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АНОТАЦІЯ 

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 за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія та методика професійної освіти. Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків. 2021.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

загальної середньої освіти. Під час проведення дослідження встановлено, що 

актуальність проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з учнями 

обумовлюється сучасним станом суспільства, соціально-економічними та 

соціокультурними перетвореннями, спрямованими на встановлення 

гармонійних відносин учителя з учнями в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти.   

Результати аналізу наукових джерел дали змогу визначити суть 

ключових понять, що використовуються в контексті наукового дослідження, 

а також генезис понять «взаємодія», «фасилітація», «фасилітаційна 

взаємодія». Досліджено, що вітчизняна психолого-педагогічна наука 

традиційно виділяє чотири основні стилі педагогічної взаємодії: 

авторитарний, демократичний, ліберальний та маніпулятивний. Визначено,  

що фасилітаційний стиль взаємодії є одним із найефективніших в освітньому 

процесі для налагодження стосунків як для учнів, так і для викладачів.  

Обгрунтовані теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти в сучасній системі освіти. Методологічною основою 

дослідження є положення системного, особистісно-діяльнісного, 

аксіологічного, суб’єктного, синергетичного, компетентнісного, ресурсного 

та технологічного підходів.  
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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.  

 Визначено такі основні функції підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії зі школярами: світоглядна, селекційна, креативна 

(людинотворча), перетворювальна, адаптивна, аналітично-діагностична, 

пізнавальна, дидактично-професійна, діагностико-прогностична, 

комунікативна, нормативна, захисна, аксіологічна. 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. Серед основних називають: три базові принципи 

педагогічної фасилітації за К. Роджерсом (емпатія, конгруентність, довіра) та 

комплементарні до них принципи (особистісно орієнтованого навчання; 

схвалення, прийняття й довіри; емоційного балансу; неконкурентності 

середовища; активного слухання; проактивності; партнерства; 

ненасильницького спілкування; грамотної регуляції поведінки; діалогу; 

недирективного методу управління тощо). 
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Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії є 

органічним компонентом їх загальнопрофесійної підготовки, тому був 

зроблений 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, когнітивний, 

діяльнісно-операційний, особистісно-рефлексійний.  

Обґрунтовано систему підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, 

складовими якої є  цільовий, концептуальний, змістово-технологічний і 

контрольно-результативний блоки. Цільовий блок відображає соціальний 

запит, завдання і мету всієї системи, яка полягає у підготовці майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями загальної середньої освіти. 

Концептуальний блок побудований на методологічних підходах, виявлених 

принципах та функціях. Змістовно-технологічний складник відображає 

визначені вище компоненти готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії зі школярами та етапи її формування. Також цей блок спрямований 

на впровадження у процес підготовки майбутніх учителів визначених форм, 

методів, освітніх технологій та засобів, що забезпечують формування їх 

готовності до фасилітаційної взаємодії з учнями школи; містить умови 

ефективної підготовки до означеного виду діяльності (створення 

фасилітуючого середовища в закладі вищої освіти; забезпечення набуття 

майбутніми фахівцями досвіду фасилітаційної взаємодії у квазіпрофесійній 

діяльності). У площині контрольно-результативного блоку розроблено 

діагностичний апарат, зокрема визначено показники, критерії (мотиваційно-

аксіологічний, змістовий, процесуальний, особистісно-оцінний), рівні 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, методи 
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діагностики й діагностичні методики. Очікуваний результат – готовність до 

вказаного виду діяльності.  

Експериментально перевірено ефективність розробленої педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти. Застосування діагностичного набору 

методів підтвердило, що в результаті педагогічного експерименту відбулися 

кількісні зміни показників, що відображали значні якісні зміни у свідомості 

та поведінці студентів, показало значну позитивну динаміку їх готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутній фаховій діяльності. 

Дослідження не охоплює всіх аспектів зазначеної проблеми. 

Теоретичні та практичні результати, отримані в процесі дослідження, є 

основою для подальшого дослідження за такими напрямами, як: розробка 

навчально-методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, 

впровадження досягнень зарубіжного досвіду у процес підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Ключові слова: готовність, заклад вищої освіти, заклад загальної 

середньої освіти, майбутній учитель, освітній процес, педагогічна система, 

підготовка, учні, фасилітаційна взаємодія, школа.  
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SUMMARY 

Prokopenko I. A. The system of preparation of future teachers for 

facilitation interaction with students of general secondary educational 

institutions. Qualifying scientific work as a manuscript. The dissertation for 

obtaining a scientific degree of the Doctor of Pedagogical Sciences on a specialty 

13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. H. S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University. Kharkiv. 2021.  

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

preparing future teachers for facilitation interaction with students of general 

secondary education institutions. 

While researching it was found that the relevance of the study of the 

problem of facilitation interaction of teachers and school students is due to the 

current state of society, socio-economic and socio-cultural transformations aimed 

at establishing harmonious relations between teacher and students in the 

educational process of the institutions 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 as well as 

determine the genesis of the concepts of "interaction", "facilitation", "facilitation 

interaction". It is investigated that the domestic psychological and pedagogical 

science traditionally distinguishes four main styles of pedagogical interaction: 

authoritarian, democratic, liberal and manipulative. It is determined that the 

facilitation style of interaction is one of the most effective in the educational 

process for establishing relationships for both students and teachers.  

 Theoretical and methodological bases of preparation of future teachers for 

realization the facilitation interaction with pupils of establishments of general 

secondary education in modern system of education are proved. The 

methodological basis of the study is the positions of systemic, personal-activity, 

axiological, subjective, synergetic, competence, resource and technological 

approaches. 
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 When comparing the views of scientists to determine the essence of 

professional training of future teachers, it is found that many of the proposed 

interpretations of this concept in direct or indirect form contains the idea about the 

need to develop applicants` for pedagogical education 

 ability to effectively develop school students' subjectivity, helping to form 

such personal qualities as independence, initiative, autonomy, responsibility for 

their behavior and actions. This led to the conclusion that the preparation of future 

teachers for facilitation interaction is an organic component of their overall 

professional training. Based on different points of view of scientists, it is also 

determined that the preparation of future teachers for facilitation interaction with 

students of general secondary education is a specially organized pedagogical 

process aimed at ensuring students' readiness to implement this interaction in 

future professional activities. 

The following main functions of preparation the future teachers for 

facilitation interaction with students are determined: worldview, selection, creative 

(human-creating), transformative, adaptive, analytical-diagnostic, cognitive, 

didactic-professional, diagnostic-prognostic, communicative, normative, 

protective. Functions help to prepare future teachers for facilitation interaction with 

students, and their selection reveals its procedural side. 

 The scientific literature also offers various classifications of the principles 

of preparation of future teachers for the implementation of facilitation interaction 

with students. Among the main are: three basic principles of pedagogical 

facilitation according to C. Rogers (empathy, congruence, trust) and 

complementary principles (personality-oriented learning; approval, acceptance and 

trust; emotional balance; non-competitive environment; active listening; 

proactivity; partnership; nonviolent communication; competent regulation of 

behavior; dialogue; non-directive management method, etc.). 

 Preparation of future teachers for facilitation interaction is an organic 

component of their general professional training, so it was concluded that the 

expected result of preparation of future teachers for facilitation interaction with 
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pupils is the formation of appropriate readiness, which is an integrative 

professional-special approval, which provides a constant ability of the specialist to 

effectively carry out this interaction. This readiness integrates the following 

components: motivational-value, cognitive, activity-operational, personal-

reflective. 

 The system of preparation of future teachers for facilitation interaction 

with students of general secondary education institutions is substantiated. Its 

components are: target, conceptual, content-technological and control-effective 

blocks. The target block reflects the social demand, tasks and purpose of the whole 

system, which is to prepare future teachers for facilitation interaction with students 

of general secondary education. The conceptual block is based on methodological 

approaches, identified principles and functions. The content-technological 

component reflects the above-defined components of the readiness of future 

teachers for facilitation interaction with school students and the stages of its 

formation. Also, this block is aimed at introducing into the process of training 

future teachers certain forms, methods, educational technologies and tools that 

ensure the formation of their readiness for facilitation interaction with pupils; 

contains the conditions for effective preparation for the specified type of activity 

(creation of a facilitating environment in a higher education institution; ensuring 

the acquisition of experience of facilitation interaction in quasi-professional 

activities by future specialists). 

 In the plane of the control-effective block the diagnostic apparatus is 

developed, in particular were defined: indicators, criteria (motivational-axiological, 

semantic, procedural, personal-estimative), levels of readiness of future teachers 

for facilitation interaction with pupils, methods of diagnostic and diagnostic 

methodics. The expected result is readiness for the specified type of activity.  

 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 use of a diagnostic set of 

methods confirmed that as a result of the pedagogical experiment there were 
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several changes in indicators, reflecting significant qualitative changes in students' 

consciousness and behavior, showed significant positive dynamics of their 

readiness for facilitation interaction with school students in future professional 

activities. 

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

practical results obtained in the research process are the basis for further research 

in such areas as: development of educational and methodological support for the 

process of preparing future teachers for facilitation interaction with students of 

general secondary education, introduction of foreign experience in preparing future 

teachers for facilitation interaction with school students. 

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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ВСТУП 

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 
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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, 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 
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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 



29 

 

  

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 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».  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана 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 

дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури розкрити суть поняття 

фасилітаційної взаємодії між учителем та школярами, схарактеризувати її 

основні ознаки.  

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.  
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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 
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(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 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 
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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.   

Враховуючи основні положення та провідну ідею концепції дослідження 

сформульовано загальну гіпотезу: 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 
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загальної середньої освіти, що включає цільовий, концептуальний, змістово-

технологічний, контрольно-результативний складники;  

 створити та втілити в освітній процес науково-методичне 

забезпечення 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 перевірки гіпотези та розв’язання поставлених завдань на різних 

етапах наукового пошуку були застосовані 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; уявне 

моделювання, синтез, що дали можливість систематизувати інформацію про 

об’єкт дослідження, визначити 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 обробки і 

аналізу емпіричних даних, перевірки валідності; графічний метод і метод 

візуалізації даних для упорядкування і представлення результатів 

експериментальної роботи; метод статистичної обробки даних із 

застосуванням критерію Пірсона; шкалування – шкала Лайкерта та її 

модифікації – для проведення опитування студентів.  

Експериментальною базою дослідження виступили: Харківський 
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національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Бердянський 

державний педагогічний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна 

академія.   

Наукова новизна одержаних результатів дослідження –  

уперше: 

 обґрунтовано теоретично-методологічні засади підготовки майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії зі школярами; 

 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 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 
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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 
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матеріалах (професійно зорієнтовані навчальні завдання, вправи, кейси, веб-

квести з проблеми дослідження; плани-конспекти позааудиторних заходів), 

методичних рекомендацій для викладачів вищої школи та вчителів з 

проблеми дослідження. Модифіковано модулі програм навчальних 

дисциплін: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Психологія», 

«Психологія лідерства», «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).  
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Теоретичні положення та практичні напрацювання, викладені в 

дисертації, монографіях, статтях, науково-методичних рекомендаціях можна 

застосовувати в системі вищої педагогічної освіти, підвищенні кваліфікації 

викладацьких кадрів. 

Висновки, положення 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 

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» 
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(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.  
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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 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, виявлено можливостей застосування 

основних положень тайм-менеджменту.  

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).  

Кандидатська дисертація на тему «Формування професійно-

менеджерської культури майбутнього вчителя» (спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти) захищена у 2008 році. Її матеріали в 

тексті докторської дисертації не використовувались.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

1.1 Педагогічна взаємодія як предмет наукового аналізу 

 

Сучасна школа потребує вчителів нової формації, здатних креативно 

мислити та перетворювати школярів в активних співорганізаторів та 

співавторів освітнього процесу. Для обґрунтування теоретичних основ 

підготовки таких педагогів важливо чітко визначити суть поняття взаємодії 

й, зокрема, педагогічної взаємодії, які займають провідне місце в 

сучасній термінології педагогіки.  

Як пояснюється в науковій літературі, зростання ролі цих понять 

зумовлено тим, що сучасна освіта відійшла від моделі статичного процесу 

передачі знань від учителя до школярів, яка домінувала раніше в межах 

авторитарної педагогіки. В останні десятиріччя вказана модель поступово 

витісняється моделлю педагогічної взаємодії, основу якої складає принцип 

спільної діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу [105; 108]. 

Важливо також відзначити, що вчитель, який працює в Новій 

українській школі, має достатньою мірою володіти всім арсеналом методів 

і форм роботи з учнями, інноваційними технологіями організації 

педагогічної взаємодії. У світлі цього В. Павлюк і А. Солодка цілком 

слушно відзначають, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти 

необхідно застосовувати різні моделі її організації, що дає змогу 

підвищувати ефективність педагогічної взаємодії між усіма її учасними 

[118; 226]. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що поняття «взаємодія» 

було введено в науковий обіг у середині ХХ ст. та використовувалось 

поряд з такими близькими за значенням термінами, як взаємозв’язок, 
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поєднання тощо. Проте на межі ХХ – ХХІ ст. зазначене поняття надійно 

ввійшло до когорти провідних міждисциплінарних категорій, що вивчається 

фахівцями різних наукових галузей: філософії, соціології, філології, 

психології, педагогіки тощо.  

Зокрема, у різних сучасних довідкових виданнях це поняття 

трактується як: 

- базова категорія філософської онтології, що відображає наявність 

взаємозв’язку між певними об’єктами [174, с. 126];  

- вплив однієї реалії (елементарної частинки чи тіла загалом, людини 

чи іншої біологічної істоти, співтовариства) на іншу реалію, що зумовлює 

зміни їх динамічної поведінки [161, с. 57].  

- категорія, що відображає взаємовплив і взаємозумовленість різних 

об’єктів, зміни їх станів та передбачає можливість взаємопереходу одного з 

них в інший [52; 106; 107]; 

- вид безпосередніх і опосередкованих відносин, зовнішніх і 

внутрішніх зв’язків між певними об’єктами [179, с. 128].  

- філософська категорія, що відображає взаємовідношення, 

взаємозумовленість, взаємовплив об’єктів, зміну їх стану, можливий 

взаємоперехід, породження одним об’єктом іншого [126, с. 13]; 

- взаємозв’язок між певними об’єктами в процесі їх функціонування, 

узгодженість їх дій [162, с. 57]. 

