає визначення умов та дотри-
мання вимоги створення: атмосфери доброзичливості і співробітництва; 
співуправління й самоврядування; творчої діяльності організаторів підготов-
ки і педагогічних працівників; розвитку активності й самостійності кожного 
педагогічного працівника. Особистісний підхід став головною умовою підго-
товки педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти тери-
торіальних громад. 

Підготовка педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 
територіальних громад враховувала особливості кожної особистості педа-
гогічних працівників закладів освіти територіальних громад, задіяних в 
експерименті. Основною її засадою є результуюча якість підготовки педа-
гогічного працівника до проєктування, яка була включена до процесу науко-
вого пізнання досліджуваного явища, підготовка педагогічних працівників 
до проєктування була затребуваною користувачами.  

Особистісний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад ураховував багатовимірну 
концепцію особистості, у якій людина, яка опановує і свідомо перетворює 
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природу, суспільство та свою індивідуальність. У людині співіснує унікальне 
динамічне співвідношення потребнісно-вольових переживань, змістів, про-
сторово-часових орієнтацій, рівнів опанування й форм реалізації діяльності. 
Цим співвідношенням реалізується свобода самовизначення особистості в її 
вчинках і міра відповідальності за їхні (включаючи і підсвідомо непередба-
чені) наслідки перед природою, суспільством і своєю совістю (В. Моргун [34, 
с. 33]).  

Також об’єктивна необхідність особистісного підходу у підготовці педа-
гогічних працівників до проєктування у закладах освіти територіальних гро-
мад викликана вимогами постіндустріального суспільства, яке потребує пе-
дагогічного працівника для закладів освіти територіальних громад як само-
стійно мислячої людини, здатної до самореалізації у проєктуванні дидактич-
них систем на основі об’єктивної самооцінки.  

Означеної мети педагогічний працівник може досягти, застосовуючи 
особистісний підхід до проєктування і реалізації власної дидактичної систе-
ми, адже вже відійшло в минуле навчання, орієнтоване на засвоєння і 
відтворення знань, навичок і умінь абстрактним середнім учнем. Гуманізація 
й індивідуалізація як головні стратегічні напрями розвитку закладів освіти 
територіальних громад у світі визначає важливість особистісного підходу у 
підготовці педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти тери-
торіальних громад; він має усвідомити, що у центрі уваги його як педагогіч-
ного працівника має бути особистість учня, його навчальна пізнавальна 
діяльність, а не власне викладання.  

З особистістю учня пов’язували свої дослідження представники гу-
маністичної психології і педагогіки, пропонуючи різні шляхи орієнтації на 
індивідуальні особливості учнів.  

Так, біхевіоризм пропонував технологічне вирішення проблеми на ос-
нові біологічної сутності людини, гарантуючи запланований результат. 
Натомість, гуманістичний напрям у психології виокремлює такі основні 
принципи навчальної діяльності особистості учня і педагогічного працівни-
ка: а) індивід знаходиться в центрі постійно мінливого світу; звідси випливає 
два висновки, надзвичайно важливих для педагога: для кожного індивіда 
значимий власний світ сприйняття навколишньої дійсності; цей внутрішній 
світ не може бути до кінця пізнаний ніким ззовні; б) людина сприймає нав-
колишню дійсність крізь призму власного відношення і розуміння; в) індивід 
прагне до самопізнання і до самореалізації; він має внутрішню потребу до 
самовдосконалення; г) взаєморозуміння, настільки необхідне для розвитку 
особистості, може досягатися тільки в результаті спілкування; 
д) самовдосконалення відбувається на основі взаємодії із середовищем, з ін-
шими людьми; е) зовнішня оцінка дуже істотна для людини, її самопізнання, 
що досягається в результаті прямих чи прихованих контактів (C. Rogers [107, 
с. 435]). 

