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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інноваційний розвиток загальної середньої освіти, 

інтенсивна розбудова Нової української школи зумовлюють необхідність   

підготовки компетентних учителів, здатних до організації освітнього процесу на 

засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії й партнерства всіх учасників, створення 

сприятливих передумов для саморозвитку й самореалізації кожного учня як 

унікальної особистості, актуалізації його індивідуального досвіду, конгруентного 

самовираження педагога та школярів. Тому сьогодні значно загострюється 

потреба в підготовці майбутніх учителів до здійснення взаємодії з учнями на 

засадах педагогічної фасилітації, що сприяє посиленню продуктивності освіти, 

підвищенню ефективності процесів розвитку, навчання й виховання кожного з 

них завдяки обранню педагогом оптимального стилю спілкування, задіянню ним  

повною мірою власних професійно важливих характеристик і ресурсів та 

врахування індивідуальних особливостей і навчальних потреб учнів. 

Важливими маркерами того, що питання на часі виступають нормативно-

правові акти в галузі освіти: закони України «Про освіту» (2017) й «Про вищу 

освіту» (2014), Державний стандарт повної загальної середньої освіти (2020), 

Концепція Нової української школи (2016), Концепція розвитку педагогічної 

освіти (2018), а також міжнародні документи: Декларація прав дитини (1959), 

Декларація та План дій «Світ, придатний для життя дітей» (2002); Декларація з 

освіти та підготовки в галузі  прав людини (2011) тощо.  

Отже, у сучасних умовах модернізації освіти значно актуалізується проблема 

підготовки педагогічних кадрів нової формації, здатних не тільки мислити 

інноваційно, а й розбудовувати взаємодію зі школярами на принципах фасилітацїі 

й суб’єктності. Проте декларування на різних рівнях ідеї про необхідність 

переорієнтації закладів загальної середньої освіти на впровадження гуманістичної 

парадигми освіти є ще недостатньо для того, щоб всі вчителі відмовились від 

використання маніпулятивних методів та форм роботи та спрямували свою 

діяльність на створення ситуацій успіху, розумної свободи, можливості 

самостійного вибору школярами варіанту власних дій і моделі поведінки, 

забезпечення рефлексії особистісного становлення та відчуття відповідальності за 

процес самореалізації в різних сферах життя. 

Аналіз стану розробленості порушеної проблеми засвідчує, що різні підходи 

до визначення поняття «взаємодія» визначено в наукових працях В. Андрущенка, 

І. Білодіда, В. Кемерова, Є. Подольської, А. Солодкої. Розв’язання суперечностей 

як ефективне джерело руху й саморозвитку об’єктів та структур під час взаємодії 

представлено в теоретичних доробках С. Головіна, О. Колосовича, 

А. Петровського, М. Ярошевського та ін. Суть комунікативної взаємодії, різні 

класифікації комунікативного акту схарактеризовано В. Артемовим, 

В. Докучаєвою, З. Ковальчук, П. Лушиним, Л. Нечаєвою та ін. 

Теоретичні основи підготовки вчителя обґрунтовано в наукових доробках 

Ю. Бойчука, М. Васильєвої, Т. Довженко, О. Дубасенюк, В. Желанової, І. Зязюна, 

М. Князян, І. Костікової, О. Пєхоти, О. Попової, Л. Рибалко, С. Сисоєвої, 
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В. Стрельнікова, Н. Ткачової, В. Ушмарової, І. Хижняк, С. Шехавцової, 

І. Шумілової та ін. Питання організації педагогічної взаємодії в освітньому 

процесі розкрито в працях таких учених, як О. Буздуган, Л. Велитченко, 

О. Киричук, Я. Коломінський, М. Коць, Є. Кузьміна, М. Лісіна, О. Мазко, 

О. Матвієнко, В. Суміна та ін. Класифікування стилів педагогічної взаємодії та їх 

аналіз проведено В. Оржеховською, В. Кириченком, Г. Ковганич, О. Пєхотою, 

О. Романишиною, С. Хатунцевою, Л. Ярославською. Різні стратегії педагогічної 

взаємодії вирізнено в публікаціях І. Котової, Н. Саяпіної, С. Смирнова, 

Є. Шиянова.  

Визначення поняття фасилітації наведено в працях таких учених, як 

Н. Бочкарьова, О. Галіцан, Т. Гура, О. Левченко та ін. Теоретико-методологічним 

підґрунтям дослідження проблеми розвитку та становлення фасилітації в 

педагогічній царині стали праці психологів (О. Близнюкова, А. Гельбак, 

І. Жижина, М. Казанжи, О. Кондрашихіна, П. Орлов, Н. Хупавцева) та педагогів 

(С. Борисюк, О. Галіцан, З. Курлянд, О. Маслова, Н. Носова, О. Саннікова, Дж. 

Фрейберг). Опрацювання наукової літератури стало підставою для виокремлення 

таких основних напрямів вивчення вченими фасилітаційної взаємодії в 

освітньому процесі: формулювання принципів педагогічної фасилітації 

(І. Авдєєва, О. Шахматова), розвиток фасилітативних умінь педагога (І. Литвин, 

П. Лушин), визначення шляхів реалізації фасилятивного підходу в освітньому 

процесі (Г. Волошко), організація фасилітативного спілкування між педагогом та 

суб’єктами навчання (В. Врубльовська, С. Коломійченко), фасилітативна 

підтримка студентів (В. Нестеренко), підвищення кваліфікації вчителя на засадах 

фасилітації (Р. Дімухаметов, С. Степанов), висвітлення рольової позиції 

викладача як фасилітатора (Н. Волкова, А. Степанова), формування 

фасилітаційної компетентності педагога (В. Желанова, О. Фокша, К. Шевченко), 

розробка інноваційних освітніх технологій фасилітативного характеру 

(О. Левченко, А. Мартинова, Ю. Поповський, О. Романишина, О. Фісун та ін).   

Специфіку прояву фасилітації в освітній галузі висвітлено в психолого-

педагогічних розвідках зарубіжних учених (П. Бостром, Б. Брум, К. Вінтербьорн, 

С. Гайс, Дж. Дженкінс, А. Кайзер, Д. Ківер, Д. Тейлор, Д. Хантер, Л. Харт). 

Зокрема, західними  вченими (К. Аспінвол, Ч. Ванг, П. Влачопулос, Ч. Еббот, 

Л. Локієр, Ф. Мартін, А. Садаф, С. Сміт, Р. Шварц, С. Янб та ін.) розкрито такі 

аспекти проблеми реалізації  фасилітаційної взаємодії в освітній царині: 

актуалізація фасилітаційного потенціалу освітнього середовища, відбір 

найдоцільніших для освітнього процесу фасилітаційних технік, виявлення етапів 

здійснення ефективної фасилітаційної взаємодії;  надання фасилітаційної 

підтримки в змішаному й дистанційному навчанні, реалізація викладачем функції 

фасилітатора в процесі викладання онлайн курсів тощо. Незважаючи на ґрунтовну 

наукову базу, теоретичний та методичний аспекти проблеми підготовки 

майбутніх учителів до реалізації взаємодії з учнями на засадах педагогічної 

фасилітації перебували в стані недостатньої розробленості вченими.  

Проведений аналіз нормативних джерел, наукової літератури та досвіду 

здійснення професійної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої 
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педагогічної освіти дав змогу виявити в межах окресленої проблеми низку 

суперечностей між: об’єктивною затребуваністю суспільства в компетентних, 

фасилітативно спрямованих шкільних педагогах і невідповідністю цій потребі 

існуючої  системи підготовки майбутніх учителів у вітчизняних закладах вищої  

педагогічної освіти; декларуванням у сучасному науково-освітянському 

середовищі ідеї про необхідність забезпечення фасилітаційної взаємодії між 

шкільним педагогом і учнями та нерозробленістю цілісної системи підготовки 

майбутніх учителів до реалізації такої взаємодії; необхідністю вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів згідно з принципами фасилітації та 

неготовністю багатьох випускників до реалізації цих принципів у практичній 

педагогічній діяльності; потребою закладів вищої педагогічної освіти в 

системному навчально-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів 

до реалізації фасилітаційної взаємодії в школі та реальній наявності лише 

окремих розрізнених елементів означеного забезпечення; широким арсеналом 

різних форм, методів, засобів, що застосовуються в професійній підготовці 

майбутніх учителів, та недостатнім використанням їх потенціалу для формування 

готовності студентів до реалізації педагогічної взаємодії фасилітаційного 

характеру.  

Отже, актуальність проблеми, недостатній рівень її теоретичної та практичної 

розробленості, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір 

теми дослідження «Система підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти».  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичного плану наукової діяльності Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди в межах 

науково-дослідницьких тем: «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці 

вчителів» (№ 0111U008876); «Інноваційні технології в підготовці фахівців різних 

галузей» (№ 0120U104987). 

Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 7 

від 28.10.2019 р.) і узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у 

галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 6 від 

26.11.2019 р.). 

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх учителів. 

Предмет дослідження: теоретико-методологічні та методичні засади системи 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці ефективності системи підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти.   

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання дoслiдження: 

1. На основі аналізу наукової літератури розкрити суть поняття 

фасилітаційної взаємодії між учителем та школярами, схарактеризувати її основні 

ознаки.  
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2. Визначити теоретико-методологічні засади розв’язання проблеми 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. 

3. З’ясувати стан наукової розробленості підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями.  

4. Уточнити та схарактеризувати структуру і зміст готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

5. Теоретично обґрунтувати та розробити систему підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти.  

6. Створити науково-методичне забезпечення реалізації системи підготовки 

майбутніх шкільних учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями.  

7. Експериментально перевірити ефективність розробленої системи на 

основі обраних критеріїв, показників і рівнів готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії зі школярами.  

Провідною для концепції дослідження є ідея про те, що сучасні заклади 

вищої педагогічної освіти мають забезпечити підготовку майбутніх учителів як  

компетентних фахівців, здатних реалізовувати на практиці провідний принцип 

розбудови Нової української школи – принцип педагогіки партнерства, надавати 

дієву підтримку кожному учню в його становленні як автономного суб’єкта, 

розвивати потребу в самостійній продуктивній діяльності, сприяти формуванню 

здорової самооцінки та впевненості у власних силах, здійсненню повноцінної 

особистісної самореалізації. Необхідною передумовою успішного виконання 

окреслених завдань є забезпечення цілеспрямованої підготовки майбутніх 

учителів до реалізації взаємодії з учнями на засадах педагогічної фасилітації. 

Зазначені орієнтири зумовили визначення концептуальних засад дослідження, 

обґрунтованих на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях. 

Методологічний концепт ґрунтується на провідних засадах сучасної 

філософії освіти, основоположних психолого-педагогічних ідеях та положеннях 

про діалектичний взаємозв’язок процесів та явищ дійсності, про роль діяльності у 

формуванні її суб’єктів, а також інтерпретації таких методологічних підходів до 

підготовки майбутніх учителів: системний (передбачає врахування зв’язків між 

структурними компонентами системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями, виявлення структурно-функціональних 

компонентів відповідної готовності як результату цієї підготовки); синергетичний 

(передбачає сприйняття учнів та майбутніх учителів як живих відкритих систем, 

які в точках біфуркації мають безліч альтернативних можливостей подальшого 

розвитку, виявлення впливу зовнішнього середовища на функціонування системи 

підготовки майбутніх шкільних педагогів до фасилітаційної взаємодії з учнями); 

особистісно-діяльнісний (базується на цілісному уявленні про особистість та її 

психологічної структури, на визнанні діяльності як основи розвитку людини); 

суб’єктний (акцентує увагу на тому, що реалізація фасилітаційної взаємодії 

викладача із здобувачами вищої педагогічної освіти вимагає прояву кожним 

учасником позиції активного суб’єкта власної діяльності й особистісного 

становлення); аксіологічний (пов'язаний з перетворенням в процесі професійної  
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підготовки загальносуспільних та педагогічних цінностей в особистісні цінності 

майбутніх учителів, що дає поштовх формуванню їхньої готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями); компетентнісний (відображає необхідність 

оволодіння майбутніми шкільними педагогами професійною компетентністю, а 

також сприйняття готовності до фасилітаційної взаємодії як важливого її 

складника); ресурсний (зумовлює важливість здійснення підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями на основі вивчення й подальшого 

розвитку комплексу індивідуальних ресурсів кожного здобувача, забезпечення 

усвідомлення ним необхідності з’ясування та формування особистісних ресурсів  

майбутніх учнів); технологічний (надає можливість управління навчально-

професійною діяльністю майбутніх учителів задля досягнення поставлених цілей 

та реалізації змісту професійної підготовки за чітко визначеними етапами завдяки 

обранню оптимальних методів, організаційних форм і прийомів її здійснення).   