У науковій та довідковій літературі також зазначається, що взаємодія є 

інтегруючим фактором, що забезпечує утворення нових структур. При цьому 

її характерною ознакою є причинна зумовленість, бо кожна зі сторін 

спричиняє зміни іншої [138, с. 51]. Унаслідок взаємовпливу між ними 

відбувається розвиток всіх об’єктів і створених структур, які виступають 

сторонами цієї взаємодії. Очевидно, що в процесі її реалізації нерідко 

спостерігається загострення тих чи інших суперечностей. За висновками 

фахівців (С. Головін, О. Колосович, А. Петровський, М. Ярошевський), 

розв’язання цих суперечностей є ефективним джерелом руху й саморозвитку 
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об’єктів та структур під час взаємодії. Важливими її особливостями як 

матеріального процесу є також те, що будь-яка взаємодія передбачає 

передачу матерії, інформації, руху. Причому у випадку опосередкованих 

форм взаємодії така передача має певні швидкісні, просторові й часові 

обмеження. Для опосередкованих форм взаємодії будь-яких просторово-

часових обмежень не існує [32; 67; 138]. 

Відзначимо, що в контексті обраної проблеми дослідження 

першочергова увага приділялась опрацюванню наукових праць, присвячених 

висвітленню різних аспектів педагогічної взаємодії як різновиду соціальної 

взаємодії, яка відображає складну систему взаємозв’язків та взаємодій між 

окремими людьми, соціальними групами та сукупністю всіх соціальних 

відносин загалом [101, с. 169]. Оскільки педагогічна взаємодія є складним 

багатовимірним явищем, глибина та повнота його аналізу можуть бути 

досягнуті тільки за умови чітко окресленої системи координат його 

існування. Зокрема, результати зіставного аналізу сформульованих 

науковцями визначень цього поняття свідчить про неоднозначність підходів 

щодо його тлумачення. 

Так, гуманістична педагогічна взаємодія із суто психологічної точки 

зору звичайно описується фахівцями за допомогою використання таких 

лексичних одиниць, як підтримка, кооперація, співпраця, тощо. Своєю 

чергою, у соціально-психологічному аспекті тлумачення цього поняття 

подається крізь призму взаємодії окремої людини із соціумом, що охоплює 

процеси комунікації, координації, впливу та ін. [43; 63].  

Як визначено в процесі педагогічних розвідок, багато вчених 

(Я. Коломінський, Є. Кузьміна, О. Ліннік, М. Лісіна, Б. Ломов) розглядають 

педагогічну взаємодію як процес спілкування, цілеспрямованого 

взаємообміну між її учасниками та взаємозбагачення їх сенсами діяльності, 

досвідом, емоціями й настановами, тобто як своєрідну презентацію людиною 

власного внутрішнього світу іншим суб’єктам взаємодії [63; 76; 82; 83; 85; 

86]. Варто також уточнити, що деякі дослідники (О. Буздуган, Л. Велитченко, 
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О. Киричук, М. Коць, О. Мазко, О. Матвієнко, Ж. Меньшикова та ін.) 

сприймають взаємодію як одну із сторін спілкування [13; 17; 53; 72; 89; 97; 

98].  

Основними аспектами педагогічної взаємодії в такому розумінні є такі: 

взаєморозуміння, взаємопізнання, взаємовплив, взаємовідношення, взаємні 

дії. Очевидно, що кожний із названих аспектів має свій власний зміст. 

Водночас важливо підкреслити, що тільки їх комплексна реалізація під час 

здійснення освітнього процесу забезпечує ефективність педагогічної 

взаємодії. Зокрема, учені (Б. Дж. Брум, Д. Ківер, В. Суміна) відзначають, що 

важливими ознаками педагогічної взаємодії як спілкування є його 

змістовність і виразність, що вивляються й оцінюються на основі кількісного 

й якісного аналізу висловлювань членів групи [169; 197].  

Оскільки спілкування є різновидом комунікативного процесу, під час 

проведення наукових розвідок у пригоді стали численні дослідження 

науковців (В. Артемов, С. Гарт, В. Годсон, В. Докучаєва, З. Ковальчук, 

С. Коломійченко, П. Лушин, Л. Нечаєва [4; 28; 39; 58; 66; 87; 104] та ін.), які 

презентували у своїх працях різні класифікації комунікативного акту. Варто 

зауважити, що педагогічну комунікацію можна сприймати як ланцюжок 

певних комунікативних завдань, які треба реалізувати в освітньому процесі, а 

саме таких видів: загальних (прохання, повідомлення, спонукання) й 

поточних (ситуаційні, окремо інформативні). При цьому комунікації за типом 

стосунків між її агентами поділяються на міжособистісні, публічні й масові 

комунікації. Представлена диференціація видів комунікацій за кількістю 

учасників спонукає привернути особливу увагу значущості різних видів 

міжособистісних відносин, які розгортаються в діадах «педагог-учень» 

(міжособистісний тип) чи «учитель-група учнів» (публічний). У сучасному 

освітньому процесі також широко застосовуються масові види комунікації, 

які реалізуються за допомогою застосування різних технічних засобів 

навчання, засобів мас-медіа (періодичні видання, теле-радіо мовлення) та 
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Інтернет, що в добу загальної комп’ютеризації набуває особливої важливості 

[98; 185; 236]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що освітній 

процес охоплює триєдність завдань інформаційно-комунікативного 

(планування інформаційних потоків, трансформування, прийом, 

перетворення, застосування інформації тощо); психологічного 

(прогнозування і корекція становлення та розвитку індивідуальності, 

особистості); кібернетичного (побудова та реалізація схеми управління 

діяльністю учнів) характеру [24; 102; 110; 111; 117; 120]. А ці процеси в 

широкому розумінні є невід’ємними складовими педагогічної взаємодії 

агентів освітнього процесу, тобто комунікативних актів із метою вирішення 

педагогічних завдань.  

Учасники освітнього процесу відзначають, що саме під час здійснення 

комунікативних актів складають новий для себе набір понятійних уявлень, 

удосконалюють власні вміння використовувати різні мовні засоби, що є 

важливим досягненням навчальної комунікації. Водночас необхідно 

враховувати, що рівень засвоєння однієї і тієї ж інформації різними 

школярами значно відрізняється між собою. Тому доцільно звернути увагу на 

фактори, які зумовлюють покращення чи послаблення загального результату 

процесу комунікації, тобто суттєво впливатимуть на варіативність засвоєння 

научуваними потрібної інформації та її інтерпретування.  

З урахуванням викладеного вище М. Колодій пояснює, що кожний 

користувач мови є носієм певної концептуальної системи, завдяки якій він 

розуміє мову, пізнає навколишній світ та реалізує комунікацію з іншими 

носіями мови. При цьому персональна концептуальна система людини, що 

концентрує в собі сукупність власних знань та думок про навколишній світ, 

відображає когнітивний досвід особистості на домовному й мовному рівнях, 

а складовими цієї системи є окремі сенси чи концепти, які особистість 

сформувала в процесі пізнання та відбивають інформацію про оточуючий 
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світ. Причому найважливішими вимірами кожного такого концепту є 

понятійний, образний та ціннісний [62, с. 394-395].  

Як установлено, будь-який текст спрямований на «відтворення» 

людиною існуючої дійсності, при цьому зазначений процес має відношення 

до двох тісно пов’язаних між собою, проте не тотожних систем, а саме – 

мислення й мови. Зважаючи на це суб’єкт освітнього процесу повинен 

оволодівати двома видами знань – знанням мови та знанням позатекстової 

дійсності, тобто екстралінгвальними знаннями. У свою чергу, реципієнт, 

намагаючись зрозуміти текст під час його сприйняття, може стикнутися з 

двома видами труднощів: на рівні мови й на рівні освоєння знань, що мають 

відношення до позатекстової дійсності [62, c. 394-395]. 

Отже, у свідомості реципієнта під час здійснення освітнього процесу 

відбувається формування зв’язків між текстом і дійсністю, які можуть 

розбудовуватися як на рівні образу (конкретний рівень), так і на рівні зв’язків 

між образами, тобто концепту (абстрактний рівень). У цьому випадку діють 

два різні, але в той же час взаємозалежні принципи віддзеркалення дійсності: 

концептуальний (на абстрактному рівні) і проєктивний (на конкретному 

рівні), варіанти співвіднесення яких породжують індивідуальне мислення.  

Важливим питанням здійснення педагогічної взаємодії у формі 

спілкування є також здатність учителя грамотно підібрати стиль її втілення, 

що значною мірою визначає загальну емоційно-психологічну атмосферу в 

класі та поза ним. Під стилем взаємодії (спілкування) педагога та учнів 

науковці, як правило, розуміють її індивідуально-типологічні способи й 

особливості реалізації соціально-психологічної взаємодії [160, с. 136].  

Як визначено, у вітчизняній науковій думці одна із поширених 

класифікацій стилів педагогічної взаємодії включає такі: авторитарний, 

демократичний та ліберальний, до яких інколи ще додають маніпулятивний 

стиль [59; 116; 122; 135; 131; 147; 182; 192 та ін.].  

Так, авторитарний стиль взаємодії передбачає високу централізацію 

влади, одноосібність педагога в прийнятті рішень та жорсткий контроль за 
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діяльністю школярів. Його авторитарність також виявляється в зниженні 

самоаналізу й самоконтролю власної поведінки та прийнятих рішень, що 

значно стримує розвиток самостійності й активності учнів. Як наслідок, 

застосування цього стилю вчителем породжує занижену самооцінку 

здобувачів освіти, формує неадекватний рівень домагань в процесі взаємодії 

з оточуючими, пропагує культ сили, а також негативно впливає на нервову 

систему здобувачів освіти [31; 231].  

Ліберальний стиль взаємодії в більшості випадків теж сприймається як 

негативне явище, бо педагог як носій зазначеного стилю не справляє 

суттєвого впливу на школярів, практично не втручається у групове 

прийняття ними рішень та загалом займає пасивну, споглядальну позицію. 

Очевидно, що в такому випадку вчитель лише формально, механістично 

виконує свої прямі професійні обов’язки, обмежуючись виключно 

викладацькою роботою. Негативним результатом обрання вказаного стилю є 

також недостатній контроль перебігу навчальної діяльності здобувачів і 

динаміки формування їх як особистостей, тому успішність в класах 

ліберальних педагогів не є високою. Варта негативного відзначення 

непослідовність педагогів-лібералів у прийнятих рішеннях та діях, 

нерішучість у складних ситуаціях, що є характерними для прихильників 

указаного стилю [27, с. 82].  

Воднораз слід зауважити, що в науковій спільноті існує й інша точка 

зору щодо цінності ліберального стилю педагогічної взаємодії. Як відомо, 

ліберальний (від лат. Liberalis – вільне володіння) означає «віддає пріоритет 

свободи», який визнає свободу людини ключовою цінністю. Саме 

усвідомлена свобода відрізняє людину від інши живих істот [162]. Згідно з 

екзистенціальною філософією сенс свободи полягає в тому, що людину не 

можна сприймати як об’єкт, який формується під впливом соціуму, так само 

як і «продукт» генетичного початку. Адже людська істота є вільною у виборі 

траєкторії власного життя та несе повну відповідальність за всі події, що в 

ньому трапляються, тобто своїми діями та вчинками в кожен момент часу 
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обирає вектор створення себе як особистості. З такого ракурсу реалізація 

ліберального стилю в педагогічній взаємодії передбачає надання учням 

високого ступеню свободи у власних діях та спонукання їх до усвідомлення 

персональної відповідності за наслідки цих дій.  

Демократичний стиль взаємодії характеризується тісним 

психологічним зв’язком педагога зі школярами, коли через прояв довіри й 

повагу до них він намагається нормалізувати та зміцнити емоційний контакт 

з класом, не пригнічуючи учнів. У своїй професійній діяльності вчитель, що 

дотримується демократичного стилю взаємодії, активізує інтелектуальну 

захопленість та мотивацію учасників освітнього процесу щодо пізнавальної 

діяльності та частково делегує їм функції управління нею. Довірливе, 

доброзичливе ставлення педагога до учнів сприяє покращенню їхніх 

навчальних досягнень, збільшує впевненість у власних силах та мотивує на 

активне набуття нових знань, умінь та навичок [27, с. 82]. 

Маніпуляційний стиль педагогічної взаємодії, як правило, проявляється 

в латентній централізації освітнього процесу, коли вчитель не відкрито, а 

завуальовано намагається нав’язати учням власні цілі і цінності. Педагога-

маніпулятора слід сприймати як психологічно грамотного авторитара, який 

ховає свої істинні мотиви завдяки використанню більш тонких технік 

управління поведінкою школярів. При цьому основна різниця між 

авторитарною й маніпулятивною взаємодії полягає в тому, що в першому 

випадку спрямованість педагога на диктаторську поведінку має явну форму, 

при організації маніпуляційної взаємодії – приховану. При цьому актуальним 

завданням для маніпулятора є виявлення потреб та інтересів, а головне – 

«точки вразливості» кожного можливого об’єкта маніпулювання, що дає 

змогу залучити учнів до поля власного впливу, а як наслідок – отримати 

додаткові важелі для управління їх свідомістю й поведінкою [22; 222].  

Слід зауважити, що «педагогічна взаємодія можлива лише на основі 

морального авторитету вчителя. Мова йде про перебудову відносин у 

системі «учитель-учень», про зниження авторитарності, догматизму й 
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формалізму в цих відносинах. Потреба у вчителеві-другові, у вчителеві-

однодумцеві, що зрозуміє, вислухає, якому можна довірити свої мрії, 

сумніви, щиросердечні переживання, може бути задоволена лише 

гуманізацією моральних принципів, поглядів, ідеалів, переконань – які є 

основою професійно-педагогічного світогляду вчителя» [187, с. 16-17]. 

Доцільно відзначити, що в сучасній науковій літературі 

використовується також поняття «особистий навчальний стиль», яким 

позначається той стиль навчальної діяльності учня, який забезпечує 

найбільшу її ефективність. Зокрема, ученими виділено такі стилі: візуальний, 

аудіальний та кінестетичний, останнім часом доєднують і дігітальний. 

Очевидно, що індивідуальні особливості учнів є суттєвою підставою для 

диференціації педагогічної взаємодії [158; 210; 222; 231].  

Загалом сьогодні відомо багато різних моделей стилів навчання. 