Погляди яскравого представника гуманістичного напряму К. Роджерса 
можуть бути основою особистісного підходу у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад. 
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Складність застосування особистісного підходу значною мірою викликана 
відсутністю у представників гуманістичного напряму відмінностей категорій 
«людина» і «особистість»; відсутньою є також схема, яка визначає місце осо-
бистості у суспільстві, діяльності тощо [42, с. 125]). 

На необхідність особистісного підходу вказували ще Л. Виготський 
(теорія зони найближчого розвитку), П. Гальперін (теорія поетапного фор-
мування розумових дій), О. Леонтьєв (теорія розвитку особистості) 
В. Давидов, Д. Ельконін (теорія змістового узагальнення, розвиваючого нав-
чання) та ін., однак реалізувати ці теорії в умовах панування авторитарного 
стилю в освіті й науці було абсолютно неможливим.  

Застосовуючи особистісний підхід у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад, ми 
готували педагогічного працівника до виконання ним інших ролей і 
функцій. Якщо у традиційному освітньому процесі вчитель і підручник є ос-
новними й компетентними джерелами знань, а вчитель – контролюючий 
суб’єкт пізнання, то, керуючись особистісним підходом, учитель має вико-
нувати роль організатора активної самостійної пізнавальної діяльності учня, 
його консультанта, наставника і помічника. Акцент робився на розвиток у 
педагогічного працівника професійних умінь, пов’язаних із діагностикою 
діяльності учнів, а не просто з контролем їхніх знань і вмінь. Важливо набути 
вчителю вміння і майстерності вчасно допомогти кваліфікованими діями 
усунути труднощі учня щодо пізнання й застосування знань, що значно 
складніше, ніж за традиційного навчання. 

Застосовуючи особистісний підхід у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад, слід 
було надати їм уміння диференційовано підходити до навчання учнів, урахо-
вувати рівень їхнього інтелектуального розвитку, здібності і задатки, а також 
підготовку з конкретного предмета. Послідовна реалізація особистісного під-
ходу у підготовці педагогічних працівників до проєктування у закладах 
освіти територіальних громад передбачала також цілісність особистості пе-
дагогічного працівника. Тут ми керувалися застереженнями представників 
холізму, що слід піклуватися про розвиток соціальних, естетичних, фізичних, 
емоційних, творчих і духовних якостей кожної особистості так, як і про її 
професійні й інтелектуальні вміння (R. Miller [105, с. 153]). 

 Організатори підготовки педагогічних працівників до проєктування 
ще мають зрозуміти важливість проєктування, орієнтованих на потреби ін-
формаційного суспільства, яке, на відміну від індустріального, більше за-
цікавлене у здатності громадян самостійно й активно діяти, приймати 
рішення, швидко адаптуватися до змінних умов життя. Ще нещодавно 
проєктувати дидактичні системи було неможливо через відсутність реальних 
умов для їх виконання, за традиційних засобів навчання. В останні роки нові 
умови починають створюватися і в Україні, які забезпечать такі можливості:  

1) залучення кожного учня до активного пізнавального процесу, за-
стосування знань на практиці і чіткого усвідомлення, де, як і з якою метою ці 
знання можуть бути застосовані;  
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2) співробітництва у вирішенні різних проблем, прояву відповідних ко-
мунікативних умінь;  

3) широкого спілкування з учнями з інших закладів освіти свого 
регіону, інших регіонів України й інших країн світу;  

4) з метою формування власної незалежної й аргументованої думки з 
якоїсь проблеми скористатися вільним доступом до необхідної інформації у 
своєму закладі освіти, так і наукових, культурних, інформаційних центрах 
усього світу;  

5) постійного випробування своїх моральних, інтелектуальних, фізич-
них сил для вирішення різноманітних проблем, уміння їх вирішувати спіль-
ними зусиллями, виконуючи різні соціальні ролі.  

Через проєктування вчитель може створити умови для розвитку особи-
стості своїх учнів, які володіють необхідними якостями для використання 
цих можливостей. Для цього він вчиться проєктувати важливі складники ди-
дактичних систем: зміст освіти, інноваційні технології навчання, засоби су-
часних інформаційних технологій навчання – електронні засоби (радіо, те-
лебачення, комп’ютери), внутрішню мережу Інтранет та глобальну – Інтер-
нет. 