Теоретичний концепт об’єднує в собі цілісну сукупність вихідних 

параметрів, дефініцій, теоретичних положень, потрібних для дослідження 

порушеної проблеми, а саме: фундаментальні ідеї філософії освіти та положення 

про гуманізацію освіти (В. Андрущенко, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, 

В. Краєвський, В. Кремень, М. Монтессорі, Н. Ничкало, В. Огнев’юк, 

С. Омельченко, В. Сухомлинський, Г. Шевченко  та ін.); синергетичні ідеї про  

самоорганізацію систем (М. Овчинникова, Ю. Козловський, С. Курдюмов, 

О. Князєва, Д. Уордейл, А. Уотерман та ін.); теорію діяльності й розвитку 

особистості як суб’єкта діяльності (І. Бех, Л. Виготський, Н. Гузій, О. Леонтьєв, 

В. Лозова; Т. Мартинюк, С. Рубінштейн, Б. Сусь та ін.); суб’єкт-суб’єктну 

парадигму освіти та концепцію педагогічної фасилітації (О. Галіцан, В. Желанова, 

О. Ліннік, М. Князян, С. Коломійченко, К. Роджерс, О. Фісун, О. Фокша); 

теоретичні положення про професійну підготовку майбутніх учителів у сучасних 

закладах вищої педагогічної освіти (Ю. Бойчук, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, 

Л. Рибалко, В. Стрельніков, О. Сухомлинська, Н. Ткачова, В. Ушмарова).           

Технологічний концепт передбачає розробку й упровадження науково-

методичного забезпечення обґрунтованої системи підготовки майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії зі школярами.     

З урахуванням провідної ідеї та основних положень концепції сформульовано 

загальну гіпотезу дослідження: підготовка майбутніх учителів до здійснення 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти набуде 

ефективності за умови розробки та практичної реалізації теоретично 

обґрунтованої системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями закладів загальної середньої освіти.   

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, відповідно до яких 

ефективність указаної підготовки майбутніх педагогів суттєво підвищиться, якщо:  

 змоделювати та впровадити у вищу школу систему підготовки майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти, що включає цільовий, концептуальний, змістово-технологічний, 

контрольно-результативний складники;  

 створити та втілити в освітній процес науково-методичне забезпечення 
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реалізації системи підготовки майбутніх шкільних учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями; 

 передбачити об’єктивну діагностику рівня готовності майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями на основі використання адекватних  

критеріїв і показників, при необхідності – внесення своєчасних змін у процес   

підготовки фахівців до такої взаємодії.          

Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези на різних етапах 

наукового пошуку було використано такі методи дослідження: 

 теоретичні: аналіз, узагальнення, інтерпретація сучасної наукової, 

довідкової та навчально-методичної літератури для визначення теоретико-

методологічних засад дослідження, з’ясування сучасного стану розробленості 

проблеми, формулювання авторської концепції; синтез, уявне моделювання, що 

дали можливість систематизувати й узагальнити інформацію про об’єкт 

дослідження, сформувати термінологічний апарат, розробити і теоретично  

обґрунтувати систему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями закладів загальної середньої освіти;    

 емпіричні: педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 

розробленої системи; анкетування, тестування, психолого-педагогічне 

спостереження, інтерв’ювання, експертне оцінювання для визначення рівнів  

сформованості майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями; 

 математичні: методи математичної статистики для опрацьовування 

експериментальних даних, їхнього кількісного та якісного аналізу, перевірки 

об’єктивності та валідності; графічний метод і метод візуалізації даних для 

упорядкування і представлення результатів експериментальної роботи з їх 

подальшим аналізом; метод статистичної обробки даних із використанням 

критерію Пірсона; шкалування – шкала Лайкерта та її модифікації – для 

проведення опитування студентів.  

Експериментальною базою дослідження виступили: Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Бердянський  

державний педагогічний університет, Хмельницька  гуманітарно-педагогічна 

академія.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

уперше: 

 обґрунтовано теоретично-методологічні засади підготовки майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії зі школярами (концептуальні 

ідеї, наукові підходи й принципи, які стали підґрунтям для розробки відповідної 

педагогічної системи та забезпечення її ефективності); 

 теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

систему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти, що об’єднує цільовий, концептуальний, 

змістовно-технологічний та контрольно-результативний блоки;    

 виявлено педагогічні умови, що забезпечують ефективність реалізації 

зазначеної підготовки (створення фасилітуючого середовища в закладі вищої 

освіти; забезпечення набуття майбутніми фахівцями досвіду фасилітаційної 
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взаємодії у квазіпрофесійній діяльності); 

удосконалено:  

 понятійно-термінологічне поле дослідження, зокрема визначено суть  

понять: взаємодії в педагогічній царині, що являє собою процес, який 

відбувається між педагогом та учнями в ході спільної діяльності та спрямований 

на розвиток особистості кожного учня; фасилітаційної взаємодії – як 

педагогічного процесу, що забезпечує підвищення ефективності спільної 

діяльності й активізацію всебічного розвитку його суб’єктів, створення 

оптимальних умов для їхньої особистісної самореалізації й максимально повного 

розкриття індивідуальних потенціалів шляхом відповідної організації цього 

процесу педагогом та прояву ним професійно важливих якостей та властивостей, 

а також готовності майбутнього вчителя до фасилітаційної взаємодії – як стійкого 

інтегративного особистісно-професійного утворення, що забезпечує здатність 

майбутнього вчителя здійснювати ефективну фасилітаційну взаємодію з учнями; 

 науково-методичне забезпечення реалізації системи підготовки 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладу 

загальної середньої освіти, що включає сукупність нормативного, дидактичного й 

методичних компонентів;  

уточнено: 

 квінтесенцію підготовки майбутніх учителів до здійснення 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти як 

спеціально організованого педагогічного процесу, спрямованого на забезпечення 

готовності студентів до здійснення цієї взаємодії в майбутній професійній 

діяльності; 

 структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,  діяльнісно-

операційний, особистісно-рефлексійний) готовності майбутнього вчителя до 

фасилітаційної взаємодії та змістовне наповнення; 

 етапи формування зазначеної готовності в здобувачів вищої педагогічної 

освіти (діагностичний, мотиваційно-орієнтаційний, змістовий, процесуальний, 

оцінно-результативний);  

 критерії (мотиваційно-аксіологічний, змістовий, процесуальний, 

особистісно-оцінний) і відповідні показники, рівні сформованості в майбутніх 

шкільних педагогів зазначеної готовності;        

подальшого розвитку: 

 набула теорія підготовки майбутніх учителів до здійснення 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти (форми, 

методи, засоби, етапи здійснення означеного процесу).    

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

можливості імплементації розробленої системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти в освітній 

процес ЗВО. Розроблено й апробовано навчально-методичне забезпечення цієї 

системи, що представлено в опублікованих монографіях, наукових статтях,  

підготовлених до семінарів-практикумів дидактичних матеріалах (професійно 

зорієнтовані навчальні завдання, вправи, кейси, веб-квести з проблеми 
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дослідження; плани-конспекти позааудиторних заходів), методичних 

рекомендацій для викладачів вищої школи та вчителів з проблеми дослідження. 

Модифіковано модулі програм навчальних дисциплін: «Педагогіка», 

«Психологія», «Психологія лідерства», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка і 

психологія вищої школи» з додаванням можливості для студентів проходження на 

базі науково-методичного тренінгового центру соціального та професійного 

розвитку людини ХНПУ імені Г. С. Сковороди семінарських і тренінгових занять 

з проблеми педагогічної фасилітації («Основи педагогічної фасилітації», 

«Підготовка майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти», «Візуальне мистецтво як засіб профілактики 

та подолання емоційного вигорання педагогів», «Розвиток м’яких навичок 

майбутнього педагога»), зокрема з метою набуття майбутніми вчителями досвіду 

фасилітаційної взаємодії у спеціально створених умовах квазіпрофесійної 

діяльності. Створена педагогічна студія «Основи фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти», робота в якій проводиться у формі 

навчально-тренінгових заходів безпосередньо на базі ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, а також виїзних заходів (відвідування шкіл, участь у соціальних 

освітніх проєктах, педагогічних форумах тощо). Також було реалізовано 

регулярні тренінгові програми науково-методичного тренінгового центру 

соціального та професійного розвитку людини ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

«Сучасний вчитель НУШ» та «Сучасний викладач ЗВО». Окремі аспекти 

дослідження втілено в проєкті «Візуальне мистецтво як засіб профілактики та 

подолання емоційного вигорання педагогів» (проєкт УКФ № 82433), на 

розроблення якого було отримано  грант від Українського культурного фонду, а 

також у соціальному проєкті «Фасилітація в ЗЗСО м. Харкова», виконаного в 

2019 р. на засадах співпраці з громадською організацію «Kharkiv EDU Cluster» 

(сертифікат № КМ2).  

Теоретичні положення та практичні напрацювання, викладені в дисертації, 

монографіях, статтях, науково-методичних рекомендаціях можна застосовувати в 

системі вищої педагогічної освіти, підвищенні кваліфікації викладацьких кадрів. 

Положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення 

матеріалів дослідження, упроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-

748 від 01.12.2020 р.), Бердянського державного педагогічного університету 

(довідка №57-65/1209 від 07.12.2020 р.), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка №1173-33/03 від 

07.12.2020 р.), Державного закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (довідка №1/1208 від 01.12.2020 р.), Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (довідка №605 від 07.12.2020 р.), Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка №0501-255 від 

11.12.2020 р.), частково – Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 

Національного фармацевтичного університету, (довідка №118/08 від 

01.12.2020 р.). Результати дослідження впроваджувались також у роботу 

Міжнародної асоціації фасилітаторів (дисертантка є членом цієї організації з 
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2020 р., сертифікат: IAFCC.00034586) та використовувались під час реалізації 

міжнародної програми ICDP, Норвегія (отримано диплом фасилітатора 27 вересня 

2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати 

дослідження відображені у низці публікацій наукових статей, монографіях, 

методичних рекомендаціях та презентувались на: засіданнях кафедри початкової і 

професійної освіти, звітних науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, вченій раді ХНПУ імені Г. С. Сковороди; міжнародних 

конференціях: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в 

умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017, 2019), «Paradigmatic 

view on the concept of world science» (Торонто, 2020), «Pedagogical and 

psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU 

countries» (Влоцлавек, 2020), «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії 

та перспективи» (Харків, 2020), «Science, education, innovation: topical issues and 

modern aspects» (Таллінн, 2020); всеукраїнських конференціях: «Дистанційна 

освіта: реалії та перспективи» (Харків, 2018), «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019), «Наука та освіта в дослідженнях молодих 

учених» (Харків, 2020), «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» 

(Харків, 2020); регіональних конференціях: «Нові технології економічної освіти: 

можливості та результати впровадження у навчальний процес» (Харків, 2018), 

«Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» (Харків, 2019, 2020); 

науково-популярних фестивалях: «Наукові пікніки» (Харків, 2018, 2019), «Ніч 

науки» (Харків, 2019); науково-методичних семінарах для директорів закладів 

освіти, шкільних вчителів, вихователів ЗДО, інших освітян («Педагогічний діалог: 

теорія, практика, досвід» (22 – 23 квітня 2020р.), «Діалоги про виховання» (4 

лютого 2021р.)); форумах та тренінгах для батьків (5-й  і 9-й регіональний форум 

«Мудрі батьки – щасливі діти» (Харків, 2017, 2019), «Фасилітація для батьків за 

міжнародною програмою ICDP, Норвегія» (вересень – жовтень 2020р.).  

Публікації. Результати дослідження відображено в 41 друкованій праці (із 

них 31 одноосібна), серед них: одноосібна монографія, 2 колективні монографії 

(одна з яких англійською мовою опублікована в країні ЄС – Чехії), 16 

одноосібних статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України, 7 

статей опубліковано в зарубіжних періодичних наукових виданнях (три з яких 

індексуються у світових наукометричних базах – 2 у Scopus й 1 у WoS), 11 – у 

збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних конференціях, 

4 видання методичних рекомендацій. Загальний обсяг авторського доробку з теми 

дослідження складає 28,5 ум. друк. арк.  

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві 

полягає в тому, що: у [2] – з’ясовано  специфіку здійснення професійної 

підготовки майбутніх учителів до взаємодії на фасилітаційних засадах; у [21] – 

розкрито можливості застосування педагогічної фасилітації в роботі з молодшими 

підлітками; у [23; 24; 25] – проаналізовано способи зменшення проявів у школярів 

перфекціонізму, конкуренції, хвилювання; у [28] – обґрунтовано склад  
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професійної компетентності майбутнього викладача; у [33; 35] – проаналізовано  

особливості створення фасилітуючого освітнього простору; у [38] – представлено 

тексти завдань з окресленої проблеми; у [39] – визначено прикладні засоби 

запобігання виникнення синдрому професійного вигорання у педагогів та 

запропоновано застосування положень тайм-менеджменту у зазначеному розрізі.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел до кожного з розділів, 

загальних висновків та додатків. Зміст дисертації викладено на 526 сторінках, з 

них основний текст – 362 сторінки. Робота містить 15 таблиць, 9 рисунків. Список 

використаних джерел включає 596 найменувань (67 із них іноземними мовами).   

Кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-менеджерської 

культури майбутнього вчителя» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти) захищено у 2008 році. Її матеріали та результати в тексті 

докторської дисертації не використовувалися.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, проаналізовано 

ступінь розробленості порушеної проблеми дослідження, визначено його об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методологічні й теоретичні основи, методи здійснення 

наукового пошуку; розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів; наведено відомості щодо апробації та впровадження результатів 

наукових розвідок, особистого внеску, публікацій за темою дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади фасилітаційної взаємодії майбутніх 

учителів з учнями закладів загальної середньої освіти» проаналізовано 

педагогічну взаємодію як предмет наукового аналізу, визначено суть поняття 

фасилітаційної взаємодії вчителів зі школярами.  

Як визначено в дослідженні, під педагогічною взаємодією вчені розуміють: 

процес спілкування, цілеспрямований взаємообмін між учасниками та 

взаємозбагачення їх сенсами діяльності, досвідом, емоціями й настановами 

(Я. Коломінський, Є. Кузьміна, О. Ліннік, М. Лісіна, Б. Ломов); одну зі сторін 

спілкування (О. Буздуган, Л. Велитченко, О. Киричук, М. Коць); сукупність  

міжособистісних зв’язків та відносин між людьми (О.  Кролевецька, Н. Ноздріна 

І. Перепелюк, В. Сергеєва); взаємовплив її учасників (Ж. Меншикова В. Маралов, 

М. Подберезський, В. Сітаров); інтеграцію певних дій, вид діяльності (А. Бойко, 

Л. Велитченко, С. Головін, Є. Коротаєва, О. Леонтьєв, Н. Моїсеєва С. Музичук). 

На підставі врахування різних точок зору науковців зроблено висновок про те, що 

поняття «взаємодія», «діяльність», «стосунки», «вплив», «спілкування», 

«комунікація» дійсно тісно пов’язані між собою за значенням. Водночас слід 

зауважити, що ці поняття не можна вважати еквівалентами, бо кожне з них має 

своє смислове наповнення. У дослідженні під педагогічною взаємодією 

розуміється процес, який відбувається між педагогом та учнями в ході спільної 

діяльності та спрямований на розвиток особистості кожного учня.  

У процесі наукового пошуку визначено, що в науковій літературі 

виокремлено такі основні моделі педагогічної взаємодії: авторитарна (суб’єкт-
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об’єктна), коли вчитель виступає головною діючою особою (суб’єктом) в 

освітньому процесі, а учні вважаються  об’єктом його впливу; особистісно 

зорієнтована (суб’єкт-суб’єктна), у межах якої всі учасники сприймаються як 

рівноправні партнери, які мають права на висловлювання власної думки і 

збереження відносної автономії на основі прояву поваги до решти учасників; 

індивідуально орієнтована (об’єкт-суб’єктна), згідно з якою учень виступає в 

ролі суб’єкта освітнього процесу, який спроможний самостійно визначити 

власну мету опанування змісту того чи іншого  навчального предмета й успішно 

досягти її, виконувати різні завдання, застосовуючи для цього широкий арсенал 

сучасних засобів і форм  навчання; самоорієнтуюча (суб’єктна), в якій учень 

водночас є і суб’єктом, і об’єктом власного вдосконалення (О. Ліннік).  

З’ясовано, що основними ознаками міжособистісної взаємодії є такі: 

наявність зовнішньої мети стосовно взаємодіючих індивідів, здійснення якої 

обумовлене необхідністю докладання сумісних усиль; експліцитність, що 

передбачає доступність до спостерігання та реєстрації; ситуативність, яка 

проявляється в достатньо жорсткій регламентації конкретними умовами 

міжособистісної взаємодії тривалості, інтенсивності, норм і правил інтеграції, де 

остання є відносно нестабільним феноменом, який змінюється в залежності від 

наявного випадку; рефлексивна багатозначність, що пов’язана з можливістю   

міжособистісної взаємодії як прояву усвідомлених, неусвідомлених чи  частково 

усвідомлених людиною суб’єктивних намірів, які є наслідком сумісної участі в 

складних видах суспільної діяльності (З. Ковальчук).   

На основі опрацювання педагогічної літератури виокремлено також основні 

етапи розбудови взаємодії учителя й учнів в освітньому процесі: моделювання 

взаємовідносин учителя та учнів у різних видах діяльності; реалізація первісного 

етапу безпосередньої взаємодії, управління ініціативою в спілкуванні; управління 

взаємодією в освітньому процесі на основі створення атмосфери співпраці, 

довіри, доброзичливості; організація процесу формування необхідних умінь, 

навичок та якостей за допомогою створення ситуацій новизни, успіху та 

використання нових сучасних методів і технологій навчання; отримання бажаного 

результату, що проявляться в усвідомленні учнями необхідності оволодіння 

соціально значущими знаннями, уміннями, якостями, відчутті задоволення від 

результатів продуктивної співпраці (Л. Велитченко, О. Гончар, О. Кілініченко, 

Г. Русин, Л. Федорович). 

Для коректного визначення суті фасилітаційної взаємодії як різновиду 

педагогічної взаємодії було з’ясовано характерні ознаки фасилітації як 

соціального явища: зростання спостережливості в усіх учасниках групової роботи 

та її продуктивності; прийняте членами групи спільне рішення стосовно того чи 

іншого питання являє собою певного роду компромісне поєднання їхніх 

індивідуальних рішень; група людей швидше виявляє позитивні й сильні сторони 

кожного запропонованого індивідуального рішення, зокрема наявні в ньому 

помилки, ніж будь-який окремий її учасник; групове рішення порівняно з 

індивідуальним є зазвичай більш виваженим не тільки в технологічному, але й у 

моральному плані, хоч іноді в команді спостерігається явище «дифузії 
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відповідальності», тобто її члени починають у спільній діяльності відчувати 

меншу особистісну відповідальність за її перебіг та результати, ніж в 

індивідуальній роботі; окремі найбільш талановиті суб’єкти можуть у своїй 

індивідуальній діяльності перевершувати групові досягнення людей, але це є 

скоріше винятком, ніж правилом; спільне рішення групи, як правило, забезпечує 

позитивний вплив на індивідуальні рішення її членів, покращує та збагачуючи 

кожне з них; учасники відчувають суттєві переваги від сумісної роботи, яка має 

значні можливості для реалізації пізнавальних та соціальних мотивів 

(Г. Андреєва, Н. Богомолова, Л. Петровська, О. Пушков та ін.)  

Педагогічна фасилітація як один із різновидів соціальної фасилітації, з 

одного боку, містить загальні для соціальної фасилітації ознаки, з іншого – 

відрізняється своїми оригінальними властивостями, зумовленими особливостями 

власне педагогічної діяльності. Варто зазначити, що багатозначність педагогічної 

фасилітації зумовлює існування в науковій літературі різних підходів щодо 

трактування даного феномену. Так, деякі науковці сприймають зазначене поняття 

як: вид взаємодії (О. Галіцан, С. Омельченко, О. Фокша, К. Шевченко, Т. Шулик); 

взаємовідносини гуманістичного характеру, позитивний вплив  учителя на учня 

(С. Горбенко, Т. Гура, Г. Саволайнен, О. Фісун); особливого виду освітній процес, 

діяльність (чи її зміни), специфічну техніку, технологію (І. Ісаєв, О. Маковська,  

О. Предиткевич, В. Сластьонін, О. Шахматова,  Є. Шиянов та ін.).  

Неоднозначність у трактуванні вченими понять «взаємодія» та «фасилітація» 

спричинила виокремлення різних наукових підходів щодо тлумачення поняття 

«фасилітаційна взаємодія». Це поняття науковці розуміють наступним чином: 

відносно стійкий вид міжособистісної спільної діяльності вчителя та школярів, що 

передбачає впровадження системи гуманістичних методів, прийомів, способів 

комунікації між суб’єктами навчання (О. Козіна); педагогічний процес, що сприяє 

визначенню учнів у різних сферах власної життєдіяльності та вдосконаленні 

їхнього  ставлення до себе, інших людей та навколишнього світу загалом 

(О. Маслова); ціннісно-смислова взаємодія, коли між її суб’єктами утворюється 

стійкий глибокий зв’язок, забезпечується взаємодопомога, сприяння, полегшення 

в спрямуванні процесу пошуку й опрацювання необхідної інформації на розвиток 

особистості (О. Левченко); прояв особистої активності всіма учасниками, 

розбудова між ними емоційно-комунікативного зв’язку (А. Гельбак). 

З урахуванням наведених вище тлумачень науковців та авторського 

визначення суті педагогічної взаємодії зроблено висновок про те, що в дисертації 

під поняттям фасилітаційної взаємодії розуміється педагогічний процес, який  

забезпечує підвищення ефективності спільної діяльності й активізацію 

всебічного розвитку його суб’єктів, створення оптимальних умов для їхньої 

особистісної самореалізації й максимально повного розкриття особистісних 

потенціалів шляхом відповідної організації цього процесу педагогом та прояву 

ним професійно важливих якостей та властивостей.  

Як установлено, у процесі здійснення фасилітаційної взаємодії 

продуктивність діяльності людини переважною мірою визначають такі основні 

фактори: 1) особистість фасилітатора (індивідуальні властивості та якості 
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людини); його персональна референтність для решти учасників; мотиви 

діяльності фасилітатора; стиль його комунікації, індивідуальна соціальна роль 

(позиція) у групі (спостерігач, учасник сумісної діяльності, суперник, створювач 

сприятливих умов); 2) індивідуально-психологічні особливості суб’єктів 

діяльності (значущість і ставлення до особистості фасилітатора; мотиви 

включення в діяльність); характер групової діяльності (складність дій, що 

виконують учасники; креативність діяльності); 3) характер відносин між 

учасниками, що виникають у процесі спільної діяльності, психологічний клімат в 

учнівській спільноті (О. Близнюкова). Ураховуючи провідну роль педагога у 

процесі розбудови фасилітаційної взаємодії з учнями, існує актуальна потреба у 

забезпеченні цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до здійснення 

даного виду взаємодії.  

У другому розділі «Методологічні основи дослідження проблеми 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти» визначено методологічну базу проведеного 

наукового пошуку, представлену на філософському, загальнонауковому, 

конкретно-науковому й технологічному рівнях.  

Під час визначення методологічних основ вивчення порушеної проблеми 

враховувалось, що методологія педагогічного дослідження являє собою систему 

знань про вихідні наукові положення, загальнотеоретичне  підґрунтя, систему 

принципів і способів організації наукового пошуку, які адекватно відображають 

педагогічну дійсність, котра знаходиться в стані безперервного зрушення в 

умовах змінного  суспільства (Т. Ільїна, В. Краєвський, В. Кремень).   

Філософський рівень методології становлять загальні принципи здійснення 

процесу пізнання й категоріальні структури наукового знання в цілому. 

Загальнонауковий рівень дослідження забезпечують концепції, наукові підходи, 

які займають ключове місце в методології дослідження. Зокрема, під час 

проведення наукових  розвідок визначено, що методологічну базу дослідження 

проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти складає сукупність таких методологічних  

підходів: системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, суб’єктний, 

ресурсний, аксіологічний, компетентнісний та технологічний.  

У науковій літературі (В. Афанасьєв, І. Блауберг, С. Гончаренко, В. Лозова,  

С. Харченко, Т. Щебликіна та ін.) визначено, що системний підхід як спосіб 

наукового пізнання складає основу системних розвідок і забезпечує формування в 

дослідника цілісного інтегрованого уявлення про обраний об’єкт. Зазначимо, що 

під час вивчення порушеної в дисертації проблеми системний підхід дає змогу 

визначити мету та спроєктувати очікуваний результат (відповідну готовність 

майбутніх учителів) реалізації зазначеної системи, виявити структурно-

функціональні компоненти означеної готовності, з’ясувати їх взаємозв’язки з 

позиції системності, цілісності, відкритості вказаної ієрархічної системи 

підготовки вчителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти.  

Системний підхід тісно пов’язаний із синергетичним підходом, а як 
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наслідок – з теорією самоорганізації (синергетикою), що являє собою новий 

науковий напрям, який ґрунтується на ідеях системності й цілісності світу, 

наукових уявленнях людини про нього і себе в цьому світі. Об’єктом дослідження 

синергетики є складні системи, що самоорганізуються (М. Овчинникова). 