Виходячи з цього, сучасними вчителями мають застосовуватися різні підходи 

щодо обрання стилів викладання. Причому як стилі викладання, так і стилі 

навчання повинні змінюватися, оскільки педагогічна взаємодія відбувається 

під впливом різних зовнішніх факторів (культурне середовище, наявний 

освітній досвід тощо). У світлі цього педагог, володіючи різними стилями й 

методами в роботі, має в кожній конкретній ситуації взаємодії обирати ті 

способи та засоби її реалізації, які максимально враховують специфіку 

наявних умов та особливості учнів (F. Coffield, H. Gardner D. Nunan [201; 208; 

217]). 

 Педагогам також важливо враховувати, що для суб’єктів різного віку 

зазначена взаємодія має свою специфіку. Так, для дошкільнят провідною 

формою взаємодії є опіка, де основну роль у визначенні цілей та забезпеченні 

підтримки дитини виконують дорослі люди. У такому випадку самі діти 

демонструють нижчий рівень усвідомлення поставлених цілей та виконують 

мінімально значущу роль у наданні допомоги вихователям щодо реалізації 

їхніх задумів і починань. Для молодших школярів оптимальною формою 

взаємодії вважається наставництво, де роль дорослих залишається 
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вирішальною, проте певною мірою зростає роль дітей у наданні допомоги в 

реалізації визначених вчителем планів [70; 128; 129].  

 Для школярів молодшого підліткового періоду найбільш ефективною 

формою взаємодії визначено партнерство, що вимагає збереження 

домінуючої ролі вчителів та інших дорослих людей, а успішність спільної 

діяльності досягається за умови відносної рівності спільних зусиль усіх 

учасників, хоч при цьому зберігається певна нерівність в усвідомленні цілей 

педагогами та школярами [8; 188; 129; 134].  

Для старших підлітків та представників молодшого юнацтва 

характерним є достатньо чітке усвідомлення мети спільної діяльності за 

умови збереження управлінської ролі учителя. У такій ситуації успішність 

цієї діяльності досягається шляхом прояву всіма учасниками практично 

рівних зусиль та готовності надати допомогу один одному. Така модель 

взаємодії має назву співробітництва. Її впровадження передбачає створення 

атмосфери співтворчості, інтеграцію дій, ділових та особистих відносин усіх 

суб’єктів взаємодії задля досягнення поставленої спільної мети [8; 188; 128; 

129].  

Значний інтерес під час проведення дослідження також викликали 

наукові праці, в яких виокремлено різні моделі педагогічної взаємодії:  

1) авторитарна (суб’єкт-об’єктна) (S-О), коли вчитель виступає 

головною діючою особою в освітньому процесі, тобто він сприймається як 

суб’єкт. На відміну від педагога, учні вважаються об’єктом впливу, тому 

їхня основна функція зводиться до виконання вказівок учителя й 

опановування визначених знань, умінь та навичок;  

2) особистісно зорієнтована (суб’єкт-суб’єктна) (S-S), відповідно до 

якої вчитель та учні співпрацюють як рівноправні партнери спілкування, де 

важливим завданням педагога є створення сприятливих умов для виявлення 

кожним учасником взаємодії поваги до інших її суб’єктів, визнання їх права 

на власну думку та збереження відносної автономії, в утворенні єдиного 
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психологічного простору для успішного досягнення кожним школярем 

очікуваного результату навчання; 

3) індивідуально орієнтована (об’єкт-суб’єктна) (О-S), 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;  

4) самоорієнтуюча (суб’єкта) (S), в якій учень одночасно є і 

суб’єктом, і об’єктом навчання, тобто реалізує самоосвіту. Ця модель 

дотепер не є широко поширеною серед учнів, багатьом з яких не вистачає 

самодисципліни й наполегливості для здійснення систематичної 

самосвітньої роботи під час вивчення навчального матеріалу [85; 70; 84]. 

В основу гуманістичної взаємодії покладено ідею про паритетність всіх 

її сторін. При цьому між будь-якими її учасниками (сторонами) складаються 

асиметричні відносини, в яких вони почергово виступають у конкретних 

фреймах або в ролі суб’єкта, або в ролі об’єкта.  

Як установлено, науковцями також вирізнено дві різні стратегії 

педагогічної взаємодії:  

- Особистісно-розвивальна стратегія, коли вчитель досягає 

педагогічного ефекту шляхом використання переважно діалогових за своєю 

природою методів навчання, а монологічним за своєю структурою методам 

віддається в цьому випадку тільки допоміжна роль. Крім того, під час 

застосування методів зазначеної групи педагогом ураховується, що монолог 

може логічно переходити в діалог, у зв’язку з чим навіть у монологічному 

виступі доцільно застосовувати певні засоби діалогізації.  

Варто уточнити, що вказана стратегія, являючи собою різновид 

стратегії кооперації, формується на ставленні педагога до кожного учня як 

активного суб’єкта власного особистісного становлення. Вона орієнтує всіх 

учасників взаємодії на активний розвиток і саморозвиток як особистості на 
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тлі створення необхідних для цього умов, розбудови відносин суб’єкт-

суб’єктного характеру. У зв’язку з цим необхідними передумовою успішної 

взаємодії є прийняття, визнання, розуміння педагогом кожного її учасника як 

унікальної індивідуальності, готовності подивитися на наявну ситуацію з 

його позицію, ідентифікувати себе з ним. Результатом реалізації зазначеної 

стратегії є адекватна або трохи завищена самооцінка здобувачами власних 

можливостей, забезпечення творчого характеру спільної діяльності й 

емоційного контакту з педагогом, коли він стає для школярів гідним 

прикладом для наслідування. Доцільно також уточнити, що основною 

тактикою вчителя в межах реалізації названої стратегії є партнерство, 

співробітництво [69; 119; 154]. 

Н. Саяпіна також уточнює, що будь-яка педагогічна взаємодія має два 

взаємозумовлених компоненти: педагогічний вплив та відповідну реакцію 

вихованця. Під час реалізації особистісно-розвивальної стратегії взаємодія 

відбувається в повному сенсі цього слова, коли кожний учасник проявляє 

самостійність та ініціативність, тобто ця взаємодія набуває суб’єкт- 

суб’єктного характеру [154].  

2. Особистісно-гальмуюча стратегія, що базуються на однобічному за 

своїм характером впливу вчителів, який будується у формі монологу та 

реалізується без урахування реакцій сприймаючої сторони, а як наслідок – 

спричиняє зайняття в освітньому процесі учнями пасивної позиції. Зазначена 

стратегія ґрунтується на конкуренції, коли педагог прагне затвердити 

зверхність своєї статусно-рольової позиції шляхом спирання на засоби 

психологічного тиску на учнів, демонструючи їм свою неповагу, надмірну 

опіку, декларативність висунутих вимог, прагнучи знизити самооцінку учнів, 

збільшити психологічну дистанцію між собою чи навіть до звертаючись до 

прямих загроз [19; 69; 119; 154]. 

Як підкреслює Н. Саяпіна, під час упровадження особистісно-

гальмуючої стратегії учні сприймаються вчителем як об’єкт власної 

педагогічної діяльності, тобто в цьому разі взаємодія в реальній практиці 
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більшою мірою виступає як вплив педагога на школярів. Отже, взаємодія 

набуває суб’єкт-об’єктного характеру, а це не відповідає вимогам сьогодення 

[154, с. 852-856].  

Важливо також відзначити, що орієнтація педагогом на вказану вище 

стратегію взаємодії часто спричиняє не тільки появу й розвиток негативних 

характеристик школярів, але й призводить до деформації особистості самого 

вчителя [69; 119; 154].  

У світлі цього слід нагадати, що професійна діяльність педагогів є 

взагалі однією з найбільш напружених у психологічному сенсі видів 

діяльності, вона входить до групи професій, що відрізняються значною 

кількістю стрес-чинників [99; 175; 178].  

Провідне місце серед них займають такі: 

 перманентно висока психоемоційна напруга, яка досить часто виникає 

у професійній діяльності й зумовлена інтенсивністю спілкування під час 

взаємодії з учнями, коли існує постійна необхідність у виявленні й 

формулюванні різних проблем, достатньо швидко знаходити, сприймати, 

запам’ятовувати, аналізувати й інтерпретувати різні види візуальної, 

звукової й письмової інформацію; 

 дестабілізуюча організація професійної діяльності, що зумовлено її 

нечіткою організацією та плануванням, браком освіти, отриманням від 

керівництва школи нечіткої й погано структурованої інформації; 

 відчуття вчителем підвищеної відповідальності за виконання своїх 

професійних обов’язків, функцій та операцій (особливо в ситуації, коли 

його жорсткий внутрішній контроль підсилюється суворим зовнішнім 

контролем);  

 несприятлива психологічна атмосфера професійної діяльності, що 

характеризується високим ступенем конфліктністю з адміністрацією 

школи, колегами, учнями чи їхніми батьками; 
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 психологічно важкий контингент школярів, з якими працює педагог 

(учні з девіантною поведінкою, проблемами нервової системи, 

затримками психічного розвитку тощо) [178, с. 263]. 

У випадку загострення невідповідності між вимогами, що 

пред’являються до вчителя, та його реальними можливостями, що ще більше 

посилюється внаслідок обрання ним особистісно-гальмуючу стратегію 

педагогічної взаємодії, можуть виникнути різні негативні наслідки, зокрема 

відчуття педагогом професійної кризи, фізичного та психічного виснаження, 

а також феномен професійного вигорання.  

Слід зазначити, що про виникнення в педагога дестресового стану 

свідчать різні негативні фізичні симптоми – часті головні болі, астенізація, 

безсоння. Також у вчителя виникають відповідні психологічні симптоми, такі 

як-от: зниження рівня ініціативності й ентузіазму, відчуття нудьги, стійке 

почуття образи, невпевненість у своїх силах, дратівливість, нездатність 

приймати конструктивні рішення, що значно знижує ефективність 

професійної діяльності. У науковій літературі також описаний синдром 

професійного вигорання фахівців, що виникає при досить частих стресорах 

середньої інтенсивності та призводить до особистої деформації професіонала 

під впливом професійних стресорів та дії різних негативних зовнішніх 

(професійних, соціальних, організаційних) та внутрішніх (психологічних) 

чинників. Отже, можна сказати, що професійне вигорання фахівця виникає 

внаслідок його фізичного, інтелектуального, духовного, емоційного й 

міжособистісного виснаження [15; 131; 132; 203].  

Як установлено в дослідженні, перші роботи з професійного вигорання 

з’явилися ще в 70-і роки XX ст. у США. У 1974 році поняття «вигорання» 

ввів у науковий обіг американський психолог, психіатр Х. Фрейденбергер. 

Цей дослідник довів, що вигорання працівника, яке може виникнути з різних 

причин, значно знижує його ефективність дій у реалізації поставленої мети 

трудової діяльності, тому важливо своєчасно виявляти цей синдром в 

людини та науково обґрунтованими засобами намагатися його ліквідувати, а 
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ще краще не допускати появи, заздалегідь створювати запобіжні сприятливі 

фізичні та моральні умови праці [206; 207]. 

За висновками означеного вище науковця та його однодумців, 

послідовників, основними складовими професійного вигорання є такі: 

 емоційне виснаження, пов’язане з відчуттям ним втоми й емоційного 

спустошення, що виникають при надлишковому робочому навантаженні, 

коли емоційні ресурси людини є майже повністю вичерпаними;  

 деперсоналізація, що виявляється як тенденція особи розвивати 

негативне ставлення до людей;  

 редукція професійних досягнень, що провокує переживання особою 

власної некомпетентності, неуспішності своєї професійної діяльності.  

При цьому емоційне виснаження суб’єкта проявляється через погане фізичне 

самопочуття, нервове напруження, а стан деперсоналізації констатується 

через негативні зміни відносин до колег, учнів та до самого себе [131; 132; 

203; 206; 207]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала синдром емоційного 

вигорання захворюванням, додавши його до нової редакції Міжнародної 

класифікації хвороб, що набуде чинності на початку 2022 р. [21, с. 21]. 

Важливо відзначити, що інтенсивність розвитку у фахівця синдрому 

професійного вигорання значною мірою залежить від наявності стресових 

ситуацій, які виникають унаслідок різних причин: незадоволеності 

працівником власним соціальним статусом, монотонності професійних дій, 

виконання занадто великого обсягу роботи тощо. Воднораз у науковій 

літературі підкреслюється, що професійне вигорання особи й наслідки дії 

стресорів професії не можна ототожнювати, бо між цими феноменами 

існують не тільки деякі схожості, але й конкретні відмінності.  

Висвітлюючи ці відмінності, А. Пінес і Е. Аронсон пояснюють, що: 

 професійне вигорання являє собою своєрідний психологічний захист 

людини, що характеризується відходом від наявних проблем, їх 
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ігноруванням, а стресор спричиняє відчуття особою підвищеної 

відповідальності; 

 для професійного вигорання характерним є притуплення емоцій, а при 

стресі індивід проявляє підвищену реактивність; 

 при професійному вигоранні у особи спочатку спостерігаються 

порушення емоційної сфери, а для стресу в першу чергу характерні певні 

фізичні порушення; 

 емоційне виснаження, що виникає при появі синдрому професійного 

вигорання, негативно впливає на мотивацію працівника та його потреби, 

а виснаження, яке виникає при стресі, насамперед впливає на фізичну 

енергію фахівця; 

 професійне вигорання працівника спричиняє деморалізацію, стрес – 

дезінтеграцію; 

 наслідком професійного вигорання працівника може стати втрата 

власних ідеалів та надій, а стрес є причиною втрати ним особистих 

ресурсів та життєвої енергії, тобто зневіра – один із чинників 

депресивних симптомів професійного вигорання індивіда, у той час коли 

потреба людини захистити себе, зберегти власну енергію й персональні 

ресурси – природна реакція на стресори; 

 у випадку появи емоційно-професійного вигорання в людини 

з’являється відчуття безнадійності, безпорадності, втрати почуття 

контролю, а стрес спричиняє відчуття невідкладної необхідності дій та 

гіперактивності; 

 емоційне вигорання в професійній діяльності провокує появу різних 

особистісних параноїдальних розладів, деперсоналізації й 

відстороненості, а стрес може призвести до розвитку фобій, напруги, 

паніки [219; 220]. 

Доктор Х. Фрейденбергер разом з Дж. Річельсон у своїй праці 

«Вигорання – ціна успіху» (“Burn-out: the high cost of high achievement”) в 

1980 році опублікували результати дослідження, де зазначено, що найбільше 
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страждають від синдрому професійного (емоційного) вигорання 

представники соціальної сфери: медики, педагоги, психологи, соціальні 

працівники, тобто здебільшого люди, що обирають альтруїстичний стиль 

взаємодії з іншими та суспільством, схильні до самопожертви [206].  