Особистісний підхід у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад передбачав їхню підготовку 
до широкого застосування інформаційних технологій навчання, технологій 
кооперативного навчання (cooperative learning). Педагогічні працівники 
усвідомлюють переваги цих технологій навчання: вони широко враховують 
інтереси розвитку особистості учня; легко адаптуються до реального нав-
чального процесу, не змінюючи докорінно змісту навчання, визначеного 
освітнім стандартом, дають змогу досягати поставленої мети підготовки уч-
ня; за своєю філософською і психологічною суттю є гуманістичними техно-
логіями, забезпечують не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу 
всіма учнями, а й їх духовний, інтелектуальний, моральний розвиток, ко-
мунікабельність, самостійність, доброзичливість, бажання допомогти іншим. 
У особистісному підході у підготовці педагогічних працівників до проєкту-
вання у закладах освіти територіальних громад відсутні суперництво, заро-
зумілість, авторитарність, які породжує традиційна дидактика. 

Особистісний підхід для освітніх систем є пріоритетним, він зведений 
до рангу ключового психолого-педагогічного принципу організації навчаль-
но-виховного процесу (Р. Вайнола [2, с. 49]. Виділимо найсуттєвіші ознаки 
особистісного підходу стосовно проєктувальної діяльності педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад, узагальнивши результа-
ти сучасних наукових досліджень (І. Зязюн [62], А. Петровський [63], 
В. Стрельніков [81], М. Чобітько [98; 99] та ін.): 

1) пріоритет мотиваційно-ціннісного компонента особистісно-
смислової сфери учня; 

2) культивування у учня досвіду проєктування, визнання його права на 
помилку; 

3) включення досвіду проєктувальної діяльності учня до освітнього 
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процесу, актуалізація цього досвіду, яка забезпечується через проблематиза-
цію навчальних занять, спільного цілепокладання і проєктування, постійної 
рефлексії; 

4) визнання цінності спільного досвіду проєктувальної діяльності, осо-
бистісної взаємодії, колективної роботи в освітньому процесі; 

5) побудова процесу навчання проєктувальній діяльності з урахуванням 
психологічних особливостей кожного учня, його навчальних можливостей та 
індивідуальних способів опрацювання інформації; 

6) переорієнтація навчального процесу на постановку і розв’язання уч-
нями індивідуальних пізнавальних, дослідницьких, проєктувальних нав-
чальних завдань; 

7) зміна позиції педагогічного працівника у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад з ін-
форматора і контролера на позицію фасилітатора, координатора, що створює 
умови для становлення учня як суб’єкта проєктувальної діяльності. 

Вчитель-фасилітатор, проєктуючи власну дидактичну систему, має ке-
руватися такими принципами: 

– повної довіри до своїх учнів впродовж всього навчального процесу; 
– допомоги окремим учням і групам учнів у формулюванні й уточненні 

їхньої мети і завдань; 
– розуміння наявності у кожного учня внутрішньої мотивації до нав-

чання; 
– допомоги учням у подоланні ними труднощів вирішення конкретних 

проблем на основі надання їм власного досвіду розв’язання цих проблем; 
– розвитку в собі здатності відчувати емоційний настрій окремих учнів і 

студентських груп і приймати його; 
– активної участі у груповій взаємодії; 
– відкритого вияву в групі своїх почуттів; 
– прагнення досягти емпатії, розуміння почуттів і переживань кожного 

учня; 
– активного самопізнання, знання своїх переваг і недоліків (C. Rogers 

[106; 107; 108]).  
Застосовуючи особистісний підхід у процесі підготовки педагогічних 

працівників до проєктування у закладах освіти територіальних громад важливо 
не ототожнювати його з індивідуальним, применшуючи роль мікросередовища, 
соціального оточення (Р. Вайнола [2, с. 45]). Закладу освіти належить значна 
роль у створенні освітньо-розвивального середовища. 