Синергетика виступає альтернативною формою теоретичного опанування 

дійсності, а її положення дають змогу з принципово нового ракурсу вивчати 

питання розвитку особистості (В. Буданов, О. Вороненко, В. Журавльов, 

О. Іонова, Ю. Козловський, В. Кремень, С. Курдюмов, С. Лісова, С. Маленецький, 

І. Меньшиков, Б. Мукушев, С. Прийма та ін.). Застосування синергетичного 

підходу в дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії зі школярами дозволяє не лише визначити загальний ракурс вивчення 

означеного питання, але й надає можливість урахувати динаміку та механізми 

самоорганізації суб’єктів освітнього процесу, забезпечує формування кожного з 

них як цілісної, ініціативної, самостійної, креативної особистості. 

Особистісно-діяльнісний підхід є поєднанням особистісного й діяльнісного 

підходів, що тісно пов’язані між собою та  взаємозумовлюють один одного. Адже, 

з одного боку, вирішальною умовою розвитку особистості є діяльність, а з 

іншого – будь-яке педагогічне явище виявляється в діяльності особистості. Тому 

власне діяльність з її елементами слід розглядати з позиції особистісної 

обумовленості (І. Бех, Є. Бондаревська, Л. Виготський, О. Дубасенюк, 

В. Євдокимов, Г. Костюк, О. Пєхота, С. Подмазін, В. Рибалка та ін.). У світлі 

цього вчені (В. Артемов, Б. Гершунський, С. Гончаренко, І. Кон, А. Коробченко, 

О. Леонтьєв та ін.) наголошують, що особистісно-діяльнісний підхід базується не 

лише на цілісному уявленні про особистість та її психологічну структуру, а й на 

визнанні діяльності як основи розвитку особистості.  

Теоретичні положення зазначеного підходу доводять, що навчальна й 

навчально-професійна діяльність здобувачів вищої педагогічної освіти забезпечує 

опанування ними нових форм, методів і засобів реалізації фасилітаційної 

взаємодії з учнями, а водночас активізує процес професійно-особистісного  

становлення майбутніх учителів, формування в них професійно важливих 

якостей.   

У процесі визначення методологічної бази вивчення порушеної проблеми 

стали в пригоді наукові праці різних учених (В. Андрущенко,  А. Брушлинський, 

Н. Дівінська, В. Євдокимов, М. Євтух, І. Зязюн, Ф. Корольов, О. Ліннік, 

В. Луговий, В. Петровський, І. Прокопенко та ін.), які наголошують на 

необхідності активізації суб’єктних проявів особистостей здобувачів у процесі 

професійно-педагогічної підготовки, на важливості визначення пріоритетом в 

особистісно орієнтованому навчанні накопичення й перетворення ними власного  

суб’єктивного досвіду. Це зумовлює доцільність включення до методологічної 

бази дослідження суб’єктного підходу, який мотивує майбутніх учителів до 

опанування різних фасилітаційних технологій, інструментів, методів задля 

грамотного розкриття внутрішнього потенціалу та суб’єктності учнів в майбутній 

професійній діяльності, а також спонукає усвідомити, що для реалізації 

фасилітаційної взаємодії з учнями педагоги спочатку мають самі навчитися бути 
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суб’єктами власної діяльності.  

Важливість застосування аксіологічного підходу як основи для проведення 

дослідження зумовлена тим, що цей підхід передбачає забезпечення інтеріоризації 

майбутніми вчителями провідних загальнолюдських, національних, морально-

етичних, професійних, особистісних цінностей, а це є необхідною передумовою 

для успішного здійснення фасилітаційної взаємодії зі школярами (О. Апраксіна, 

І. Зимня, Т. Калюжна, Я. Левченко, В. Розанов, О. Рудницька, Н. Ткачова, 

В. Шадриков та ін.). Як уточнюють учені (В. Гриньова, Т. Жигінас, Л. Коваль, 

І. Костікова, М. Нікандров та ін.), у процесі професійної підготовки відбувається 

перетворення загальносуспільних і педагогічних цінностей в особистісні цінності 

здобувача, що сприяє розвитку аксіологічного потенціалу його особистості як  

динамічної системи відповідних професійно-педагогічних потреб, мотивів, 

настанов, інтересів, ідеалів, аксіологічних пріоритетів. А це, у свою чергу, 

забезпечує загальну гуманістичну спрямованість майбутнього шкільного 

педагога, а як наслідок – сприяє його успішній підготовці до фасилітаційної 

взаємодії з учнями.  

Використання компетентнісного підходу в дослідженні має на меті 

забезпечення оволодіння майбутніми вчителями провідними професійними й  

соціальними функціями (Н. Бібік, Ю. Бойчук, В. Бондар, А. Вербицький, 

О. Гулай, С. Дорофей, Я. Левченко, Т. Олійник, А. Павлова, О. Пометун, 

І. П’янковська, Л. Скорич та ін.). З цим підходом тісно пов’язані поняття «hard 

skills» (жорсткі, професійні навички) та «soft skills» (м’які, надпрофесійні 

навички). Компетентнісний підхід надає змогу найбільшою мірою відобразити 

основну ідею про суть фасилітаційної взаємодії вчителя та учнів, що полягає в 

необхідності забезпечення педагогом дієвої підтримки в процесі становлення 

кожної особистості, оволодіння нею потрібними для успішної життєдіяльності в 

сучасному суспільстві ключовими та предметними компетентностями.  

Застосований у науковому пошуку ресурсний підхід надає можливості 

нарощувати потенціал майбутніх учителів щодо збагачення новими сенсами й  

цінностями, формувати вміння фахівців зберігати внутрішні ресурси, запобігаючи 

появі проявів синдрому професійного вигорання (І. Бринза, В. Бойко,  

С. Микитюк, В. Палєй, О. Онищенко, Л. Рибалко, О. Рязанцева, В. Толочек, 

І. Хижняк та ін.). Слід також зазначити, що педагог-фасилітатор у процесі 

здійснення професійної діяльності має забезпечувати не лише створення 

ресурсозбережувального й розвиваючого середовища у закладі загальної 

середньої освіти, але й навчати учнів оптимально використовувати власні 

особистісні ресурси та забезпечувати їх активний саморозвиток. 

Як з’ясовано в дослідженні, технологічний підхід забезпечує дієвість,    

оптимальність організації та здійснення освітнього процесу, підвищує його 

ефективність і результативність (А. Алексюк, В. Андрущенко, В. Беспалько, 

І. Богданова, А. Бойко, І. Дичківська, А. Кіктенко, Л. Лісіна, І. Підласий, 

В. Семиченко, С. Сисоєва, І. Смолюк та ін.). Доцільність упровадження  

технологічного підходу до проведення дослідження зумовлено тим, що він 

активізує багатокомпонентний, цілеспрямований і динамічний процес 
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запланованих якісних змін у професійних знаннях, уміннях, мотивах, 

професійних та особистісних якостях майбутніх учителів, що, у свою чергу,  

сприяє забезпеченню їхньої ефективної підготовки до фасилітаційної взаємодії.   

Узагальнюючи розгляд методологічних підходів, можна підсумувати, що  

основою теоретично-методологічного аналізу визначено систему 

фундаментальних філософських ідей, положення системного, особистісно-

діяльнісного, аксіологічного, суб’єктного, синергетичного, компетентнісного, 

ресурсного та технологічного підходів до вивчення проблеми підготовки вчителя 

до фасилітаційної взаємодії з учннями закладів загальної середньої освіти. 

У третьому розділі «Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями як педагогічна проблема» розкрито суть підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями та готовності як 

результату цієї підготовки, з’ясовано стан наукової розробленості проблеми 

підготовки майбутніх шкільних педагогів до вказаної взаємодії,   

схарактеризовано змістове наповнення структурних компонентів готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії зі школярами. 

Як наголошується вченими (Ю. Бойчук, В. Вишківська, І. Зязюн,  

В. Ковальчук, Л. Хомич та ін.), на сучасному етапі динамічно змінного суспільства 

висуваються принципово нові вимоги до вчителів, які мають бути спроможними 

ефективно розбудовувати Нову українську школу й усвідомлювати власну 

відповідальність за власний професійно-особистісний розвиток та розвиток 

школярів, яким невдовзі доведеться інсталюватись у сучасний VUCA-світ. У свою 

чергу, це зумовлює необхідність активної модернізації професійної підготовки 

майбутніх учителів, переосмислення її змісту на основі врахування того, що, за 

Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), підґрунтям будь-яких 

перетворень в освіті сьогодні має стати «реальне знання потенційних 

можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості». 

У науковій літературі відзначається, що професійна підготовка майбутніх  

учителів являє собою: сукупність методів, прийомів, засобів, необхідних для 

здійснення цілеспрямованого впливу на формування особистості із 

запланованими якостями; забезпечення виконання всіх основних функцій 

педагогічної діяльності, а як наслідок – успішної реалізації сформульованих цілей 

розвитку людини (В. Берека); динамічна, цілісна, здатна до саморозвитку  

педагогічна система, що характеризується своїми закономірностями, цілями, 

змістом і відповідними методами його реалізації та дія якої спрямована на 

формування професійної компетентності вчителя та розвитку його загальної 

культури (О. Мисечко); єдність цілей, структури, змісту, засвоєних способів 

професійної діяльності під час взаємодії зі школярами (М. Бубнова); цілісний 

вплив викладачів на свідомість і поведінку здобувачів, результатом якого має 

стати засвоєння загальносуспільних, педагогічних і спеціальних знань, 

формування професійно важливих умінь, навичок, якостей (В. Гриньова); система 

організаційно-педагогічних заходів, які зорієнтовані на особистісний розвиток 

майбутніх учителів та забезпечують їх готовність до успішного здійснення 

педагогічної діяльності (В. Безлюдна).  
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Під час зіставлення поглядів учених щодо визначення суті професійної 

підготовки майбутніх учителів установлено, що в багатьох із запропонованих 

тлумачень цього поняття в опосередкованій чи неопосередкованій формі 

міститься ідея про необхідність формування у здобувачів педагогічної освіти 

здатності ефективно розвивати суб’єктність учнів, формувати в них такі 

особистісні якості, як самостійність, ініціативність, автономність, 

відповідальність за свою поведінку та дії. Це стало підставою для висновку, що  

підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії є органічним 

складником їхньої загальної професійної підготовки. На основі врахування різних 

точок зору науковців також визначено, що підготовка майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти являє 

собою спеціально організований педагогічний процес, спрямований на 

забезпечення готовності студентів до здійснення цієї взаємодії в майбутній 

професійній діяльності.  

На основі опрацювання наукової літератури (М. Братко, О. Пєхота, 

Л. Притула та ін.) також визначено основні функції підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії зі школярами: світоглядна (забезпечує 

оволодіння людиною знаннями про оточуючий світ та інших людей,  своє місце і 

призначення в світі, можливості його пізнання й перетворення); селекційна 

(здійснює відбір для виконання особою різних функцій у суспільстві); креативна 

(людинотворча) (виявляє й культивує сутнісні сили людини, її соціальне й 

духовне возвеличення); перетворювальна (забезпечує перетворювальний вплив на 

суб’єктів навчання та перебудову зовнішнього середовища); адаптивна 

(забезпечує самозбереження й розвиток суспільства, спонукаючи кожного 

індивіда тією чи іншою мірою прилаштовуватись до навколишнього середовища, 

домінуючих у суспільстві ідеалів та форм поведінки); аналітично-діагностична 

(пов’язана з вивченням суб’єктів навчання, установленням рівня їх розвиненості, 

навченості й вихованості), пізнавальна (зумовлює накопичення й систематизацію 

знань про різні аспекти професійного та буденного життя людей); дидактично-

професійна (спрямована на засвоєння майбутніми педагогами професійно 

важливими знаннями, уміннями й навичками, оволодіння певним досвідом та 

методикою викладання предметів на засадах фасилітації, проведення 

дослідницької роботи в окресленому напрямі); діагностико-прогностична 

(передбачає здійснення діагностування педагогічних явищ та процесів, діяльності 

особистості, своєчасне реагування на отримані дані, вироблення на цій основі 

науково обґрунтованих прогнозів про тенденції розвитку людей, педагогічних 

процесів та явищ); комунікативна (забезпечує встановлення контактів між 

учасниками освітнього процесу, сприяє обміну інформацією, встановленню 

зворотного зв’язку, реалізує комунікацію між людьми на основі розбудови  

доброзичливих взаємовідносин між ними); нормативна (передбачає правильну 

організацію освітнього процесу, діяльності та спілкування, вимагає закріплення 

соціально важливих норм поведінки, згідно з якими мають формуватися спосіб 

життя людини та його життєві установки); захисна (забезпечує зняття напруги та 

стресів особистості у процесі діяльності, її відпочинок на основі засвоєних умінь 
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психотехніки; сприяє збереженню ресурсів фахівця, реалізації його потенційних 

можливостей в особистому та професійному самовизначенні); аксіологічна 

(активізує формування ціннісних орієнтацій людини, своєчасне коригування нею 

власної поведінки згідно з гуманістичними цінностями та принципами моралі). 