У нашому дослідженні нас цікавить особистість вчителя та його 

схильність до професійного вигорання, що негативно впливає на процес 

педагогічної взаємодії з учнями та на власне фахову діяльність. Адже 

педагог, в якого спостерігаються прояви синдрому професійного вигорання, 

нездатний здійснювати подальше зростання, не в змозі впоратися з 

психологічними проблемами й нормативними кризами, що періодично 

виникають у процесі професійної діяльності, що, у свою чергу, спричиняє 

особистісно-професійну деформацію фахівця. 

Очевидно, що на рівень вираженості схильності вчителя до набуття 

синдрому професійного вигорання впливає значна кількість різних чинників, 

зокрема наявні організаційні характеристики, особливості професійної 

діяльності фахівця, типові робочі ситуації, стиль комунікаційних контактів 

між людьми, особистісні характеристики фахівців тощо. У такому випадку 

ефект педагогічного вигорання вчителя являє собою результат складної 

взаємодії всіх названих чинників. Слід уточнити, що психологічній природі 

авторитарного стилю педагогічної взаємодії притаманні несвідомо діючі 

психологічні захисти, приховування глибинної недовіри до самого себе, до 

своїх власних здібностей і можливостей як в особистісному, так і в 

професійному зростанні, а це провокує появу ефекту професійного 

вигорання.  

Також запобігти виникненню в педагога синдрому професійного 

вигорання дозволяє створення в школі сприятливих умов для професійно-

особистісної самореалізації фахівців. Адже педагог, який відчуває себе 

професійно значущим у фаховій діяльності, здатний добре володіти собою та 

своєчасно нейтралізовувати зовнішні негативні впливи, не буде схильним до 
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професійного вигорання, на відміну від тих колег, які не вміють 

конструктивно спілкуватися з учнями та колегами.  

Варто підкреслити, що педагогічне вигорання має інтегративний 

характер, бо воно є наслідком нереалізованих життєвих очікувань 

особистості. Тому стійкі негативні переживання вчителів, пов’язані з 

втратою ними сенсу власної професійної діяльності (наприклад, відчуття 

відчаю через відсутність позитивних результатів своєї роботи, усвідомленість 

даремності професійних дій, прояв оточуючими нерозуміння й байдужості) 

призводять до знецінення зусиль особистості та втрати нею віри у свої сили й 

можливості як педагога, а це, своєю чергою, провокує появу в неї з високим 

ступенем імовірності синдрому вигоряння. 

Задоволення від виконуваної роботи – найкращий засіб профілактики і 

запобігання професійного вигорання. Учений-психолог М. Чіксентміхай 

обґрунтував поняття перебування у стані «потоку» (flow state) під час 

діяльності. Це оптимальний стан внутрішньої мотивації, коли особа повністю 

включена в діяльність, якою займається в моменті «тут і зараз» [202].  

Зауважимо, що здатність учителя до переживання і співпереживання 

(емпатії) визнається однією з найбільш важливих його професійних 

здатностей, причому ця властивість відіграє важливу роль у можливості 

попередження виникнення в педагога синдрому професійного вигорання. У 

світлі цього освітяни мають цілеспрямовано оволодівати знаннями, 

уміннями, особистісними якостями, необхідними для подолання 

комунікативних бар’єрів та недопущення появи вищезазначеного синдрому. 

Володіння мистецтвом цілепокладання, досягнення поставленої мети, 

вдосконалення особистісного й професійного рівня, наявність моральної 

зрілості також є важливими передумовами не лише успішного здійснення 

педагогом професійної діяльності, але й потенціалу уникання стану втрати 

особистісних орієнтирів подальшого розвитку, що може бути викликане 

психотравмуючим впливом негативних аспектів обраної професії. Варто 

також привернути увагу на важливість для учителя бути фізично та психічно 
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готовим до високих емоційних навантажень, притаманних професійній 

діяльності, що теж допомагає фахівцю уникнути негативних наслідків 

несприятливого впливу певних чинників середовища (техногенних, 

економічних, соціальних тощо) та власних особистісних характеристик, а як 

наслідок – не допустити розвитку синдрому професійного вигорання [21; 78; 

108; 131; 132].  

Як з’ясовано, у науковій літературі привертається увага наявності 

залежності між психічним розвитком та емоційним контактом особистості з 

навколишнім середовищем. Зокрема, задоволеність людини власною 

діяльністю та її результатами, роботою учнів і своїх колег сприяє відчуттю 

фахівцем внутрішнього спокою. Тому успішна педагогічна взаємодія 

вчителя з учнями можлива тільки в тому випадку, коли забезпечується 

соціально-психологічна єдність педагога та школярів [149, с. 12 ]. 

Близькою до попередньої позиції є позиція вчених-практиків, у працях 

яких педагогічна взаємодія зводиться насамперед до міжособистісної 

взаємодії. Прихильники цієї позиції (С. Гарт, В. Годсон, З. Ковальчук та ін.) 

сходяться на тому, що міжособистісна взаємодія – це окремий випадок 

взаємодії, певний аспект спільної діяльності [28; 59].  

Науковиця С. Борисюк вважає: «Взаємодію розуміють як безпосередню 

міжособистісну комунікацію, найважливішою особливістю якої є здатність 

людини приймати роль іншого, уявляти, як її сприймає партнер із 

спілкування або група, і відповідно визначати власні дії» [10, с. 182]. 

Міжособистісна взаємодія, являючи собою сукупність різноманітних 

зв’язків та взаємовпливів між людьми в процесі їхньої спільної 

життєдіяльності, у кожному конкретному випадку дає їм змогу чітко 

визначити мету групової діяльності, узгодити вибір засобів для її для 

досягнення, а також уточнити стратегії, які передбачається використовувати 

[43, c. 424].  

Як відзначає Н. Видолоб, структура міжособистісної взаємодії містить 

такі необхідні компоненти: 
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 ролі всіх її учасників взаємодії, які відбито в нормативних уявленнях 

щодо позиції кожного суб’єкта в групі, наборі чітко визначених для нього 

обов’язків, правил, норм поведінки, які регламентують його поведінку та 

дії стосовно інших учасників; 

 набір і порядок дій, тобто їх запланована сценарна послідовність; 

 правила й норми, що регулюють взаємодію та характер відносин усіх 

учасників взаємодії [20, с. 105].  

Як вважає З. Ковальчук, до основних ознак міжособистісної взаємодії 

відносяться 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 [59, с. 12].  

Слід також зазначити, що характерними ознаками ефективної педагогічної 

взаємодії є такі:  

 активність усіх її суб’єктів, прояв ними інтересу й бажання брати 

участь у спільній діяльності; 

 надання можливості всіх учасникам повноцінно проявляти власну 

суб’єктивну позицію та демонстрація ними здатності до її практичної 

реалізації, використання свободи власного самостійного вибору 



61 

 

  

теоретичних ідей та практичних дій, а також готовності брати на себе 

відповідальність за цей вибір; 

 уміння кожного учасника займати активну позицію у спілкуванні, 

виступаючи в ньому не тільки об’єктом, але й суб’єктом 

міжособистісного впливу;  

 наявність сприятливого психологічного клімату в групі, про що 

свідчить відсутність конфліктних та стресових ситуацій, відчуття її 

членами своєї безпеки та прояв ними бажання не нашкодити 

одногрупникам;  

 результативність взаємодії, що засвідчує високий ступінь досягнення 

поставлених цілей, ефективність досягнення результатів, оптимальність 

співвідношення прикладених зусиль і отриманих результатів, 

задоволеність всіх учасників перебігом і результатами спільної 

діяльності;  

 продуктивність взаємодії, коли наявні видимі результати виконаної 

спільної діяльності, здійнюваласья взаємодопомога суб’єктів в активізації 

процесу розвитку кожного з них;  

 існування відстрочених позитивних результатів, що забезпечується 

можливістю використання отриманих знань, методик, технологій в 

особистісній практиці кожного суб’єкта взаємодії [151].  

На основі опрацювання педагогічної літератури виокремлено також основні 

етапи розбудови взаємодії учителя й учнів в освітньому процесі: 

 моделювання взаємовідносин учителя та учнів у таких видах 

діяльності: планування майбутнього уроку або позакласної діяльності, яка 

має відповідати дидактичним цілям і завданням, індивідуальним 

особливостям, здібностям та можливостям і педагога, і його вихованців. 

Одночасно прогнозування сприйняття аудиторією матеріалу, а також 

самої особистості вчителя. Педагог на даному етапі повинен також 

передбачати можливу атмосферу заняття, відчувати рівень можливих 

взаємовідносин та перспективу їх розвитку; 
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 безпосередня взаємодія учителя та учнів, тобто здійснення первісного 

етапу безпосередньої взаємодії, управління ініціативою в спілкуванні; 

 управління взаємодією в освітньому процесі, що передбачає 

акцентування уваги на спілкуванні, вираження особистого ставлення до 

висловлюваної інформації, створення атмосфери співпраці, довіри, 

доброзичливості, але й разом утримання педагогом увагу учнів на своїй 

особистості, управління ініціативою в спілкуванні для створення 

дружнього психологічного контакту; 

 організація процесу підсвідомого формування професійно 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 професійними вміннями та якостями, 

взаємне задоволення продуктивною співпрацею [13; 17; 33; 56; 70; 104; 

116; 146; 162; 177]. 

Як з’ясовано в процесі наукового пошуку, деякі науковці ототожнюють 

педагогічну взаємодію із комплексом різноманітних зв’язків та 

взаємовідносин. Цю позицію відображено в таблиці 1.1. 

В науковій літературі наголошено, що ефективність освітнього процесу 

значною мірою зумовлюється характером взаємодії учителя та учнів, що 

передбачає комплекс різноманітних зв’язків та взаємовідносин, особливостей 

кожного індивіду, його емоційних проявів та переконань. При цьому 

педагогічна взаємодія завжди опосередковується багатьма чинниками. 

Дослідження зазначеного явища в динаміці вимагає враховувати не тільки 

низку змін, які виникають у результаті певної взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу, а й особливості складових ланцюжка «суб’єкт – інформація – об’єкт 

(суб’єкт) – соціум». Це надає підстави констатувати, що проблема 

обґрунтування взаємозв’язку педагогіки і спілкування постає плідним 

джерелом для розробки сучасних педагогічних технологій.  
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Таблиця 1.1 

Приклади визначення вченими педагогічної взаємодії як  

сукупності міжособистісних зв’язків та відносин 

  
Визначення поняття Автор, джерело 

Процес погоджених впливів, гармонійних стосунків, які 

підпорядковані спільній меті, що реалізується в спілкуванні 

«на рівних» та в спільній педагогічній діяльності 

І. Перепелюк 

[121, с. 120] 

 

Особливий тип стосунків між суб’єктами виховання, 

який характеризується прийняттям ними особистісної 

цінності один одного, сприятливим емоційним комфортом у 

спілкуванні, прагненням кожного учасника брати активну 

участь у спільній творчій діяльності 

 

О. Кролевецька 

[75, с. 11] 

 

Міжособистісні стосунки учителя з учнями є основою 

продуктивної навчальної взаємодії 

В. Ляудіс 

[88, с. 46] 

Внутрішній контакт між учителем і вихованцями, 

своєрідний підтекст їхніх стосунків, характер особистих 

зв’язків, в основі яких лежить розуміння учнем мотивів 

учинків і вимог учителя 

В. Сергеєва 

[155, с. 59] 

Особлива форма взаєзв’язку між усіма учасниками 

освітнього процесу, що передбачає забезпечення 

взаємозбагачення їхньої інтелектуальної, діяльнісної, 

емоційної сфер, згодженості й гармонізації функціонування 

цих сфер, чіткий розподіл функцій між її суб’єктами, а також 

дотримання ними взаємно делегованих прав і обов’язків 

Г. Коджаспирова, 

О. Коджаспиров, 

А. Іванова 

[46; 60] 

Сукупність міжособистісних стосунків, які завжди 

виступають як суб’єкт-суб’єктні зв’язки 

М. Обозов 

[112, с. 7] 

Вид зв’язку  між суб’єктами освітнього процесу, що має 

інтегрований характер і є причиною саморуху й розвитку 

суб’єктів 

Н. Ноздріна 

[108, с. 77] 

Інтеграція суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних 

взаємовідносин 

Н. Ноздріна, 

О. Райков 

[108; 141] 

Сукупінсть структурних зв’язків між учителем та 

учнями, що визначають відтворення й засвоєння ними 

соціального, групового, міжособистісного досвіду 

Л. Велитченко 

[18, с. 5] 

 

Академік НАПН України О. Киричук теж вважає, що саме відносини 

відображають сутність професійно-педагогічної спрямованості особистості 
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педагога та складають ядро педагогічної взаємодії, адже основою освітнього 

процесу є система різноманітних взаємодій педагога та учнів, які 

реалізуються у відповідному освітньому середовища [54, с. 14].  

Дослідниця С. Бричок зазначає, що найважливішою особливістю 

педагогічної діяльності є те, що вона протягом всього часу здійснення є 

процесом взаємодії людей, причому предметом, знаряддям та продуктом 

праці є неповторна людська особистість. І хоча цілі, завдання й методи 

навчання й виховання об’єктивно визначаються соціальними чинниками, їх 

реалізація відбувається тільки у формі особистісних взаємостосунків між 

учителем та учнями, партнерства в спільній діяльності [12, с. 33]. Будучи 

прихильницею концепції особистісно орієнтованої педагогіки науковиця 

підкреслює, що в даній концепції: «поняття “навчально-виховний процес” 

(“педагогічний процес”) свідомо замінене поняттям “процес педагогічної 

взаємодії”. Як бачимо, сама назва підкреслює принципову відмінність 

педагогічної взаємодії від традиційного поняття “навчально-виховний 

процес”, що є у своїй сутності процесом авторитарного керування й 

контролю педагогом за учнями» [12, с. 32]. 

У процесі наукового пошуку також визначено, що в деяких наукових 

джерелах педагогічна взаємодія визначається як взаємовплив її учасників. Ця 

позиція представлена в таблиці 1.2. 

Плеяда вчених (А. Бойко, Л. Велитченко, С. Головін, Є. Коротаєва, О. 

Леонтьєв, Н. Моїсеєва С. Музичук та ін.) визначають педагогічну взаємодію 

як сукупність певних дій, вид діяльності [9; 17; 32; 70; 81; 100; 103].  