Особистісний підхід є популярним у більшості розвинутих країн світу. 
Головною його рисою є увага до індивідуальності людини, її особистості, 
орієнтація на розвиток свідомого самостійного критичного мислення. Осо-
бистісний підхід розглядається у світовій педагогічній практиці як альтерна-
тивний традиційному підходові, орієнтованому на засвоєння і відтворення 
готових знань. Ми здійснювали таку підготовку педагогічних працівників до 
проєктування у закладах освіти територіальних громад, яка відповідала за-
пити сучасного соціуму, ураховувала потреби, можливості й особливості 
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кожного педагогічного працівника, змінювала пріоритети із засвоєння уч-
нем готових знань на самостійну його діяльність із проєктування.  

Таким чином, у центрі використаного нами особистісного підходу була 
особистість педагогічного працівника закладів освіти територіальних гро-
мад, розуміння якої запозичене з психології.  

Нами розкрито сучасні наукові підходи у підготовці педагогічних 
працівників до проєктування, сформульовано концептуальні засади цієї 
підготовки та виокремлено структурні компоненти і функції проєктувальної 
діяльності педагогічних працівників закладів освіти територіальних громад. 

Концептуальною основою підготовки педагогічних працівників за-
кладів освіти територіальних громад до проєктування є методологічні підхо-
ди та їхні принципи (синергетичного, системного, діяльнісного, андрагогіч-
ного, акмеологічного, особистісного). Ядром концептуальних засад стали за-
кономірності, механізми, технології і етапи підготовки педагогічних 
працівників закладів освіти територіальних громад до проєктування компо-
нентів дидактичної системи (психолого-педагогічний і соціально-
психологічний моніторинг якості цієї підготовки; визначення та обґрунту-
вання педагогічних засобів впливу на підготовку педагогічних працівників 
до проєктування; прогнозування динаміки розвитку цієї підготовки, визна-
чення етапів контрольного діагностування; планування й організація нав-
чальної і професійної діяльності педагогічного працівника закладу освіти те-
риторіальної громади; моніторинг; корекція; підсумкове діагностування 
якості цієї підготовки, зіставлення результатів із гіпотезою; розробка по-
дальших проєктів її удосконалення).  

Гарантоване зростання якості підготовки педагогічних працівників за-
кладів освіти територіальних громад до проєктування може бути досягнуте 
шляхом системного і цілісного застосування її складників. Показана мож-
ливість застосування синергетичного і системного підходів для зазначеної 
підготовки, яка стимулює, пробуджує бажання проєктувальної діяльності, 
забезпечує педагогічному працівнику відкриття можливостей проєктування 
для майбутнього професійного зростання, співробітництва з іншими 
суб’єктами навчального процесу. Останній розглядався як процес, що забез-
печення зростання рівня його готовності до проєктування на засадах ідей гу-
манізації і гуманітаризації закладів освіти територіальних громад, саморо-
звитку педагогічного працівника. 

Діяльнісний підхід до зазначеної підготовки засновувався на тому, що й 
вчитель проєктував власну цілісну діяльність як суб’єкта дидактичної систе-
ми в усіх складниках (меті, засобах, технологіях навчання тощо) та 
взаємозв’язках.  

Особистісний підхід мав на меті формування особистості педагогічного 
працівника закладів освіти територіальних громад зі стійкою готовністю до 
проєктування, свідомої, творчої й активної у навчальній і професійній діяль-
ності. Як суб’єкт власної підготовки до проєктування, він мав відповідаль-
ність за результати свого навчання і праці. Активна роль особистості як ак-
тивного суб’єкта сприяла усвідомленню ним свого місця у житті, творчості, 
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проєктувальній діяльності. Позиція педагогічного працівника, інтеграція су-
часних підходів до підготовки педагогічних працівників закладів освіти те-
риторіальних громад до проєктування у подальших розробках дадуть змогу 
розглядати педагогічного працівника і його учня як її найвищу цінність і ме-
ту, дозволять проєктувати цю систему узгоджено з його діяльністю. 
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