Проаналізований масив інформації надає підстави стверджувати, що кожна 

функція відображає різноманітність вирішення вчителем педагогічних завдань. 

Тому функції сприяють забезпеченню підготовки майбутніх учителів до 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями, а їх виділення розкриває її 

процесуальну сторону.  

У науковій літературі пропонуються також різні класифікації принципів  

підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Зокрема, деякі автори (М. Розенберг, О. Троїцька, Л. Федорович та ін.) серед 

основних принципів називають такі: принцип особистісно орієнтованого 

навчання; принцип схвалення, прийняття й довіри; принцип емпатії; принцип 

емоційного балансу; принцип неконкурентного середовища; принцип активного 

слухання; принцип проактивності; принцип партнерства; принцип 

ненасильницького спілкування; принцип грамотної регуляції поведінки; принцип 

діалогу; принцип недирективного  методу управління тощо.  

Аналіз результатів наукових досліджень щодо підготовки майбутніх учителів 

до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (О. Кілініченко, 

С. Коломійченко, О. Ліннік, Т. Розумна, О. Фісун, О. Фокша, та ін.) засвідчує, що 

цей процес спрямовується на становлення професійних орієнтацій здобувачів 

вищої педагогічної освіти та мотивів навчально-професійної діяльності, 

опанування майбутніми педагогами системою знань про фасилітаційну 

взаємодію, формування вмінь та розвиток необхідних професійних якостей для 

ефективного здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями в освітньому процесі.  

Як установлено в дослідженні, багато вчених (В. Терещенко, М. Віївська, 

І. Перепелюк та ін.) очікуваним результатом професійної підготовки майбутніх 

шкільних педагогів вважають готовність їх до реалізації педагогічної діяльності в 

школі. Саме поняття професійної готовності майбутніх учителів різні дослідники 

визначають як: професійно важливу якість особистості, що інтегрує в собі 

орієнтаційний, мотиваційний, вольовий, операційний та оцінний компоненти 

(М. Дьяченко, Л. Кандибович); цілісне особистісне утворення, що об’єднує в собі 

емоційний, ціннісно-когнітивний, дієво-регулятивний, технологічний та оцінно-

прогностичний компоненти (Н. Аннєнкова); єдність усіх структурних 

компонентів вказаного феномену, їх властивостей, зв’язків і відносин; 

інтегративне особистісне утворення, що є передумовою та регулятором 

ефективної професійної діяльності вчителя (І. Гавриш); цілісне стійке утворення, 

яке забезпечується позитивною мотивацією, оволодінням технологією 

формування гуманістичних якостей у суб’єктів навчання, потребою щодо вияву 

педагогічної рефлексії (І. Бужина); суттєва важлива інтегрована якість та 

водночас стійка особистісна характеристика майбутнього шкільного педагога, що 

виявляється в його спроможності реалізовувати ефективну педагогічну діяльність; 
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результат процесу професійної підготовки цих фахівців вчителів у закладах вищої 

педагогічної освіти (О. Комар). 

 Оскільки підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії є 

органічним компонентом їхньої загальнопрофесійної підготовки, було зроблено 

висновок про те, що очікуваним результатом підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями є сформованість у здобувачів вищої 

педагогічної освіти відповідної готовності, котра являє собою інтегративне 

професійно-особистісне утворення, яке забезпечує сталу здатність фахівця  

ефективно здійснювати зазначену взаємодію. Ця готовність інтегрує в собі такі 

складники: мотиваційно-ціннісний (сприйняття фасилітації як власної 

професійно-особистісної цінності, розвиненість мотивів щодо постійного 

самовдосконалення навичок фасилітаційної взаємодії з учнями); когнітивний 

(засвоєння знань про суть фасилатації та фасилітаційної взаємодії, методи, форми, 

етапи її реалізації); діяльнісно-операційний (оволодіння вміннями й навичками 

реалізовувати фасилітаційну взаємодію з учнями у практичній педагогічній 

діяльності); особистісно-рефлексійний (сформованість професійно важливих 

якостей, здатність здійснювати самоаналіз і самооцінка своєї діяльності, 

поведінки, а також їх впливу на діяльність і поведінку школярів). 

Отже, готовність майбутнього вчителя до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями як його стійка інтегративна особистісно-професійна здатність  

характеризується наявністю в педагога відповідної мотивації та потреби до 

реалізації взаємодії зі школярами на засадах фасилітації, набутих знань, умінь,  

навичок, опанованих професійно важливих особистісних якостей та передбачає 

здійснення педагогом постійного активного саморозвитку, прояву рефлексії та 

прагнення до повноцінної  професійно-особистісної самореалізації.  

У четвертому розділі «Теоретичне обґрунтування системи підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти» визначено загальнотеоретичні основи проєктування 

педагогічної системи, теоретично обґрунтовано й розроблено систему підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти, схарактеризовано науково-методичне забезпечення реалізації 

цього процесу.  

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що провідними концептуальними 

ідеями проєктування сучасної педагогічної системи є такі: загальність категорії 

прогнозування та проєктування під час створення системи вказаного виду; 

здійснення проєктувальної діяльності на основі забезпечення міждисциплінарної 

інтеграції філософських, соціальних, психологічних, педагогічних, економічних, 

технічних і технологічних наукових уявлень; цілісне поєднання соціальних, 

економічних, психолого-педагогічних, технічних, технологічних, професійних  

знань, цінностей та норм, що складають змістовний фундамент педагогічного 

проєктування; прогностичність, що забезпечує взаємозв’язок між стратегією 

розвитку науки, техніки, виробництва й освіти; комплексність, що відображає  
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Рис. 1. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної  середньої освіти 
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цілісність і складність досліджуваного об’єкта як підсистеми цілісної системи 

професійної освіти; технологічність як феноменальне явище й 

системоутворюючий фактор при проєктуванні освітніх систем і як процесуальна  

основа створення методичного інструментарію для розроблення педагогічних 

проєктів; теоретичне обґрунтування педагогічного проєктування як 

міждисциплінарної категорії професійного освіти; розгляд проєктування як 

окремої наукової галузі педагогічної науки і практики, що забезпечує активну 

взаємодію науки, техніки, виробництва й освіти та спонукає випереджальний 

розвиток професійної освіти; сприйняття проєктування як найважливішої 

складової цілісного педагогічного світогляду, що має велике значення для пошуку 

моделей, способів, засобів вирішення наявних протиріч; інтеграція й 

диференціація систем педагогічного проєктування на основі синтезу педагогічних 

і прогностичних закономірностей, соціальної та професійної спрямованості, 

особистісно-діяльнісної орієнтованості (Б. Гершунський, В. Загвязинський,  А. 

Маркова). 

Під час створення педагогічної системи також ураховувалось важливість 

грамотного визначення системоутворюючого фактору, тобто явище, стан чи 

певного предмета, здатного об’єднати в цілісну єдність компоненти цієї системи, 

стимулюючи її цілісний дієвий прояв та водночас надаючи необхідну свободи 

кожного компоненту. У педагогічній системі таким фактором виступають 

насамперед концептуальна ідея та принципи. Слід також зазначити, що кожна 

педагогічна система містить певні структурні й функціональні компоненти. 

Сукупність структурних компонентів як основних базових характеристик  

педагогічної системи включає насамперед такі: мету, зміст, методи, форми, засоби 

педагогічної комунікації, а також педагога та суб’єктів навчання (Г. Ващенко, 

В. Желанова, Н. Кузьміна).  

У науковій літературі виявлено особливості функціонування  педагогічної 

системи (В. Биков, В. Володько, В. Докучаєва, П. Москаленко, О. Остапчук, 

В. Сімонов,  А. Ткачов та ін.)     

На підставі врахування наведених концептуальних ідей проєктування 

сучасної педагогічної системи, авторського розуміння суті фасилітаційної 

взаємодії й готовності майбутніх учителів до здійснення такої взаємодії з учнями, 

визначеної структури та змісту цієї готовності зроблено висновок про те, що 

система підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти включає такі блоки: цільовий,  

концептуальний, змістово-технологічний, контрольно-результативний (див. 

рис. 1). 

Так, цільовий блок відображає соціальне замовлення, мету та завдання 

зазначеної системи. Зокрема, соціальне замовлення відображено в провідних 

нормативних документах України, що регламентують функціонування середньої 

та вищої освіти в Україні (Конституція України, закони України «Про освіту» й 

«Про вищу освіту», Державний стандарт повної загальної середньої освіти, 

Концепція Нової української школи, Концепція розвитку педагогічної освіти  

тощо), а також у вимогах документів міжнародного рівня (Загальна декларація 
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прав людини, Декларація прав дитини, Конвенція щодо боротьби з 

дискримінацією в галузі освіти, Декларація з освіти та підготовки в галузі  прав 

людини тощо).  

На основі врахування вимог до підготовки майбутніх учителів та рівня їхньої 

професійної компетентності, викладених у вітчизняних нормативних документах, 

змісту міжнародних нормативно-правових актах про освіту, наукових працях 

провідних науковців, а також результатів пілотажного дослідження, зокрема 

даних трьохфазного опитування стейкхолдерів за методом Делфі, зроблено 

висновок про те, що метою спроєктованої системи є сформованість готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти.  

Визначену мету було конкретизовано в таких завданнях: розвиток у 

здобувачів вищої педагогічної освіти стійкого інтересу до питань реалізації 

професійної діяльності на засадах фасилітації, а також мотивації щодо оволодіння 

готовністю реалізації фасилітаційної взаємодії зі школярами; формування в 

майбутніх учителів знань про суть фасилітаційної взаємодії та її значення в 

освітньому процесі, а також знань, необхідних для її реалізації на практиці; 

забезпечення оволодіння майбутніми шкільними педагогами різними групами 

вмінь і навичок, потрібних для здійснення фасилітаційної взаємодії зі школярами 

в освітньому процесі; активізація формування в особистості здобувача ціннісного 

ставлення до педагогічної діяльності, що базується на принципах фасилітації 

через усвідомлення переваг залучення фасилітаційного стилю взаємодії в освітній 

процес для всіх його учасників; розвиток у здобувачів професійно-особистісних 

якостей, необхідних для розбудови зазначеної взаємодії в освітньому процесі 

школи. 

 Концептуальний блок включає визначені вище методологічні підходи, а 

також принципи й функції реалізації підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. Як було 

конкретизовано вище, зазначена підготовка реалізується на засадах таких 

підходів: системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, суб’єктного, 

аксіологічного,  компетентнісного,  ресурсного й технологічного. Дотримання 

основних положень зазначених підходів вимагало: сприйняття підготовки 

майбутніх шкільних педагогів до фасилітаційної взаємодії з учнями як цілісної 

системи, виявлення її структурних компонентів та зв’язків між ними; 

усвідомлення, що всі учасники освітнього процесу у середній та вищій школі є 

синергетичними системами, здатними до саморозвитку; забезпечення інтеграції 

навчальної й навчально-професійної діяльності майбутніх учителів як основи 

їхнього становлення як особистостей, професіоналів, унікальних 

індивідуальностей; реалізації фасилітаційної взаємодії викладача із здобувачами 

вищої педагогічної освіти на основі спонукання кожного з них до прояву позиції 

активного суб’єкта діяльності й особистісного саморозвитку; ціннісно 

орієнтованого збагачення підготовки майбутніх шкільних педагогів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями, інтеріоризації здобувачами вищої педагогічної 

освіти гуманістичних суспільно значущих цінностей; формування професійної 



 

 

23 

компетентності майбутніх учителів та їхньої готовності до фасилітаційної 

взаємодії з учнями як складника зазначеної компетентності; активізації в процесі 

підготовки майбутніх педагогів-фасилітаторів розвитку індивідуальних ресурсів 

кожної особистості; технологізації процесу формування готовності здобувачів 

вищої педагогічної освіти до фасилітаційної взаємодії з учнями.  

 У процесі наукових розвідок з’ясовано, що  підготовка майбутніх вчителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями реалізується на основі дотримання чотирьох  

груп  принципів: 1) принципи педагогічної фасилітації: три базові принципи, без 

дотримання яких не зможе відбутись феномен фасилітації – конгруентність, 

довіра, емпатія (К. Роджерс); органічно доповнюючі – діалогізм, партнерство, 

проактивність, ненасильницьке спілкування, неконкурентність середовища, 

активне слухання тощо; 2) принципи, що стосуються структури та змісту 

педагогічної системи підготовки: цілеспрямованості; цілісності та системності; 

взаємозв’язку, взаємообумовленості, наступності й послідовності; 

систематичності та неперервності функціонування й розвитку, динамічності; 

3) принципи, що мають відношення до здійснення професійної підготовки 

майбутніх учителів: комплексності; практичної спрямованості професійної 

освіти, зв’язку теорії з практикою; проблемності професійного навчання; єдності 

освітнього та виховного процесів; гуманізації й демократизації професійної 

освіти; індивідуалізації та диференціації професійного навчання; розвитку 

професійної освіти, освіта протягом життя; сталості; 4) принципи, що стосуються 

безпосередньо майбутнього вчителя в процесі формування його готовності до 

фасилітаційної взаємодії: гуманізації відносин майбутніх учителів з іншими 

суб’єктами освітнього процесу; самореалізації в процесі оволодіння зазначеною 

готовністю; інтенсифікації підготовки майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності; командоутворення; орієнтації майбутніх учителів на проактивність у 

вирішенні проблем професійно-педагогічної діяльності.  