Зокрема, Л. Велитченко відзначає, що педагогічна взаємодія є 

цілеспрямованою дією (діяльністю), яка пов’язує учителя з учнями 

некороткотривалими стосунками [16, с. 62]. С. Музичук стверджує, що 

педагогічна взаємодія являє собою спільну діяльність педагога й учня [103, 

с. 166]. О. Леонтьєв також підкреслював, що міжсуб’єктна взаємодія є 

важливою умовою й фундаментом предметної діяльності в усіх її формах, 

видах, типах [81, с. 128].  
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Таблиця 1.2  

Приклади визначення вченими педагогічної взаємодії  

як взаємовпливу її учасників  

 

Визначення поняття Автор, джерело 

Процес впливу вчителя та учнів один на одного, у 

результаті чого здійснюється процес їхнього 

особистісного зростання та зміни  

Ж. Меншикова, 

В. Маралов, 

В. Сітаров 

[92; 98] 

Сукупність почергових взаємних впливів суб’єктів, 

які спрямовують зусилля на загальне досягнення мети, 

причому провідна роль належить педагогу  

Н. Щуркова 

[191, с. 19] 

Педагогічний вплив, що виступає необхідною 

передумовою розкриття суб’єктних властивостей 

особистості кожного учасника  

В. Питюков 

[123, с.17] 

Певні відносини офіційного (підпорядкування, 

управління тощо) або неофіційного характеру (дружба, 

любов, ворожнеча тощо) суб’єктів діяльності, де 

модальність цих взаємовідносин значною мірою визначає 

результативність взаємодії  

М. Подберезський  

[125, с. 33] 

Обмін діяльністю між педагогом і учнями, в якому 

діяльність одного обумовлює діяльність іншого (інших)»  

С. Борисюк 

[10, с. 182] 

Процес безпосереднього або опосередкованого 

впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує 

їхню взаємну зумовленість та зв’язок 

М. Комова 

[68, с. 42] 

 

Варто нагадати, що видатний педагог В. Сухомлинський теж розглядав 

педагогічну взаємодію як взаємовплив її учасників. Зокрема, у своїй відомій 

праці «Сто порад вчителеві» [170] він визначив такі суттєві властивості 

взаємодії, окресливши їх одразу у першій пораді “Що таке покликання до 

праці вчителя? Як воно формується?”: 

1. Професія вчителя відрізняється особливою соціальною значущістю. 

Дійсно, педагог працює з маленькою людиною, особистісні якості якої тільки 

починають формуватися. Тому від рівня моральної культури, професійної 

компетентності вчителя значною мірою залежить подальше життя його 

вихованців, їхнє фізичне та психічне здоров’я, ступінь розвиненості 
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розумових, морально-вольових і громадянських якостей, можливість 

повноцінної особистісної самореалізації [170, с. 420]; 

2. Істотною рисою педагогічної діяльності є те, що її кінцевий 

результат може виявитися через багато років, тобто він характеризується 

віддаленістю в часі [там само]; 

3. Педагогічний вплив є тільки одним із численних чинників 

навколишнього середовища, які забезпечують становлення молодої 

особистості. Тому результативність цього впливу значною мірою буде 

залежати від того, наскільки сильний, яскравий та дієвий виховний ефект 

зможе забезпечити вчитель [там само]; 

4. Об’єктом педагогічної діяльності є неповторна індивідуальність з її 

унікальними властивостями, притаманними тільки їй особливостями розуму, 

почуттів, самосвідомості, індивідуальних переконань тощо. Зрозуміло, що на 

розвиток цих провідних сфер духовного життя учня вчитель може впливати 

тільки через відповідні канали, тобто власним розумом, почуттями, волею, 

переконаннями тощо. Тому можна сказати, що провідним інструментом 

педагогічного впливу є сама особистість вихователя, багатство його власного 

духовного світу [170, с. 421]; 

5. Об’єкт педагогічної діяльності – дитина – постійно змінюється, тому 

в процесі організації педагогічного впливу вчитель має передбачити ці 

постійні зміни та спрогнозувати, спрямувати їхній подальший загальний 

напрям діяльності [там само].  

Прибічником указаної позиції був також академік Ю. Бабанський, який 

відзначав: «методи навчання є способами взаємопов’язаної діяльності 

педагога та учнів, що спрямована на вирішення завдань освіти, виховання та 

розвитку» [6, с. 110]. Окрім того, він підкреслював, що організація 

пізнавальної діяльності учнів передбачає дотримання вчителем і 

адміністрацією школи цілої сукупності вимог, зумовлених положеннями 

загальної теорії управління, що має включати чотири необхідні базові 

функції менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль):  
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 чітко визначити цілі управління;  

 установити вихідне положення керованого процесу;  

 з’ясувати програму впливів, що передбачає виявлення основних 

перехідних станів процесу;  

 забезпечити систематичний контроль за процесом, яким керують, 

тобто систематичний зворотний зв’язок; 

 здійснити перероблення інформації, що отримана по каналу 

зворотного зв’язку, спроєктувати коригувальні дії та реалізувати їх на 

практиці [6, с. 58, 204-205]. 

Напрацювання вченої Л. Орбан-Лембрик [115] й аналіз наявних наукових, 

довідкових та навчально-методичних джерел дозволили у доступному 

варіанті класифікувати поняття «педагогічна взаємодія»:  

 в залежності від об’єктності чи суб’єктності її учасників (авторитарна, 

особистісно зорієнтована, індивідуально орієнтована та 

самоотрієнтуюча); 

 за стилем ставлення педагога до учнів задля досягнення цілей 

навчання (демократична, ліберальна, авторитарна, маніпулятивна); 

 за дихотомічним проявом: співробітництво (кооперація, згода, 

пристосування, асоціація) та суперництво (конкуренція, конфлікт, 

опозиція, дисоціація);  

 за кількісним складом (міжособистісна; між особистістю і групою; 

міжгрупова);  

 за формою взаємодії: конструктивна (атракція (на рівні дружби чи 

любові), ділова), деструктивна (маніпуляція, агресія, упередження, 

ігнорування, мовчання як покарання, конфлікт), умовно нейтральна 

(егоїзм, альтруїзм – негативний чи позитивний вектор залежить від 

ситуаційного прояву);  

 за комунікативними особливостями (вербальна або невербальна); за 

характером результату і ступенем ефективності цілепокладання 

(продуктивна або непродуктивна);  
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 за ступенем керованості та метою (керована, некерована, 

цілеспрямована або стихійна);  

 за усвідомленою спрямованістю (пряма й непряма); за змістом 

діяльності (навчальна, творча, трудова, спортивна, виховна, культурна 

тощо); за віком суб’єктів взаємодії (одновікові й різновікові); за 

тривалістю (тривала або короткочасна). 

Варта окремого відзначення гуманно зорієнтована (або особистісно 

зорієнтована) педагогічна взаємодія як найдоцільніша з нашої точки зору для 

налагодження стосунків із сучасними школярами. 

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. Також зазначимо, що в 

дослідженні під педагогічною взаємодією розуміється процес, який 

відбувається між педагогом та учнями в ході спільної діяльності та 

спрямований на розвиток особистості кожного учня. Здійснення цього 

процесу забезпечує взаємовплив, взаємообмін і взаємозбагачення сенсами 

зазначеної діяльності всіх її суб’єктів. 

 

1.2 Суть поняття фасилітаційної взаємодії вчителів зі школярами  

 

Для розкриття суті поняття фасилітаційної взаємодії як педагогічної 

дефініції слід спочатку уточнити тлумачення терміну «фасилітація», що 

походить від латинського слова «facilis» (легкий, зручний), яке дало початок 

англійському дієслову «to facilitate» (полегшувати, допомагати, сприяти) та 

французькому прикметнику «facile» (простий, легкий, нескладний). Варто 

зауважити, що в українській педагогічній науці та практиці зустрічаються 

різні спільнокореневі прикметники до слова «фасилітація» (фасилітаційний, 

фасилітативний, фасилятивний, фасилітуючий), які є тотожні за значенням, а 
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графічні й фонетичні розбіжності пояснюються особливостями перекладу 

іншомовних слів. 

 Цей термін почали використовувати в науковій літературі під впливом 

висновків французького вченого Ш. Фере й американського дослідника 

Н. Триплетта про те, що присутність інших людей забезпечує підвищення 

продуктивності й індивідуальної діяльності особи. При цьому в наукових 

розвідках, проведених пізніше наступними науковцями, було з’ясовано, що 

сам ефект фасилітації залежить від багатьох параметрів (вік, стать, 

соціальний статус особи, її взаємовідносини з оточуючими тощо) [3; 113].  

Зазначені вчені встановили, що ефект фасилітації має такі характерні 

ознаки: 

 зростання спостережливості в усіх учасниках групової роботи; 

 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 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;  
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 учасники відчувають суттєві переваги від сумісної роботи, яка має 

значні можливості для реалізації пізнавальних та соціальних мотивів [3; 

113; 140]. 

Доцільно також відзначити, що сама присутність інших не завжди 

забезпечує ефект фасилітації. В науковій літературі поряд з феноменом 

фасилітації виділяють протилежне за значенням явище – інгібіцію (від лат. 

inhibere – стримувати, пригнічувати), яке за своєю сутністю є протилежним 

фасилітації. Зокрема, висувалось припущення, що під час виконання людьми 

простої роботи механічного характеру наявність поряд інших людей сприяє 

появі ефекту фасилітації, а ситуація реалізації особою складної діяльності 

провокує виникнення протилежного явища – інгібіції. При цьому присутність 

іншої особи, як правило, сприяє покращенню кількісних показників 

працівника та водночас негативно впливає на якісні показники роботи. 

Частково це пояснюється тим, що присутність інших осіб, які навіть не 

втручаються в роботу людини, все ж привертає до себе увагу, не даючи змогу 

повністю концентруватися на виконанні завдання [90; 171; 239]. 

Підкреслимо, що поняття «фасилітація» та «синергія» (від грец. 

συνεργία – спільна дія) не є тотожними, як часто вважають незаглиблені у 

питання люди. У дослідженні визначено, що фасилітація як допоміжний 

ефект завжди буде з позитивним знаком впливу, у інших випадках це будуть 

інші феномени. Важливими для нашого дослідження є наукові інсайти 

Д. Колеснікова, який навів розгорнуту класифікацію видів синергії, у тому 

числі на основі врахування попередніх висновків інших науковців, 

виділивши види синергії за якістю отримання: позитивну та негативну 

[61, с.12-13].  

Як з’ясовано в процесі наукового пошуку, до педагогічної царини 

поняття «фасилітація» було введено відомим американським психологом, 

психотерапевтом, одним із засновників гуманістичної психології і 

розробників «Я-концепції» К. Роджерсом, який розумів під цим поняттям 

процес, за допомогою якого педагоги можуть «самі навчитися жити і сприяти 

розвитку учня» [143, с. 225]. Зокрема, видатний науковець визначив три 

основні ознаки професійної поведінки педагога-фасилітатора: 
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 справжність, відкритість, щирість, конгруентність учителя стосовно 

власних думок, поглядів, переживань та прагнення адекватно 

транслювати їх учням;  

 сприйняття та прийняття кожного учня як унікальну особистість, віра, 

упевненість у наявності в нього високих індивідуальних можливостей, 

прояв довіри до дитини; 

 активне емпатійне розуміння, коли педагог розуміє внутрішній світ 

своїх вихованців, усвідомлює глибинні мотиви їх поведінки [157, с. 54]. 

Надалі в межах нашого дослідження ми скорочено позначатимемо 

вищезазначені ознаки як три базові принципи фасилітації К. Роджерса: 

конгруентність, довіра, емпатія.  

За результатами дослідження, феномен фасилітації сьогодні 

знаходиться в центрі уваги багатьох науковців. За висновками різних 

дослідників, фасилітація – це:  

 процес, спрямований на підвищення швидкості або продуктивності 

діяльності суб’єкта через актуалізацію його свідомості; група 

особистісних умінь, якостей чи інструментів, що забезпечують 

ефективність організації групової діяльності (С. Березка [7, с. 5]); 

 підвищення швидкості чи продуктивності діяльності людини через 

актуалізацію в її свідомості образу (уявлення, сприйняття тощо) іншої 

людини або членів групи, які виступають в ролі спостерігачів за його 

діями чи навіть о суперників (Л. Карпенко [74, с. 413]);  

 практика, що ґрунтується на відповідній теорії та в такий спосіб 

забезпечена підґрунтям для конкретних випадків (А. Brockbank, J. Heron, 

I. McGill [195; 212]); 

 технологія розвитку групи та її цілеспрямованих змін (B. T. Alban, 

B. B. Bunker, G. R.Bushe, R. J. Lewicki, R. J.Marshak, О. Мартинова [93; 

198; 199]); 

Зокрема, Т. Гура зазначає, що в сучасній науковій літературі під поняттям 

«фасилітація», як правило, розуміють:  

 допомогу людини (людей) як нейтральної сторони, завдання якої 

полягає в полегшенні взаємодії всередині групи;  
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 недирективний стиль управління, який відрізняється від простого 

управління тим, що він являє собою спосіб самоорганізації керованої 

системи, коли кожний суб’єкт має виконувати функції керівника й 

зокрема неформального лідера групи; 

 процес полегшення, оптимізації й підвищення продуктивності 

діяльності особистості або групи внаслідок уявного або реального 

присутності іншої людини або групи людей [35, с. 36, 37]. 

 Як з’ясовано, за своєю суттю фасилітація близька до феномену 

персоналізації. Однак у науковій літературі підкреслюється, що якщо явище 

персоналізації пов’язане з актуалізацією образу конкретної «значущої іншої» 

людини, то фасилітація проявляється в самому факті присутності іншого 

суб’єкта, тобто без урахування його особистості значущості для особистості. 

Водночас слід ураховувати, що фасилітація є достатньо складним і 

багатозначним феноменом, тому нерідко вона включає в себе і явище 

персоналізації [48, с. 20].  

 Як підкреслює Н. Бочкарьова, учені відрізняють між собою два 

терміни «фасилітація соціальна», що реалізується за допомогою 

спостереження за діями обраного суб'єкта, та «фасилітація педагогічна», що 

здійснюється під час спілкування педагога з учнями й перебачає 

цілеспрямований вплив на них [11, с. 20]. Загалом погоджуючись з 

вищенаведеною точкою зору, вважаємо за необхідне уточнити, що в 

широкому сенсі будь-яка педагогічна фасилітація теж відноситься до числа 

соціальних фасилітацій.  