Як було визначено раніше в тексті автореферату, основними функціями  

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії зі школярами є такі:  

світоглядна, селекційна, креативна, перетворювальна, адаптивна, аналітично-

діагностична, пізнавальна, дидактично-професійна, прогностична,   

комунікативна, нормативна, захисна, аксіологічна.   

Змістово-технологічний блок об’єднує в собі структурні компоненти 

готовності, відповідний педагогічний інструментарій формування цієї готовності, 

етапи реалізації підготовки майбутніх педагогів-фасилітаторів та умови 

забезпечення ефективності цього процесу.  

Як уже вказувалося, готовність майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії зі школярами інтегрує в собі такі складники: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-операційний, особистісно-рефлексійний. Педагогічний 

інструментарій формування цієї готовності включає групи відповідних методів, 

форм, засобів, технологій. Це такі: 

 методи: лекції, евристичні бесіди, розв’язання проблемних педагогічних 

ситуацій, «круглі столи», «мозковий штурм», кейс-метод, виконання вправ 

різного рівня складності тощо;  
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 форми: семінари, практичні заняття, тренінги, майстер-класи, медіація, 

рольові ігри, розробка проєктів тощо;  

 освітні технології: фасилітаційна бізнес-технологія Lego Serious Play, 

«перевернутий клас», «світове кафе», «джигсоу», «інтернет кафе», «зигзаг», 

«відкритий простір» тощо; 

 засоби: кейсові набори з педагогічними ситуаціями, які необхідно 

вирішити фасилітаційно; фліпчарт+різнокольорові маркери, «хмари слів», 

метафоричні асоціативні карти, «мовник» (предмет, що допомагає організувати 

послідовність виступаючих); підібрані епізоди із відомих, цікавих для студентів 

фільмів для оцінювання й рефлексії щодо різних педагогічних ситуацій; 

доступний набір Лего з цеглинками та чоловічками для моделювання і вирішення 

навчальних завдань  і  педагогічних ситуацій (фасилітаційна бізнес-технологія 

Lego Serious Play була адаптована під Lego Facilitation Education); настільна гра 

«Територія без провини» для розвитку емпатії та інші засоби навчання.  

На основі вивчення наукових праць (Н. Волкова, О. Галіцан, Т. Гура, 

О. Фісун та ін.) та аналізу результатів власної дослідницької діяльності зроблено 

висновок про те, що формування готовності майбутніх учителів до фасилітативної 

діяльності відбувається за такими етапами: діагностичний (спрямований на 

встановлення початкового рівня готовності майбутніх учителів до формування 

фасилітаційної взаємодії); мотиваційно-орієнтаційний (пов’язаний із 

спрямуванням здобувачів вищої педагогічної освіти на розбудову фасилітаційної 

взаємодії зі школярами, розвиток мотивації майбутніх педагогів щодо оволодіння 

готовністю до її реалізації); змістовий (забезпечує опанування молодими людьми 

знань про педагогічну фасилітацію, фасилітаційну взаємодію та способи її 

здійснення); процесуальний (передбачає оволодіння майбутніми вчителями 

вміннями та навичками, потрібними для розбудови фасилітаційної взаємодії зі 

школярами); оцінно-результативний (вимагає здійснення постійного контролю й 

оцінювання рівня сформованості готовності здобувачів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями, зіставлення отриманого й очікуваного результатів, при 

необхідності внесення в освітній процес необхідних коректив).   

На основі врахування наукових доробок різних учених (І. Арендачук,  

С. Махновський, М. Чорноушек та ін.) та власного досвіду викладацької 

діяльності також було виявлено педагогічні умови ефективного формування 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. Так, 

перша з цих умов передбачає створення у закладі вищої педагогічної освіти 

відповідного фасилітаційного освітнього середовища. Під цим середовищем 

розуміється спеціально створена психолого-педагогічна реальність, що містить 

сприятливі обставини й передумови для формування готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії. Це середовище включає такі компонени: 

предметно-просторовий, психологічний, комунікативно-культурний та змістово-

діяльнісний. Друга умова: забезпечення набуття майбутніми вчителями досвіду 

фасилітаційної взаємодії в квазіпрофесійній діяльності.    

В площині контрольно-результативного блоку системи  розроблено 

діагностичний апарат, у межах якого було визначено критерії, показники, рівні 
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сформованості готовності майбутініх учителів до фасилітаційної взаємодії, а 

також уточнено методи діагностики й діагностичні методики.     

Так, у дослідженні зроблено висновок про те, що мотиваційно-ціннісний 

компонент готовності до фасилітаційної взаємодії майбутніх учителів з учнями 

ЗЗСО оцінюється за допомогою мотиваційно-аксіологічного критерію, 

когнітивний – змістового, діяльнісно-операційний – процесуального, особистісно-

рефлексійний – особистісно-оцінного. Зокрема, мотиваційно-аксіологічний  

критерій, що характеризує мотиваційний та аксіологічний фундамент 

сформованої готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями, представлений такими показниками: ціннісне ставлення до 

фасилітаційної взаємодії та педагогічної фасилітації загалом, розвиненість  

мотивації щодо оволодіння готовністю здійснювати зазначену взаємодію, прояв  

бажання будувати власну фахову діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії 

та інтересу до опанування форм, методів та прийомів фасилітаційної взаємодії; 

потреба в досягненні успіху в професійній діяльності на засадах фасилітаційної 

взаємодії. Змістовий критерій відбиває рівень сформованості знань студентів 

щодо поняття «фасилітаційна педагогіка», усвідомлення переваг саме такого типу 

взаємодії, оволодіння знаннями про освітні технології фасилітативного характеру, 

а також усвідомлення доцільності, до ситуації, застосовувати набуті знання та 

навички. Процесуальний критерій визначає ступінь сформованості різних груп 

умінь (діагностично-прогностичних, інтелектуально-когнітивних, організаційно-

комунікативних, оцінно-рефлексивних), потрібних педагогам для реалізації 

фасилітаційної взаємодії з учнями. Слід зазначити, що даний критерій тісно 

пов’язаний із поняттями ключових та предметних компетентностей, а також «hard 

skills» (жорсткі, професійні навички) та «soft skills» (м’які, надпрофесійні 

навички). Особистісно-оцінний критерій відображає стан сформованості в 

здобувачів професійно важливих якостей (повага, толерантність, доброзичливість, 

витривалість, рефлексивність, емпатійність, самокритичність тощо), що дають 

змогу розбудовувати фасилітаційну взаємодію з учнями та водночас проводити 

конструктивну рефлексію власної поведінки й діяльності (для педагога-

фасилітатора це набуває особливої значущості). Розроблена система критеріїв та 

показників сформованості компонентів готовності майбутніх учителів до 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями дозволила диференціювати рівні 

цього багатогранного новоутворення. У дослідженні було використано 

традиційну триступеневу градацію – високий, середній та низький рівні, а також 

розроблено характеристики для кожного з компонентів готовності.  

Очікуваним результатом  реалізації системи підготовки майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти є 

сформована готовність студентів до такої взаємодії.  

У п’ятому розділі «Експериментальна перевірка системи підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти» проаналізовано організацію і проведення педагогічного  

експерименту, схарактеризовано процедуру оцінювання його результатів, 

представлено дані їх кількісного й якісного аналізу.  
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Зазначимо, що для з’ясування реального стану підготовки й готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії зі школярами було проведено 

пілотне дослідження, в якому взяли участь 316 учнів закладів загальної середньої 

освіти та 208 здобувачів закладів вищої педагогічної освіти. Як засвідчили 

результати опитування, майже 70,2 % учнів були переконані в тому, що вони не 

мають достатньо свободи для реалізації в освітньому процесі власних інтересів та 

побажань, що педагоги тільки епізодично надають їм право вибору в різних 

аспектах, зокрема обрання режиму навчальної роботи, рівня складності 

запропонованих завдань, порядок їх виконання тощо. При цьому 8,9 % школярів 

підкреслили, що вчителі різними авторитарними методами достатньо жорстко 

намагалися насаджувати їм власні ідеали, норми поведінки та переконання.   

У свою чергу, результати опитування майбутніх учителів стали підставою 

для висновку про недостатній рівень готовності більшості з них до фасилітаційної 

взаємодії з учнями. Зокрема, було констатовано в 63,8 % майбутніх учителів 

низьку мотивацію щодо опанування в освітньому процесі готовністю до 

фасилітаційної взаємодії з учнями, у 64,5 % респондентів – низький рівень 

сформованості загальнотеоретичних знань про явище педагогічної фасилітації й 

фасилітаційну взаємодію, у 46,1 % – слабку сформованість названих раніше груп 

умінь. При цьому 66,4 % здобувачів вищої педагогічної освіти продемонстрували   

низький рівень володіння методами і формами організації процесу формування 

фасилітаційної взаємодії з учнями, неспроможність діяти на засадах 

співробітництва зі школярами в процесі проходження педагогічної практики,  

слабку готовність фасилітаційно діяти в майбутній професійній діяльності. Отже, 

отримані результати проведеного нами пілотного досідження засвідчують 

необхідність активної модернізації вищої педагогічної освіти та середньої 

загальної освіти й, зокрема, забезпечення ефективної підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями.   

З метою перевірки висунутої в дослідженні гіпотези про те, що підготовка 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти набуде ефективності за умови розробки та практичної 

реалізації теоретично обґрунтованої системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, було 

організовано педагогічний експеримент. Він проводився впродовж 2016–2020 рр. 

на базі Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, Бердянського державного педагогічного університету,  

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Для участі в експерименті було 

створено експериментальну й контрольну групи, до складу яких загалом увійшло 

606 майбутніх учителів, а також відібрано 42 викладачі, які працювали з цими 

групами.    

Експеримент проводився за трьома традиційними етапами: констатувальний, 

формувальний і контрольний. На констатувальному й контрольному етапах  

експерименту реалізовувались такі завдання: продіагностувати стан розвиненості 

мотивації у здобувачів обох груп щодо оволодіння готовністю фасилітаційної 

взаємодії зі школярами; виявити характер ціннісного ставлення майбутніх 
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учителів до  проблеми фасилітаційної взаємодії з учнями; оцінити сформованість 

у здобувачів з різних груп знань про суть фасилітаційної взаємодії та її значення в 

освітньому процесі, а також знань, необхідних для реалізації цієї взаємодії на 

практиці; схарактеризувати рівень володіння майбутніми шкільними педагогами з 

експериментальної й контрольної груп уміннями, потрібних для здійснення 

фасилітаційної взаємодії зі школярами в освітньому процесі; визначити рівень 

сформованості у здобувачів важливих для педагога-фасилітатора особистісних 

якостей.  

Для проведення діагностичних процедур і оцінювання результатів 

педагогічного експерименту були відібрані релевантні методи дослідження 

(спостереження, анкетування, шкалування, бесіди тощо). Також було підібрано та 

згруповано відповідні діагностичні методики для оцінювання стану 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями за кожним  із критеріїв:   

 мотиваційно-аксіологічний критерій – «Діагностика  цінностей  та  

мотивів майбутніх учителів щодо формування взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти на фасилітаційних засадах» (методика М. Рокича 

«Ціннісні орієнтації», опитувальник самоактуалізації особистості за методикою 

А. Лазукіна, тест мотивації досягнення А. Мехрабіан);   

 змістовий – «Діагностика рівня пізнання майбутніх учителів у сфері 

педагогічної фасилітації» (спеціально розроблений опитувальник для виявлення 

системності та рівня засвоєних знань студентів про явище педагогічної 

фасилітації); 

 процесуальний – «Діагностика рівня технологічного володіння уміннями та 

навичками педагогічної фасилітації майбутніми учителями» (методика КОС 

В. Синявського та Б. Федорошина, методика вивчення спрямованості особистості 

у спілкуванні С. Братченка, спеціально розроблені кейсові завдання на вирішення 

педагогічних ситуацій у фасилітаційному стилі); 

 особистісно-оцінний – «Діагностика рівня особистісно-рефлексійної 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії» (методика 

діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка, опитувальник Р. Кеттелла на 

виявлення особливостей особистості, опитувальник щодо оцінювання навичок 

рефлексії та саморефлексії).  

Обробка й систематизація отриманих на констатувальному етапі  

педагогічного експерименту даних дозволили з’ясувати, що за мотиваційно-

аксіологічним критерієм показники засвідчують переважно низький (43,7 %) та 

середній (30,9 %) рівні сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями; за змістовим  

критерієм зафіксовано переважно низький (67,2 %) та середній (24,2 %) рівні за 

такими показниками: опанування знань про суть поняття «фасилітація» та 

розуміння проблеми організації фасилітаційної взаємодії в майбутній професійній 

діяльності, високий рівень зафіксовано лише у 8,6 % респондентів; за 

процесуальним  критерієм (вільне володіння навичками фасилітації, які відповідно 

впливають на формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 
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взаємодії, самовдосконалення майбутніх учителів, а також виховання подібних 

якостей в учнів у процесі проходження педагогічної практики студентами) 

високого рівня досягали лише 20,0 % опитуваних,  що значно вище у порівнянні з 

іншими критеріями; за особистісно-оцінним критерієм  (ставлення майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії, своєї підготовки до фасилітаційної 

взаємодії, усвідомлення відповідальності за результати своєї діяльності, здатність 

до пізнання себе і самореалізації в майбутній професійній діяльності) мають 

переважно низький (57,6%) рівень, за середнім рівнем – зафіксовано 42,4% 

респондентів, високий рівень взагалі відсутній.  

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

експериментальну перевірку гіпотези на практиці, широке впровадження в 

освітній процес розроблених і теоретично обґрунтованих основних положень 

концепції, апробацію обґрунтованої педагогічної системи та реалізацію процесу 

формування готовності майбутніх учителів за такими етапами: діагностичному, 

мотиваційно-орієнтаційному, змістовому, процесуальному, оцінно-

результативному. Процес реалізації кожного з визначених етапів 

супроводжувався застосуванням необхідних форм, відповідних методів та 

доцільних методичних прийомів. 

Під час реалізації першого, діагностичного етапу, реалізовувались вказані 

вище методи й форми діагностики.  

Другий – мотиваційно-орієнтаційний – етап забезпечувавав спрямування  

здобувачів вищої педагогічної освіти на розбудову фасилітаційної взаємодії в 

школі та розвиток у них мотивації щодо оволодіння відповідною готовністю. 

Уточнимо, що на вказаному етапі реалізовувались різні методи (наприклад,  

лекція «Роль фасилітації у діяльності вчителя»; практичне заняття «Фасилітатор 

як важлива позиція сучасного педагога»; круглий стіл «Чи можна стати 

кваліфікованим учителем Нової української школи без сформованих 

фасилітаційних умінь?»; мозковий штурм «Характерні ознаки фасилітаційної 

взаємодії»; семінар «Фасилітація в моєму професійному житті»; евристичні 

бесіди, перегляд фрагментів фільмів про школу, мультимедійних матеріалів  

тощо).  

Третій – змістовий – етап забезпечував опанування здобувачами вищої 

педагогічної освіти знань про педагогічну фасилітацію, фасилітаційну взаємодію 

та шляхи її здійснення. На вказаному етапі застосовувались різні  методи 

(розв’язання проблемних педагогічних ситуацій, «круглі столи», виконання 

професійних  диктантів, «фахові розминки», розробка теоретичних проєктів, веб-

квести, виконання вправ різного рівня складності тощо), форми (семінари, 

вікторини, складання чи розгадка ребусів і кроссводів тощо) та засоби 

(фліпчарт+різнокольорові маркери, «хмари слів» для візуалізації групового 

мислення; МАК – метафоричні асоціативні карти (придбані або створені групою 

самостійно) для відновлення вітальної енергії групи чи окремої особистості, 

активації за необхідності внутрішніх ресурсів; «мовник»).   

Четвертий – процесуальний – етап забезпечує оволодіння майбутніми 

вчителями вміннями та навичками, що потрібні для здійснення фасилітаційної 
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взаємодії з учнями. На цьому етапі застосовувались різні методи: інтерактивні 

лекції, бесіди, складання алгоритму дій, робота з різними джерелами інформації, 

виконання диференційованих за складністю вправ різного рівня, тренінги для 

інтерактивної взаємодії, набуття практичного досвіду фасилітаційної взаємодії, 

тренування-перебування у конгруентному стані; кейс-метод; майстер-класи для 

отримання знань та досвіду безпосередньо від фасилітаторів-практиків; медіація 

для отримання досвіду вирішення конфліктних ситуацій, зменшення 

конфліктогенності навчального середовища; рольові ігри для відпрацювання 

можливих педагогічних ситуацій за участю різних суб’єктів навчального процесу 

і набуття вміння вирішувати їх фасилітативно, напрацювання відчуття довіри і 

віри в потенціал майбутніх учнів; проєкти для отримання досвіду формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, закріплення у свідомості власної суб’єктності 

освітнього процесу тощо.  

Набули поширення також такі інтерактивні освітні технології: «перевернутий 

клас» для активації в студентах суб’єктності навчального процесу, самостійності, 

відповідальності, критичного мислення та вміння знаходити релевантну 

інформацію; евристичні бесіди для набуття вміння знаходити рішення 

проблемних педагогічних ситуацій, конролювати власний мисленнєвий процес 

задля переходу з реактивного на проактивне мислення, набуття навичок рефлексії 

та саморефлексії; «світове кафе», «джигсоу», «інтернет кафе», «зигзаг», 

«відкритий простір» задля створення інтенсивної комунікації, командоутворення, 

самоорганізації груп студентів; «мозковий штурм» для підвищення креативності, 

залученості, зацікавленості в навчальному процесі. На цьому етапі застосовували 

різні засоби навчання: підібрані епізоди із відомих, цікавих для студентів фільмів 

для оцінювання і рефлексії щодо різних педагогічних ситуацій; доступний набір 

Лего, різні друковані й електронні дидактичні матеріали.  

Оцінно-результативний етап вимагає здійснення постійного контролю й 

оцінювання рівня сформованості готовності здобувачів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями, зіставлення отриманих та запланованих результатів. 

Уточнимо, що процедура діагностики здійснювалась за допомогою описаних 

раніше методів та методик.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту було проаналізовано 

й узагальнено результати роботи. Для отримання характеристики динаміки 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти, зокрема кожного її компонента – 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-операційного, особистісно-

рефлексійного – було зроблено порівняльний аналіз результатів, отриманих на 

констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту, який 

представлено в таблиці 1. 

Отже, відповідно до результатів аналізу, за мотиваційно-аксіологічним 

критерієм у КГ зросла кількість майбутніх учителів з 25,6 % до 36,5 % (на 10,9 %), 

які мають високий рівень готовності до фасилітатийної взаємодії, у ЕГ – від 

25,2 % до 69,7 % (на 44,5 %), що на 33,6 % більше, ніж у КГ. Що стосується даних 

про низький  рівень цієї готовності за мотиваційно-аксіологічним критерієм, то в 
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КГ цей показник зменшився на 30,1 %, а в ЕГ – на 38,7 %. За результатами аналізу 

даних за змістовим критерієм, у КГ з 8,3 % до 17,9 % (на 9,6 %) зросла кількість 

майбутніх учителів, що мають високий рівень, а в ЕГ – від 9,0 % до 36,1 % (на 

27,1 %), що на 17,5 % більше, ніж у КГ. Що стосується відповідних даних про 

низький рівень за змістовим критерієм, то в КГ цей показник зменшився на 

48,0 %, а в ЕГ – на 48,4 %. Відповідно до результатів аналізу за процесуальним 

критерієм, у КГ з 20,5 % до 30,8 % (на 10,3 %) зросла кількість майбутніх 

учителів, що мають високий рівень, а в ЕГ – від 21,3 % до 40,0 % (на 18,7 %), що 

на 8,4 % більше, ніж у КГ. Що стосується даних про низький рівень за 

процесуальним критерієм, то в КГ цей показник зменшився на 10,3 %, а в ЕГ – на 

22,6 %. За результатами аналізу даних за особистісно-оцінним критерієм, у КГ з 

0 % до 5,8 % (на 5,8 %) зросла кількість майбутніх учителів, які мають високий 

рівень, а в ЕГ – від 0 % до 19,4% (на 19,4 %), що на 13,6 % більше, ніж у КГ. Що 

стосується даних про низький  рівень за особистісно-оцінним критерієм, то в КГ 

цей показник зменшився на 19,9 %, а в ЕГ – на 40,0 %. 

Таблиця 1 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 
 

Критерії 

 

Рівні 

ЕГ (310 осіб) КГ (296 осіб) 

На конста-

тувально-

му етапі 

експери-

менту 

На 

контрольн

ому етапі  

педаго-

гічного 

експе-

рименту 

приріст І зріз ІІ зріз приріст 

Мотиваційно- 

аксіологічний 

високий 25,2 69,7 +44,5 25,6 36,5 +10,9 

середній 31,0 25,2 -5,8 30,8 50,0 +19,2 

низький 43,8 5,1 -38,7 43,6 13,5 -30,1 

Змістовий високий 9,0 36,1 +27,1 8,3 17,9 +9,6 

середній 23,9 45,2 +21,3 24,4 62,8 +38,4 

низький 67,1 18,7 -48,4 67,3 19,3 -48,0 

Процесуальний високий 21,3 40,0 +18,7 20,5 30,8 10,3 

середній 36,1 40,0 +3,9 35,9 35,9 0 

низький 42,6 20,0 -22,6 43,6 33,3 -10,3 

Особистісно-

оцінний 

високий 0 19,4 +19,4 0 5,8 +5,8 

середній 42,6 63,2 +20,6 42,3 56,4 +14,1 

низький 57,4 17,4 -40,0 57,7 37,8 -19,9 

 

Як свідчать наведені в таблиці дані, за всіма визначеними критеріями й 

показниками більш суттєві зміни відбулися у студентів експериментальної групи 

порівняно зі студентами контрольної групи, що надає підстави для висновку про 

підтвердження висунутої гіпотези. 

Зміни, що відбулись у рівнях готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти є 

вірогідними, оскільки підтвердили статистичну значущість шляхом статистичної 

обробки отриманих даних. При довірчій ймовірності (надійності), коли α = 0,95, Т 
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= 8,17 > Тк = 4,320 для ЕГ надає підстави вважати якісні зміни суттєвими, а для КГ 

Т = 4,27 < Тк = 4,32 , що дозволяє констатувати незначні зміни в контрольній (КГ) 

групі протягом педагогічного експерименту. Отримані цифрові значення змін 

показників ЕГ і КГ підтверджують вірність висунутої гіпотези та доводять 

ефективність розробленої педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти.  

Проведений аналіз результатів педагогічного експерименту дозволив 

підтвердити гіпотезу дослідження на емпіричному рівні та виявити стійкий вплив 

теоретично обґрунтованої та розробленої педагогічної системи підготовки 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. Отримані результати 

наукового пошуку підтвердили правомірність сформульованої гіпотези, а 

реалізована мета й завдання дослідження стали підставою для таких висновків: 

1. На основі аналізу сучасної наукової літератури визначено, що  

фасилітаційна взаємодія вчителя та учнів являє собою педагогічний процес, що 

забезпечує підвищення ефективності спільної діяльності й активізацію всебічного 

розвитку його суб’єктів, створення оптимальних умов для їхньої особистісної 

самореалізації й максимально повного розкриття особистісних потенціалів 

шляхом відповідної організації цього процесу педагогом та прояву ним 

професійно важливих якостей та властивостей. Виявлено, що основними 

ознаками цієї взаємодії є: співпраця всіх учасників, що ґрунтується на принципах 

взаємоповаги, взаємопідтримки й толерантності; прояв педагогом фасилітативної 

позиції, що проявляється в «м’якому» втручанні в діяльність учнів, при 

необхідності наданні їм дієвої оперативної й превентивної педагогічної 

підтримки, спонуканні  кожного з них до відпрацювання власної точки зору 

стосовно різних сфер своєї життєдіяльності, прояву самостійності й автономності 

у виборі способів розв’язання наявних проблем, здійсненні особистісної 

самореалізації з урахуванням власних переконань, особистісних цінностей та 

життєвих планів; здатність педагога до конгруентного самовираження, що 

передбачає відкритість і щирість у прояві ним своїх емоцій, переживань та 

поглядів, а як наслідок – подолання психологічних бар’єрів у комунікації зі 

школярами, надання власного прикладу для аналогічного конгруентного 

самовираження; спонукання учнів до прояву асертивності як здатності 

особистості значною мірою не залежати від зовнішніх впливів, поглядів та оцінок 

інших людей, самостійно регулювати власну поведінку та усвідомлювати 

відповідальність за її наслідки; фасилітаційна організація зовнішнього простору, 

що дає змогу встановлювати стійкий психологічний контакт між учасниками 

освітнього процесу, забезпечувати їхнє взаєморозуміння, реалізувати дієвий 

прямий та зворотній зв’язок між педагогом та учнями. 
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2. У дисертації обґрунтовано теоретично-методологічні засади  дослідження 

проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти, що стало підґрунтям для визначення мети, 

завдань, змісту, методів, форм, засобів, етапів  реалізації зазначеного процесу, 

розробки й реалізації механізму оцінювання здобутих результатів, за необхідності 

внесення відповідних коректив у цей процес. У дослідженні визначено, що 

підґрунтя методології дослідження складають такі підходи: системний, 

синергетичний, особистісно-діяльнісний, суб’єктний, аксіологічний, 

компетентнісний, ресурсний, технологічний.  