Очевидно, що педагогічна фасилітація, яка є одним із різновидів 

соціальної фасилітації, з одного боку, містить загальні для соціальної 

фасилітації ознаки, з іншого – відрізняється своїми оригінальними 

властивостями, зумовленими особливостями самої педагогічної діяльності. 

Варто також зазначити, що багатозначність педагогічної фасилітації 

зумовлює існування в науковій літературі різних підходів щодо трактування 

цього феномену. Погляди науковців, що сприймають зазначене поняття як 

вид взаємодії відображено в таблиці 1.3.  
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Таблиця 1.3 

Визначення поняття «педагогічна фасилітація» як взаємодії 

  

Визначенння поняття Автор, джерело 

Взаємодія між учителем та учнем, яка базується на засадах 

гуманізму, толерантності й полісуб’єктності та передбачає 

активний пошук ефективних способів і засобів гуманізації 

освітнього процесу; специфічний вид професійної діяльності 

вчителя, спрямованої на надання учням допомоги в 

усвідомленні власної самоцінності, підтриманя їхнього 

прагнення до самовдосконалення, саморозвитку, 

самореалізації, сприяння особистісному зростанню кожного 

суб’єкта, розвитку його індивідуальних здібностей та 

пізнавальних можливостей, актуалізацію ціннісного ставлення 

до природи, людей, культури на основі організації спілкування, 

що має гуманістичний, допомагаючий, діалогічний, суб’єкт-

суб’єктний характер, та атмосфери безумовного прийняття ним 

усіх інших учасників освітнього процесу, прояв розуміння та 

довіри до них  

О. Галіцан 

[26] 

Взаємодія між учителем та учнем, що ґрунтуються на засадах 

гуманізму, полісуб’єктості та толерантності, при цьому 

здатність педагога до створення освітнього простору для такої 

взаємодії є важливим показником його професіоналізму, а 

опора на суб’єктний досвід школярів стає провідним 

фасилітативним фактором, адже тільки в такому випадку 

уможливлюється їхній особистісний розвиток  

С. Омельченко, 

К. Шевченко, 

Т. Шулик 

[114; 189] 

Вид педагогічної взаємодії, під час якої головною метою 

діяльності педагога є допомога та створення сприятливих умов 

для саморозвитку та самореалізації іншого суб’єкта 

О. Левченко 

[80, с. 25] 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія, під час якої забезпечується 

особистісне зростання всіх її учасників  
В. Желанова, 

О. Ліннік 

[40; 85] 
Рівність учасників взаємодії як партнерів, оригінальність у 

поєднанні їхніх різних точок зору на проблему, прагнення 

зрозуміти кожної з них; взаємодоповнення, співвіднесення й 

інтерпретування позицій усіх учасників діяльності  

В. Зінченко, 

В. Сєріков 

[44; 156] 

Вид педагогічної взаємодії, що забезпечує інтенсивний, 

усвідомлений розвиток і саморозвиток її учасників та 

забезпечує створення сприятливих передумов для реалізації 

внутрішніх потенціалів кожної особистості  

О. Фокша 

[181, с. 85] 

Багатофункціональна взаємодія, при якій педагог займає 

позицію помічника й надає допомогу суб’єктам у процесі 

їхнього навчання, причому багатофункціональність 

зазначеного феномену проявляється у стимулюванні, 

заохоченн, ініціюванні саморозвитку, самовихованням й 

самоосвітою учнів 

Н. Бочкарьова 

[11] 
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В сучасній науковій літературі пропонуються й інші визначення 

вченими поняття «педагогічна фасилітація». Так, І. Жижина під цим 

поняттям розуміє професійно значущу якість (складне інтегративне 

особистісне утворення) вчителя, що зумовлена його індивідуально-

типологічними й соціальними чинниками життєдіяльності та забезпечує 

успішність оволодіння ним педагогічною діяльністю, підвищення 

продуктивності освіти, розвиток суб’єктів освітнього процесу й формування 

особливого стилю взаємодії педагога з учнями, причому зазначена якість, 

маючи динамічний характер, розвивається в ході оволодіння людиною 

професійною діяльністю [41, с. 7, 18]. О. Просіна теж сприймає фасилітацію 

як ознаку професійно необхідної якості особистості педагога, як його 

професійне психологічне новоутворення, що інтегрує в собі індивідуально-

психологічні характеристики емоційної, інтелектуальної й поведінкової сфер 

учителя та виявляється в міжособистісній взаємодії, позитивно впливаючи на 

здійснення педагогічної діяльності [137, с. 226]. 

За висновками О. Маслової, фасилітація у царині освіти полягає у 

створенні оптимальних умов для самореалізації суб’єктів освітнього процесу 

у провідній для їхнього віку діяльності (для молодших школярів – у 

навчальній, для підлітків – у міжособистісному спілкуванні, для педагога – у 

професійній), а також пізнанні світу та себе в ньому [96; с. 4-5]. І. Пундік 

вважає, що педагогічна фасилітація зводиться до функції ініціювання, 

стимулювання, заохочення самовиховання й саморозвитку школярів в 

процесі здійснення взаємодії педагога з ними на основі використання 

особливого стиля спілкування й прояву індивідуальних професійно-

особистісних властивостей [139, с. 119].  

Як з’ясовано в процесі наукових розвідок, плеяда вченних визначають 

педагогічну фасилітацію як взаємовідносини позитивного впливу учителя на 

учня. Ця позиція науковців віддзеркалена в таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4 

Визначення поняття «педагогічна фасилітація» як взаємовідносин,  

позитивного впливу учителя на учня 

Визначенння поняття Автор, джерело 

Позитивний вплив учителя на учня, групу, клас з метою 

створення емоційно сприятливої атмосфери, підвищення 

впевненості учнів у своїх силах, стимулювання та 

підтримання потреби в самостійній продуктивній діяльності 

Г. Саволайнен 

[152, с. 98] 

Позитивний вплив на групу і її кожного члена з метою 

створення в аудиторії сприятливої атмосфери, підвищення 

впевненості учнів у власних силах, стимулювання й 

підтримка потреби в самостійній продуктивній діяльності  

Т. Гура 

[35, с. 36] 

Організація специфічного виду взаємовідносин між людьми, 

що передбачають створення оптимальних умов для 

саморозвитку й особистісної самореалізації кожного 

учасника, спонукаючи його до особистісно-духовної 

перебудови та прояву активних зусиль для розкриття власних 

внутрішніх потенцій; взаємодія між педагогом та учнем, яка 

ґрунтується на засадах полісуб’єктності, толерантності, 

гуманізації освітнього процесу 

О. Фісун 

[180, с. 135, 136] 

Стиль педагогічного спілкування, що забезпечує полегшення 

взаємодії під час організаціїй та здійснення спільної 

діяльності; «допомагаючі», «надихаючі» відносини між усіма 

учасниками освітнього процесу  

С. Горбенко 

[34, с. 170] 

Форма педагогічного впливу, де всі учасники є 

саморегулювальними особистостями, тому результат 

педагогічної й навчальної діяльності залежить як від педагога, 

так і від учнів  

О. Просіна 

[137, с. 229] 

Недирективна форма педагогічного впливу, де учень і педагог 

є суб’єктами, здатними до саморегуляції, причому результат і 

педагогічної діяльності вчителями, і навчальної діяльності 

учнів залежить від взаємодії всіх суб’єктів 

О. Близнюкова  

[8, с. 35, 36] 

Організацію особливого типу міжособистісних 

взаємовідносин в освітньому процесі, які забезпечують 

створення оптимальних умов для саморозвитку й 

самореалізації суб’єктів навчання, спонукають її до активного 

особистісно-духовного розвитку, прояву активних зусиль для 

розкриття власного потенціалу  

Є. Врублевська, 

О. Димова, 

І. Жижина 

[25; 37; 42] 

Обмін смисложиттєвими ціннісними орієнтирами, знаннями, 

досвідом між учасниками навчально-виховного процесу для 

забезпечення індивідуально відповідного характеру навчання 

кожного учня, якнайповнішого розвитку його мислення, 

творчих здібностей, рефлексії, урахування його потреб, 

інтересів, рівня сформованості компетентностей 

М. Князян 

[57, с. 85] 
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Згідно з іншою позицією дослідників, педагогічна фасилітація являє 

собою відповідний процес, діяльність (чи її зміни), специфічну техніку, 

технологію. Приклади таких визначень представлено в таблиці 1.5.  

Таблиця 1.5 

Визначення поняття «педагогічна фасилітація» як процесу, 

діяльності, техніки, технології  

Визначенння поняття Автор, джерело 

Зміна ефективності діяльності учня у взаємодії з педагогом чи 

іншими школярами, коли навіть пасивна присутність учитель 

активізує і спрямовує навчальну діяльність учнів у потрібне 

русло, стабілізує її навіть без явних цілеспрямованих дій. Цей 

феномен виникає тільки в тому разі, коли педагог 

характеризується авторитетністю й референтністю школярів  

О. Маковська, 

В. Сластьонін, 

І. Ісаєв, 

Є. Шиянов 

[91; 159] 

Процес полегшення й посилення продуктивності освіти, 

навчання, виховання і розвитку суб’єктів педагогічної 

взаємодії шляхом обрання оптимального стилю спілкування 

між ними та врахування особливостей особистості кожного 

учасника; двобічний процес взаємовпливу всіх суб’єктів 

взаємодії; процес і професійне новоутворення особистості 

педагога, що інтегрує індивідуально-психологічні 

особливості когнітивної, емоційної і поведінкових сфер; 

двобічний процес взаємовпливу суб’єктів взаємодії  

О. Предиткевич, 

О. Шахматова 

[127; 188] 

 

Процес та результат зміни ефективності діяльності суб’єктів 

освітньої діяльносі через стимулювання розвитку свідомості 

кожного з них, його незалежності, свободи вибору, розуміння 

необхідності працювати в умовах міжособистісного 

спілкування, що забезпечує конструктивні особистісні зміни, 

а не спроба зробити членів групи залежними від її загальної 

думки; специфічний вид діяльності педагога  

А. Кірьякова, 

Н. Каргапольцева, 

Т. Ольховая, 

І. Комарова 

[55, с. 18, 26, 138] 

Спеціально організована діяльність; інтеграція діяльності 

суб’єктів освітнього процесу для підвищення її ефективності 

в ситуації затруднення  

Л.Тимоніна 

[172, с. 65] 

Технологія, що включає комплекс відповідних алгоритмів та 

прийомів організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма 

суб’єктами освітнього процесу на основі використання 

їхнього особистого досвіду та спрямовується на сприятливих 

передумов для подальшого розвитку їхнього досвіду, 

забезпечення здатності до творчої діяльності, 

самоактуалізації в різних царинах життєдіяльності; системна 

єдність принципів діяльності фасилітатора та способів їх 

реалізації в освітній взаємодії  

З.Курлянд, 

Ю. Поповський, 

О. Фокша, 

К. Шевченко 

[78; 189] 

Процес стимулювання розвитку свідомості учасників 

взаємодії, їхньої незалежності та свободи вибору 
С. Коломійченко  

[65, с. 32] 
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О. Майєр і С. Ромашина підкреслюють, що фасилітація є зоною 

потенційного розвитку суб’єктів освітнього процесу за умови їхнього 

взаємного розвитку. При цьому автори підкреслюють, що проблема 

фасилітації розвитку в освіту не обмежується ситуацією вивчення педагога 

як фасилітатора, вона логічно продовжується в дослідженні ситуації з позиції 

того, хто «навчається як фасилітатор», а також «ефектів взаємної 

фасилітації» [148, с. 47]. 

Автори також наголошують, що основний ефект фасилітації полягає у 

створенні безпечної ситуації, комфорту, довіри й відкритості, успіху і 

досягнень кожного учня. При цьому функція фасилітації під час здійснення 

мовленнєвого впливу відбиває модальність, спрямованість учителя на 

активну співпрацю, надання допомоги учням, є умовою, засобом, формою і, 

нарешті, результатом оптимального взаємодії педагога і студента [там само]. 

Т. Сорочан стверджує, що педагогічну фасилітацію можна сприймати 

як самоорганізовану (характеризується здатністю зберігати й 

вдосконалювати власну структуру й організацію під час зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов існування) й нелінейну (неможливо нав’язати конкретні 

шляхи подальшого розвитку) систему, реалізація якої сприяє підвищенню 

якості освітнього процесу, як нову функцію освіти [164; 165]. 

За висновками іншої групи вчених (А. Кірьякова, Н. Каргапольцева, 

Т. Ольхова, І. Комарова) педагогічна фасилітація є багатозначним 

феноменом. На їхню думку, це поняття можна трактувати в таких основних 

сенсах: як специфічну педагогічну діяльність, як принцип підвищення якості 

освітнього процесу, як особистісно орієнтований підхід тощо [55, с. 23-61].  

У науковій літературі (М. Казанжи, О. Маслова, І. Прокопенко, 

A. Bailey, D. Hunter, B.Taylor) також підкреслюється, що педагогічна 

фасилітація завжди спрямована на розвиток особистості, причому з боку 

педагога вона може бути зорієнтована на учня (учнів), педагогічну діяльність 

та власну особистість. При цьому всім учасникам фасилітаційної взаємодії 

притаманна інтенціональність (лат. intentio – прагнення, намір), що 
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проявляється у властивості свідомості людини спрямовуватися на деякий 

об’єкт [47; 133; 195; 221]. 

В. Васютинський визначає суть педагогічної фасилітації шляхом 

виокремлення у взаємодії вчителя з учнями феноменологічного аспекту. Він 

виявляється, з одного боку, в утворенні в свідомості кожного учасника 

суб’єктивної моделі її змісту та організації, причому він відчуває себе 

співавтором створення цієї моделі взаємодії, а з іншого – в усвідомленні ним 

своєї причетності до розбудови спільного образу предмету взаємодії. За 

висновками вченого, найбільш яскраво зазначений аспект педагогічної 

фасилітації проявляється в супервізійних формах взаємодії, коли педагог як 

супервізор організує роботу інших її учасників у такий спосіб, щоб вони 

створили спільний інтерсуб’єктний простір та усвідомили власну 

підпорядкованість його впливу [14, с. 23-24].  

Зазначимо, що особлива увага в дослідженні приділялася опрацювання 

наукових праць, в яких було розкрито суть поняття «фасилітуюча взаємодія». 