3. Під час проведення наукового пошуку уточнено тлумачення поняття 

«підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти» як спеціально організованого  педагогічного процесу, 

спрямованого на забезпечення готовності студентів до здійснення цієї взаємодії в 

майбутній професійній діяльності. Під час реалізації зазначеної підготовки 

враховувались три групи вимог: вимоги до особистості вчителя-фасилатотора; 

вимоги до організації взаємодії з учнями; вимоги до формування учня як 

особистості. 

4.  Очікуваним результатом підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями є сформованість відповідної готовності, що 

являє собою інтегративне професійно-особистісне утворення, яке забезпечує 

сталу здатність педагога ефективно здійснювати зазначену взаємодію. Ця 

готовність інтегрує в собі такі складники: мотиваційно-ціннісний (сприйняття 

фасилітації як власної професійно-особистісної цінності, розвиненість мотивів 

щодо постійного самовдосконалення навичок фасилітаційної взаємодії з учнями); 

когнітивний (засвоєння знань про суть фасилатації та фасилітаційної взаємодії, 

методи, форми, етапи її реалізації); діяльнісно-операційний (оволодіння вміннями 

й навичками реалізовувати фасилітаційну взаємодію з учнями у практичній 

педагогічній діяльності); особистісно-рефлексійний (сформованість професійно 

важливих якостей, самоаналіз і самооцінка власної діяльності, поведінки, а також 

їх впливу на діяльність і поведінку школярів). 

5. Теоретично обґрунтовано й розроблено систему підготовки майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти, що включає цільовий, концептуальний, змістовно-технологічний 

та контрольно-результативний блоки.   

У цільовому блоці системи відображено на основі врахування соціального 

запиту та вимог до сучасного вчителя мету й завдання реалізації підготовки 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. Концептуальний блок включає застосовані 

методологічні підходи, принципи і функції реалізації підготовки студентів 

педагогічних спеціальностей до фасилітаційної взаємодії зі школярами. 

Змістово-технологічний блок системи відображає змістове наповнення  

структурних компонентів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний,  діяльнісно-

операційний, особистісно-рефлексійний) відповідної готовності як результату  

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, педагогічний 
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інструментарій (методи, форми, освітні технології, засоби), етапи формування цієї 

готовності та виявлені умови забезпечення підвищення  ефективності її 

формування. Контрольно-результативний блок системи інтегрує в собі визначені 

критерії, показники й рівні сформованості готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями, а також очікуваний результат реалізації 

зазначеної системи. 

6. Для реалізації розробленої системи підготовки майбутніх учителів до 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 

створено відповідне науково-методичне забезпечення, що включає комплект 

дидактичних матеріалів (збірки професійно зорієнтованих навчальних завдань, 

кейсів; тренінгові вправи; тексти веб-квестів з проблеми дослідження; плани-

конспекти позааудиторних заходів; методичні рекомендації й іншого плану 

методичні матеріали для викладачів вищої школи та вчителів тощо).   

7. Для експериментальної перевірки ефективності системи підготовки 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти використовувались такі критерії: мотиваційно-

аксіологічний, змістовий, процесуальний, особистісно-оцінний та відповідні ним 

показники рівнів готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями. На основі застосування відповідних критеріїв і показників було виділено 

високий, середній і низький рівні цієї готовності.  

Експериментальна перевірка розробленої системи довела її ефективність. 

Так, кількість майбутніх учителів з високим рівнем готовності  до фасилітаційної 

взаємодії в експериментальній групі зросла на 27,4 %, а в контрольній – тільки на 

9,2 %. У свою чергу, кількість членів експериментальної групи з низьким рівнем 

цієї готовності зменшилася на 37,4 %, а у контрольній – тільки на 27,2 %.  

Аналіз отриманих результатів математичної статистики оброблення 

експериментальних даних стали підставою для висновку про підтвердження 

правильності сформульованої гіпотези та про доцільність широкого 

впровадження розробленої системи підготовки майбутніх учителів до здійснення 

фасилітаційної взаємодії з учнями у закладах вищої педагогічної освіти.  

Проведене дослідження не претендує на всебічне розв’язання порушеної  

проблеми й не вичерпує всіх її аспектів, закладаючи підґрунтя для подальшого 

вивчення таких актуальних питань, як забезпечення наступності між підготовкою 

майбутніх учителів у вищій школі до фасилітаційної взаємодії з учнями та 

підвищенням рівня їхньої готовності до такої взаємодії в системі післядипломної 

освіти, а також з’ясування особливостей розбудови шкільними педагогами 

фасилітаційної взаємодії зі школярами різних вікових категорій.     
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АНОТАЦІЇ 

Прокопенко І. А. Система підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, МОН України, 

Харків, 2021.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. У науковій роботі визначено суть фасилітаційної 

взаємодії, підготовки і готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями закладів загальної середньої освіти, уточнено структурні компоненти 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-операційний, особистісно-

рефлексійний) та зміст цієї готовності. Розкрито теоретико-методологічні засади 

дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

зі школярами. Теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально 

перевірено систему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти, що включає цільовий, 

концептуальний, змістовно-технологічний та контрольно-результативний блоки.   

Виокремлено етапи формування відповідної готовності здобувачів як результату 

означеної підготовки. Виявлено педагогічні умови, що забезпечують ефективність 
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зазначеного процесу. Уточнено критерії, показники й рівні сформованості цієї 

готовності у здобувачів вищої педагогічної освіти. Розроблено науково-методичне 

забезпечення реалізації розробленої  системи на практиці.   

Ключові слова: фасилітаційна взаємодія, підготовка, готовність, заклад 

вищої педагогічної освіти, заклад загальної середньої освіти, майбутній учитель, 

освітній процес, педагогічна система.  

 

Прокопенко И. А. Система подготовки будущих учителей к 

фасилитационному взаимодействию с учениками учреждений общего 

среднего образования. Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, 

МОН Украины, Харьков. 2021.    

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 

проблемы подготовки будущих учителей к фасилитационному взаимодействию с 

учениками учреждений общего среднего образования. В научной работе 

определена суть фасилитационного взаимодействия, подготовки и готовности 

будущих учителей  к фасилитационному взаимодействию с учащимися 

учреждений общего среднего образования, уточнены структурные компоненты 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-операционный, 

личностно-рефлексивный) и содержание этой готовности. Раскрыты теоретико-

методологические основы исследования проблемы подготовки будущих учителей 

к фасилитационному взаимодействию со школьниками. Теоретически 

обоснована, разработана и экспериментально проверена система подготовки 

будущих учителей к фасилитационному взаимодействию с учащимися 

учреждений общего среднего образования, которая включает целевой, 

концептуальный, содержательно-технологический и контрольно-результативный 

блоки. Выделены этапы формирования соответствующей готовности соискателей 

как результата указанной подготовки. Выявлены педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность этого процесса. Уточнены критерии, показатели 

и уровни сформированности этой готовности у соискателей высшего 

педагогического образования. Разработано научно-методическое обеспечение 

реализации системы на практике. 

Ключевые слова: будущий учитель, ВУЗ, готовность, образовательный 

процесс, педагогическая система, подготовка, ученики, учреждение общего 

среднего образования, фасилитационное взаимодействие, школа. 
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The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of preparing 

future teachers for facilitation interaction with students of general secondary education. 

The results of the analysis of literature sources made it possible to determine the 

essence of key concepts used in the context of scientific research. 

Due to facilitation interaction style teachers can create such educational 

environment in which the student reveals his potential, abilities, talent and the teacher is 

in a «flow state» (full focus on professional activities, accompanied by a sense of 

lightness and satisfaction) and professionally doesn`t burn out. 

It is determined that Ukraine psychological and pedagogical science traditionally 

distinguishes four main styles of pedagogical interaction: authoritarian, democratic, 

liberal and manipulative. We have proven that the facilitation style of interaction is one 

of the most effective for both, students and teachers being humanely oriented.  

Based on the analysis of the scientific literature, the essence of the concept 

"preparation of future teachers for facilitation interaction with students" as a process and 

result of professional orientations of students and motives, future teachers mastering the 

system of knowledge about facilitation interaction, skills development and development 

of necessary professional qualities for effective implementation of facilitation 

interaction with students in the educational process. 

The study identifies the essence of the concept of "teacher's readiness for 

facilitation interaction with students" as a stable integrative personal and professional 

ability of the teacher, characterized by the presence of motivation and needs for 

facilitation interaction with students, acquired knowledge, skills and abilities, provides 

for self-development and self-realization reflection.  

The structure of readiness of future teachers for facilitation interaction with 

students is specified, which includes the following components: motivational-value 

(motives, purpose; needs for facilitation interaction in future professional activity, 

improvement, self-education, self-development; stimulation of future teacher to 

facilitation interaction); cognitive (mastering knowledge about the essence of the 

concept of "facilitation" and understanding the problem of organizing interaction in 

future professional activities); activity-operational (free possession of facilitation skills, 

which effectively influence the formation of readiness of future teachers for facilitation 

interaction; mastering the technologies of realization of the values of pedagogical 

activity, which underlie it); reflective (self-analysis and self-assessment of their 

activities and behavior, as well as activities and behavior of the student). Certain 

components find daily manifestation in the process of facilitative interaction of teachers 

with students. 

Theoretical and methodological bases of preparation of future teachers for 

realization of facilitation interaction with pupils of establishments of general secondary 

education in modern educational system are defined. The methodological basis of 

research at the philosophical level is the provision of systemic, personal-activity, 

axiological, subjective, synergetic, competence, resource and technological approaches. 

The system of preparation of future teachers for facilitation interaction with school 

students, the components of which are a combination of target, conceptual, content-

technological, control-effective blocks, is substantiated. The target block reflects the 
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purpose of the whole system, which is to prepare future teachers for facilitation 

interaction with students of general secondary education. The result is readiness for this 

type of activity. The conceptual block is built on the principles of systematic, personal, 

personality-oriented, competency-based approaches and the principles that are the basis 

of the process of preparing future teachers for facilitation interaction with students of 

general secondary education. The content-technological block reflects the components 

of readiness of future teachers for facilitation interaction with students of general 

secondary education institutions defined above. Also, this block is aimed at introducing 

into the process of training future teachers forms, methods and tools that will help shape 

their readiness for facilitation interaction with school students. The control and 

evaluation block reflected a number of requirements related to the process of preparing 

future teachers for facilitation interaction with students of general secondary education 

institutions. In the plane of this block was developed the diagnostic apparatus on the 

basis of which indicators, criteria and levels of readiness of future teachers for 

facilitation interaction with pupils of establishments of general secondary education 

were defined. 

The effectiveness of the developed pedagogical system of preparation of future 

teachers for facilitation interaction with students of general secondary education 

institutions has been experimentally tested. The application of a diagnostic set of 

methods confirmed as a result of the pedagogical experiment there were quantitative 

changes in indicators that reflected significant qualitative changes in the consciousness 

and behavior of students, which showed a significant positive dynamics of their 

readiness for facilitation interaction with students in future careers. Criteria 

(motivational-axiological, content, procedural, personal-evaluation), indicators (value 

attitude to the future pedagogical profession and desire to build one's own future 

professional activity on the basis of facilitation interaction; interest in mastering forms, 

methods and techniques of facilitation interaction; need to succeed in professional 

activity on the basis of facilitation interaction, systematization, effectiveness and 

flexibility of facilitation knowledge, formation of soft skills, formation of diagnostic-

prognostic, intellectual, constructive, communicative and facilitation skills, ability to 

reflect, self-assessment, self-analysis) and levels of readiness to facilitation interaction 

with students of general secondary education (high, secondary, low). 

The study does not cover all aspects of this problem. Theoretical and practical 

results obtained in the process of research are the basis for its further study in such areas 

as: development of educational and methodological support for the process of preparing 

future teachers for facilitation interaction with school students; implementation of 

foreign experience in preparing future teachers for facilitation interaction with students 

of general secondary education. 

Key words: educational process, facilitation interaction, future teacher, institution 

of general secondary education, institution of higher education, pedagogical system, 

preparation, readiness, school, school students, students.  
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