Так, О. Близнюкова тлумачить це поняття як суб’єктно-суб’єктний зв’язок 

між педагогом та учнями, що виникає між ними в процесі здійснення 

спільної діяльності і спілкування. Указаний процес передбачає збагачення 

духовно-особистісних характеристик кожного учасника, активізацію його 

морального самовдосконалення, поглиблення гуманізації аксіологічно-

смислової сфери, а як наслідок – стимулювання процесу його особистісного 

саморозвитку [8, с. 36]. 

У процесі наукового пошуку також викликали інтерес думки означеної 

науковиці щодо визначення поняття фасилітуючого спілкування, під яким 

вона розуміє вид педагогічної взаємодії як соціально зумовленого й 

особистісно значимого способу здійснення міжособистісних та діяльнісних 

контактів між вчителем та учнями, в якому реалізуються соціально-

психологічні механізми повторення, навіювання й наслідування. Реалізація 

цієї взаємодії, на думку дослідниці, забезпечує інтенсивний, усвідомлюваний 

та продуктивний процес саморозвитку всіх її суб’єктів через набуття 
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особистісних змін, які виникають як у процесі контакту сторін, так і 

породжують феномени тих чи інших самозмін у когнітивній, емоційно-

чуттєвій, вольовій, поведінковій, духовно-моральній та аксіологічній сферах 

[8, с. 37]. За висновками О. Близнюкової, зазначена взаємодія являє собою 

вільну й творчу взаємодію, що уособлює поєднання потенційної й наявної 

свободи, асертивність суб`єктів взаємодії, яка залучає духовні сили 

особистості й водночас спонукає до відповідальності [8 с. 22]. 

Наслідуючи О. Козіну, науковиця визначає фасилітуючу взаємодію як: 

 відносно стійкий вид міжособистісної спільної діяльності вчителя та 

школярів, що передбачає впровадження системи гуманістичних методів, 

прийомів, способів комунікації між суб’єктами навчання, яка сприяє 

особистісному розвитку кожного з них шляхом реалізації ефективного 

дидактичного комунікативного впливу на основі дотримання освітніх 

принципів інтеграції, послідовності й діалогічності; 

 особлива форма педагогічної комунікації, що характеризується суб’єкт-

суб’єктними відносинами та базується на принципах взаємоприйнятті, 

співпереживанні, взаємоповазі, взаємодопомоги, прояву емпатії й 

толерантності, сприяння розвитку кожного учасника; 

 процес розвитку особистості, характерними ознаками якого є 

суб’єктність, етичність, діалогічність та креативність [8, с. 37, 38]. 

С. Борисюк відзначає, що фасилятивна взаємодія являє собою складний, 

багатофакторний процес, а сама здатність до нього – системне поняття 

інтеграційного характеру різнопланових компонентів [10; с. 181].  

За поглядами О. Маслової, указана взаємодія сприяє визначенню учнів 

у різних сферах власної життєдіяльності та вдосконаленні їхнього ставлення 

до себе, інших людей та навколишнього світу загалом [96; с. 4, 5].  

О. Левченко наголошує, що зазначений феномен являє собою ціннісно-

смислову взаємодію, коли між її суб’єктами утворюється стійкий глибокий 

зв’язок, забезпечується взаємодопомога, сприяння, полегшення в 
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спрямуванні процесу пошуку й опрацювання необхідної інформації на 

розвиток особистості [80, с. 25].  

А. Гельбак стверджує, що суть фасилітаційної взаємодії проявляється у 

прояву особистої активності всіма її учасниками, розбудови між ними 

емоційно-комунікативного зв’язку [30, с. 39].  

Як вважає А. Хоменко, педагогічна взаємодія набуває фасилітаційного 

характеру в тому випадку, коли вона забезпечує надихання учнів на активне 

виявлення ними власних особистісних якостей та установок, сприянні 

найповнішого розкриття творчого потенціалу кожної особистості, 

усвідомлення її соціальної значущості (цінності) для інших учасників, 

реалізації аксіологічного аспекту самоствердження в контексті культури 

(загальнолюдської й національної) [183, с. 61-62]. 

І. Авдєєва сприймає фасилітаційну взаємодію як спосіб реалізації 

соціальної ситуації розвитку таких особистісних новоутворень як здатність 

до усвідомленого учіння, творчості самоактуалізації, прояву власної 

суб’єктності. У світлі важливими завданнями для педагога є створення умов 

для інтеріорізації членами висунутих зовнішніх вимог, активіація створення 

в змістовному полі взаємодії ефективних способів зворотнього реагування на 

ці вимоги, підтримувати спроби кожного учасника щодо самостійного 

використання обраних рішень як способів реагування на виклики наявного 

середовища [2, с. 5]. 

У пригоді також стали теоретичні положення Н. Носової, яка вивчала 

поняття фасилітативної педагогічної дії. На думку авторки, така дія являє 

собою специфічну дію педагога, що забезпечує гуманістичний характер 

взаємодії, у змісті та формах якої відбито потенційна довіра вчителя до 

високих потенційних можливостей кожного школяра [109, с. 43].  

 Необхідно підкреслити, що в науковій літературі виокремлено чотири 

групи факторів, які в процесі фасилітаційної взаємодії переважною мірою 

визначають продуктивність діяльності людини: 
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1. Особистість фасилітатора (індивідуальні властивості та якості 

людини); його персональна референтність для решти учасників; мотиви 

діяльності фасилітатора; стиль його фасилітації, 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); 

3. Характер групової діяльності (складність дій, що виконують 

учасники; креативність діяльності); 

4. Характер відносин між учасниками, що виникають у процесі 

спільної діяльності, психологічний клімат в учнівській спільноті [8, с. 32]. 

Доцільно також відзначити, що в науковій літературі визначено такі 

характерні ознаки фасилітативної педагогічної взаємодії: 

 співпраця (взаємодія всіх учасників ґрунтується на взаємній повазі, 

толерантності, взаємоприйняті, підтримці й вірі у високий особистісний 

потенціал кожного з них; здійснення педагогом «м’якого» втручання, 

стимулюючи та спрямовуючи самостійну діяльність інших учасників 

взаємодії);  

 власна позиція педагога (педагог-фасилітатор не нав’язує власні 

думки та ідеї учасникам освітнього процесу, заохочуючи кожного з них 

відпрацьовувати власну точку зору з кожного питання, проявляє повагу 

до різних позицій і думок, не засуджуж за погляди, відмінні від його 

власних поглядів); 

 індивідуальність і рівність (кожний учасник взаємодії сприймається 

як унікальна особистість, до якої слід ставитися з повагою); 

 саморозкриття (педагогч-фасилітатор педагогічно грамотно й широ 

проявляє свої почуття йа емоції, що сприяє знищенню психологічних 

бар’єрів між учасниками взаємодії та сприяє відчуття ними психологічної 

безпеки); 



82 

 

  

 організація просторового середовища (фасилітаційна організація 

освітнього простору дає змогу налагоджувати психологічний контакт між 

людьми, здійснювати обмін вербальними й невербальними засобами 

комунікації, емоційними станами, а це, у свою чергу, забезпечує 

зворотній зв’язок і взаєморозуміння між учасниками, підвищує 

ефективність виконання їхніх спільних дій [7; 49].  

Як наголошуєься в різних наукових джерелах, базові ідеї 

фасилітаційної педагогічної взаємодії обумовлені сукупністю чинників 

освітнього середовища. При цьому сама фасилітаційна взаємодія в своїй 

структурі має відповідні соціокультурні підстави, що зумовлюють 

методологічні, теоретичні та практичні можливості фасилітації як 

гуманістично орієнтованого процесу, який реалізує принципи демократії і 

свободи в продуктивної діяльності й спілкуванні, забезпечує варіативність 

шкільної освіти [117; 145; 147; 184; 227; 228]. 

Під час проведення дослідження також знагодились висновки 

А. Ватермана (A. Waterman) про основні завдання психолого-педагогічної 

фасилітаційної взаємодії. Зокрема, автор виділив такі завдання:  

1) надання компетентної оперативної й превентивної допомоги учням 

у вирішенні ними проблеми цілісного самовизначення в різних аспектах 

(особистісному, гендерному, соціальному тощо);  

2) своєчасне вирішення всіх проблемних питань міжособистісної 

комунікації як необхідної передумови розбудови гуманних взаємовідносин 

між усіма суб’єктами освітнього процесу на основі реалізації базових 

принципів фасилітації (довіра, емпатія, безумовне прийняття кожного), що 

зміцнюють віру кожного учасника в себе та власні сили та забезпечує 

можливість уникнення появи серйозних конфліктних ситуацій; 

3) забезпечення співробітництва психолога-фасилітатора з іншими 

вчителями для підвищення психолого-педагогічної й методичної 

компетентності педагогічного складу, орієнтації освітнього процесу на 

створення ситуації успіху кожного учня на основі розвитку його пізнавальної 
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й соціальаної мотивації, стимулювання оволодіння ним різними способами 

діяльності для своєчасного самовизначення; 

4) розвиток рефлексії, адекватної самооцінки школярів при 

розв’язанні екзистенційних проблем самовизначення в різних царинах 

життєдіяльності на основі надання права індивідуального вільного вибору 

рішень та воднораз стимулювання наростання відповідальності кожної 

особистості за різними критеріями («я хочу», «я можу», «я маю») [236, с. 187-

205]. 

Враховуючи модернові умови інтеграції України в європейський 

освітній простір необхідно зробити наголос, що в розвинених країнах 

(особливо Скандинавії та Північній Європі) взаємодія, що базується на 

фасилітаційних засадах розглядається як один з найважливіших шляхів 

інтерактивного навчання в закладах освіти різного типу. При цьому 

фасилітаційна взаємодія у системі освіти виступає як засіб і форма мотивації, 

ініціювання зацікавленості, включення до процесу навчання і заохочення до 

саморозвитку й самовиховання всіх суб’єктів освітнього процесу [146; 194; 

200; 204; 205]. 

Виходячи з цього, основними завданнями фасилітаційної взаємодії в 

освітній царині є : 

 розвиток індивідуальності, творчості, суб’єктності кожного учасника; 

 стимулювання, надання педагогічної підтримки, супроводу та 

ініціювання різноманітних форм прояву активності суб’єктів взаємодії на 

всіх етапах освітнього процесу, який сконцентрований на забезпеченні 

особистісного становлення і розвитку кожного з них [10; 134]. 

Доцільно також відзначити, що педагогічна фасилітаційна взаємодія 

реалізується за різними напрямами з урахуванням структури освітнього 

процесу. Зокрема, цей феномен інтегрує в собі:  

- фасилітацію в мотиваційній сфері особистості як суб’єкта діяльності; 

- фасилітація формування мети навчальної діяльності;  

- фасилітація пошуку предмета суб’єкта пізнання; 
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- фасилітація пошуку методів здійснення навчальної/викладацької 

діяльності;  

- фасилітація пошуку засобів і шляхів пізнання самого суб’єкта;  

- фасилітація реалізації процесу навчальної діяльності; 

- фасилітація рефлексії перебігу та результатів 

навчальної/викладацької діяльності [210; 214]. 

У контесті порушеної проблеми доцільно зауважити, що світова 

філософська й психологічна науки накопичили достатню кількість 

емпіричного та теоретичного фактажу, який допомагає зрозуміти 

походження джерел потреби людини у фасилітаційній взаємодії, що має 

яскраво виражену соціальну спрямованість, визнання розмаїття 

індивідуальних відмінностей при одновекторності потенційних цілей. Ці 

підстави зумовлені власне соціальною природою людської істоти [28; 29; 94; 

143; 144; 167; 168]. 

Знайшла своє відображення в різних галузях філософії й психології 

також ідея фасилітаційної взаємодії як «надихаючої», такої, що забезпечує 

вплив однієї людини на іншу в плані саморозвитку, змін особистості. Учені, 

педагоги та психологи зазаначають, що фасилітаційне спілкування за своєю 

суттю є гуманістичним, в його основі – довіра та емпатія, адже звернене до 

людини, воно ґрунтується на схваленні, повазі до емоцій та почуттів, 

визнанні унікальної індивідуальності, прийнятті іншої людини як автономної 

особистості, що має власну безумовну цінність [34; 65; 77; 78; 94; 142; 167; 

181; 202]. 

Фасилітаційна взаємодія є вільною за своїм характером, бо вона 

припускає сполучення потенційної й наявної свободи людини, духовну 

відкритість усіх суб’єктів, тобто її стиль та зміст можна обирати, визначатися 

стосовно неї, вибудовувати свою думку й позицію [143; 144; 162; 163; 223].  

Фасилітаційна взаємодія є рефлексивною, тому що викликає потребу 

особистості в самоаналізі, самоідентичності, самовизначенні себе з людьми й 

світом [71; 73; 120; 153; 163; 188]. Як писав у свій час С. Рубінштейн, 
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рефлексія є не тільки знанням і розумінням індивідом себе, але й з’ясуванням 

того, як інші люди розуміють та сприймають його особистісні властивості, 

емоційні реакції, когнітивні уявлення тощо. Вона є процесом подвійного, 

дзеркального взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом якого 

виступають відтворення та створення особливостей один одного [150, с. 351-

352]. Очевидно, що рефлексія в умовах фасилітаційної взаємодії має свою 

специфіку, що важливо враховувати під час організації зазначеної взаємодії.  

На основі опрацювання низки наукових праць [1; 23; 24; 38; 42; 50; 64; 

79; 96; 130; 133; 166; 186; 221; 238] було також сформульовано такі важливі 

для нашого дослідження висновки:  

1. Визначено цінність (значущість) цілепокладання для створення 

сприятливих умов та підтримки учня в процесі навчання, в якому має 

вирішуватися важливе для самоактуалізації й самореалізації особистості 

завдання – зняття бар’єрів психологічних захистів, позбавлення страху 

невирішених проблем, усвідомлення суб’єктами навчання нових 

можливостей для власного розвитку. Реалізація означеного досягається не 

стільки «шляхом навчання», скільки надаючи допомогу, підтримуючи 

кожного учня в процесі фасилітаційної взаємодії.  

2. Розуміння необхідності й можливості реалізації педагогічної 

фасилітаційної взаємодії, що створює й реалізує названі вище установки 

(принципи діяльності): справжність чи реальність; схвалення, прийняття і 

довіра; емпатичні розуміння тощо. 

Доцільно також підкреслити, що ключову роль у педагогічній 

фасилітації відіграє вчитель-фасилітатор. Як зазначає Т. Сорочан, педагог-

фасилітатор, тобто учитель, який опановував фасилітативну компетенцію, є 

фахівцем, який здатний бути провідником змін учасників освітнього процесу, 

мотивувати їх до особистісного розвитку й забезпечувати необхідні для 

цього умови [164]. Як вважає С. Березка, фасилітатор є лідером групи, який 

займає нейтральну позицію, не бере на себе прийняття рішення, а лише 

допомагає учасникам навчання ідентифікувати проблему й за допомогою 
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конструктивного спілкування мотивувати до її вирішення. Коментуючи 

точку зору остатнього автора, вважаємо за необхідне зазначити, що педагог, 

зовнішнє демонструючи свою нейтральність та толерантність щодо поглядів 

учнів, має все ж таки контролювати, щоб обране ними рішення мало 

соціально значущий характер, а при необхідності здійснювати «м’яку» 

(ненав’язливо) корекцію поглядів та дій вихованців [7, с. 6].   

У науковій літературі також наголошують, що педагог-фасилітатор 

власною присутністю вміє сформувати простір, що полегшує прояв 

школярами ініціативи й самостійності, сприяє їхньому психічному розвитку 

та забезпечує реалізацію позитивної міжособистісної взаємодії. Він 

спроможний надихати, спонукати учнів до здійснення свідомої й інтенсивної 

самозміни, актуалізувати процеси їхнього цілеспрямованого і продуктивного 

саморозвитку, здатний супроводжувати навчальну взаємодію та сприяти її 

ефективному протіканню. Отже, сьогодні існує актуальна вимога у зміні ролі 

педагога, тобто із наставника, який домінує у спілкуванні з учнями, він має 

перетворитися в фасилітатора, який допомагає й підтримує процес пізнання 

школярів, набуття ними знань, умінь, творчого досвіду на основі розвитку 

стійких мотивів навчання, заохочення й ініціативи, висування власних ідей та 

цілей у контексті формулювання загальної освітньої мети [8; 188; 196; 202].   

Для кращого усвідомлення суті педагогічної фасилітативної взаємодії 

доцільно також проаналізувати праці, в яких визначаються інші поняття, з 

якими вказаний феномен тісно пов’язаний. Так, викликають інтерес праці 

про поняття «навчальне співробітництво», яке трактується в науковій 

літературі як: закономірний процес, що має внутрішню психологічну 

напруженість і виражається не лише наростанням активності й 

самостійності учнів, але й якісною перебудовою форми співробітництва 

учителя зі учнями; процес, що характеризується зразковою рівністю сил і 

позицій, наявністю загальних взаємодоповнюючих інтересів, а також 

активною співпрацею всіх учасників; наявністю різних формах спільної 
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роботи учнів, що спрямовані на вирішення навчальних завдань та 

формування в учнів умінь працювати в команді [51; 71; 124; 193; 233]. 

Уточнимо, що суть навчального співробітництва в системі «учень-

учень» полягає в тому, що: кожен учень виступає суб’єктом навчальної 

діяльності; кожен учень здійснює навчальну діяльність індивідуально, а 

закріплює сформовані вміння в колективній діяльності; співробітництво 

учнів передбачає інтеграцію їхніх індивідуальних діяльностей і результатів 

цих діяльностей, що є механізмом засвоєння сформованих умінь. Інтеграція 

індивідуальних діяльностей відбувається в процесі спілкування, коли учні 

аналізують отримані ними результати, тому кожен шляхом обміну 

інформацією й її аналізу, а також самооцінки власних досягнень збагачує 

свій досвід навчальної діяльності додатковими уявленнями про дії, що є 

необхідними для правильного, точного, оптимального одержання потрібних 

результатів. Отже, навчальне співробітництво передбачає здійснення 

самоорганізації їхньої навчальної діяльності. З іншого боку, навчальне 

співробітництво включає заплановану вчителем діяльність, вона 

реалізується відповідно до визначених цілей і завдань освітнього процесу. 

Тому навчальне співробітництво знаходиться у взаємозв’язку з діяльністю 

учителя, який організує його та керує ним на певних етапах [51; 71; 124]. 

 Розкриваючи важливість реалізації ідеї навчального співробітництва, 

учені (М. Касьяненко, В. Ляудис, О. Плахотник, Л. Ярославська та ін.) 

наголошують, що для набуття високої ефективності освітнього процесу 

педагог має відмовитися від форми педагогічного диктату, тобто підкорення 

власній волі, нав’язування школярам власної точки зору як єдиної 

правильної, а замість цього вводити систему гуманних, вільних для 

дослідження та творчості відносин. У свою чергу, творче співробітництво 

педагога з учнями неможливо реалізовувати без оволодіння ним 

професійно-етичними знаннями й вміннями, розвитку потреби 

співробітництва з колегами, умінням працювати за загальним планом, у 



88 

 

  

загальному темпі, відповідно підпорядкування єдиним вимогам та 

професійно-етичним правилам і нормам [51; 72; 88; 124; 193]. 

У науковій літературі визначено основні функції навчального 

співробітництва. Перша функція полягає в активізації психічних станів та 

процесів суб’єктів діяльності. Виконуючи діяльність у складі групи, учень 

стає більш самостійним, відповідальним, ініціативним. Головне, що на 

більш високому рівні функціонують його пізнавальні процеси, 

підвищується інтерес до занять. Усе це забезпечує готовність учня до 

навчальної діяльності й, отже, − до формування навчальних умінь. Друга 

функція − розвивальна, оскільки в процесі навчального співробітництва 

відбувається не лише формування навчальних умінь, але і їх якісне 

вдосконалювання, розвиток предметно-практичної сфери. Разом з цим 

відбуваються якісні й кількісні зміни й у інших сферах індивідуальності (у 

учнів розвиваються здібності регулювати свою діяльність і відносини з 

іншими, оцінювати себе й інших, керувати своїми емоціями тощо). Третя 

функція навчального співробітництва полягає в інтеграції індивідуальних 

діяльностей учнів, що сприяє збагаченню досвіду кожного учня через досвід 

іншого, розвитку уявлень, знань про дії й далі − розвитку самих умінь. 

Інтеграція індивідуальних діяльностей складає ядро навчального 

співробітництва. Саме завдяки колективному обговоренню результатів 

індивідуальних діяльностей, коли відбувається обмін знаннями про дії, 

виконані учнями, здійснюється взаємозв'язок цих знань і знань, які має 

кожен учень. У спільній діяльності існує можливість регулювати діяльність 

інших людей і точно так само випробувати їхній регулюючий вплив на собі 

[51; 124; 193]. 

Слід відзначити, що основою досягнення співробітництва в освіті є 

діалог (С. Золотухіна, В. Масич, М. Прокоф’єва, О. Троїцька, ). Професійна 

позиція вчителів, які будують свою діяльність на діалозі, заснована на 

визнанні учнів рівноправними учасниками педагогічної взаємодії та 

відповідальними суб’єктами вільного особистого самовизначення й 
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самореалізації. Такі вчителі вбачають свою місію не у повторюванні 

стандартизованого освітнього матеріалу, не у ролі наглядача та контролера, а 

в тому, що вони допомагають учням досягти своїх навчальних цілей кращим, 

зручнішим та простішим способом [45; 136; 173; 174].  

Доцільно також порушити питання про конфлікти в педагогічній 

царині. Загалом конфлікт розглядають як психологічне явище, що 

супроводжує процес розвитку особистості через подолання вікових кризів. 

Разом із тим, слід акцентувати на існуванні безконфліктного накладення 

керівних впливів. Такий варіант взаємодії виникає, якщо викладач не 

співвідносить «свої цінності, сенси, цілі із цінностями, змістами, цілями 

учня, ігнорує їх або просто не підозрює про них (має «порожнини» у 

сприйнятті учня)» [153, с. 166]. З одного боку, викладач не допускає 

конфлікту, попереджуючи його виникнення своїм керівним упливом, а з 

іншого, він переводить учня у становище пасивного об’єкта свого 

однобічного впливу. Очевидно, що така ситуація недопустима для 

фасилітаційної педагогічної взаємодії.  

У дослідженні в пригоді також стали наукові праці про суб’єкт-

суб’єктну взаємодію. У світлі цього відзначимо, що, за висновками 

О. Асмолова, вивчення людини як суб’єкта діяльності дає змогу простежити, 

в який спосіб особистість перетворює навколишню предметну дійсність та 

себе шляхом прояву активного ставлення до власного досвіду, наявних і 

потенційних мотивів, свого характеру, здібностей, перебігу та продуктів 

власної діяльності‖ [5, с. 88].  

У свою чергу, О. Лінник сприймає суб’єкт як активну, цілеспрямовану 

та свідому людину, яка є ініціатором, активним учасником й організатором 

різного плану стосунків та форм [30, с. 50]. Продовжуючи розвивати свою 

думку, авторка зазначає, що суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодію являє 

собою «рівноправний взаємообмін навчальними сенсами між суб’єктами 

педагогічного процесу, що відбувається в спільній навчальній діяльності та 

опосередковується міжособистісними стосунками» [85, с. 67]. Ця взаємодія 
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характеризується співпрацею вчителя та учнів, партнерськими відносинами й 

рефлексивним типом управлінської діяльності [там само]. 

Близькою за сенсом до фасилітативної взаємодії категорією є також 

партнерська взаємодія (Л. Голубнича, М. Демьяненко). Як підкреслює 

М. Демьяненко, зазначена взаємодія передбачає рівність всіх її учасників у 

сприйнятті та прийнятті один одного, прояв членами групи прагнення щиро й 

відкрито висловлювати свої думки, ідеї, бажання, недопущення випадків 

приниження власної гідності й гідність інших людей. Партнерська взаємодія 

ґрунтується на прояву всіма учасниками взаєморозуміння, взаємоповага, 

взаємодовіра, готовності прийнти на допомогу. Унаслідок цього, людина, яка 

розбудовує свої відносини з іншими людьми, сприймається як бажаний 

співрозмовник, який готовий до конструктивного діалогу [36, с. 37-38].  

Як наголошує вказана дослідниця, загалом партнерська взаємодієя 

являє собою складну систему відносин між людьми, яка сприяє розв’язанню 

(пом’якшенню) суперечностей у діяльності та забезпечує оптимальну 

збалансованість їхніх дій на основі рівноправного врахування інтересів всіх її 

суб’єктів. Основними характеристиками цієї взаємодії є: рівноправність 

(рівне право голосу всіх учасників, визнання його внеску у загальну справу); 

прозорість (чесність, щирість, відкритість у стосунках як запорука довіри між 

членами групи); взаємна вигода, що проявляється в наявності загальних 

переваг та конкретних вигід для кожного партнера [36, с. 38].  

На підставі вищевикладеного зроблено висновок про те, що соціальна 

фасилітація являє феномен (соціальний ефект), що проявляється в зростанні 

ефективності діяльності членів групи при появі сторонніх спостерігачів, які 

не беруть безпосередньої участі в ній. У свою чергу, педагогічна 

фасилітація – це явище, що усвідомлено спрямовується на підвищення 

ефективності освітнього процесу й активного розвитку учнів на основі 

організації вчителем суб’єктно-орієнтованої комунікації і прояву власних 

соціально важливих якостей та властивостей. Важливо відзначити, що в 

загальному сенсі у випадку соціальної фасилітації зміни в діяльності людей 
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відбуються спонтанно (нецілеспрямовано). У ситуації педагогічної 

фасилітації позитивні зміни в організації та результатах освітнього процесу є 

наслідком цілеспрямованих дій учителя, який виступає в ролі фасилітатора.  

З урахуванням наведеного в попередньому підрозділі визначення 

поняття взаємодії в педагогічній царині під поняттям фасилітативної 

взаємодії розуміємо педагогічний процес, що забезпечує підвищення 

ефективності спільної діяльності й активізацію всебічного розвитку його 

суб’єктів, створення оптимальних умов для їх самореалізації й максимально 

повного розкриття особистісних потенціалів шляхом відповідної організації 

цього процесу педагогом й прояву ним професійно важливих якостей та 

властивостей. 

Як було визначено раніше, кожний шкільний педагог повинен вміти 

реалізовувати фасилітативну взаємодію з учнями в школі. У свою чергу, це 

зумовлює необхідність підготовки майбутніх вчителів до здійснення 

зазначеної взаємодії.  

 

1.3 Дослідження проблеми фасилітаційної взаємодії учителя з 

учнями в зарубіжній теорії та практиці  

  

Сьогодні фасилітаційними технологіями послуговуються в політиці, 

бізнесі, освіті. Проте спершу феномен фасилітації обґрунтували та задіяли у 

прикладному аспекті науковці й психологи для вирішення групових 

конфліктів різних рівнів, що накопичились після Другої світової війни. 

Згодом методи і засоби фасилітації під час проведення тренінгів і 

стратегічних сесій почали застосовувати у бізнес-сфері з метою 

командоутворення, генерування інноваційних ідей, вирішення конфліктних 

ситуацій у колективі, злагодженої роботи учасників команди над спільним 

проєктом тощо.  

Вагомий виток у розвитку фасилітації відбувся завдяки двом 

публікаціям 1989 року. Перша – «Посібник фасилітатора» Дж. Герона, 



92 

 

  

друга – стаття Дж. Келтнера, де висвітлювались питання функцій та типів 

груп в суспільстві, роль фасилітатора групового процесу як його 

каталізатора. Міжнародне визнання фасилітації і цінності партисипативного 

(від англ. «to participate» – приймати участь, залучатись) діалогу відбулось в 

2007 році, коли вийшла публікація доповіді ООН «Партисипативний діалог: 

шлях до стабільного, безпечного і справедливого суспільства для всіх» [176; 

218].  

Поступово фасилітація почала проникати й у освітню сферу. 

Професіонали звернули свій науковий погляд на даний феномен – педагоги і 

психологи усього світу почали досліджувати і обґрунтовувати ефективність 

залучення до педагогіки фасилітаційних принципів і технологій.  

Нині фасилітатори усього світу розробли і накопичили більше 600 

фасилітаційних методів, з’явились школи фасилітації, спільноти науковців і 

практиків, що дотримуються різних напрямів фасилітації, кожен з яких 

спирається на власні унікальні принципи, вихідні положення та цінності. 

Кожна школа фасилітації застосовує свій набір методів, технік, інструментів 

та способів впливу на роботу групи.  

Наведемо приклади найвідоміших світових шкіл фасилітації:  

 Конструктивізм (Constructionism); 

 Проблемно-орієнтоване навчання (Inquiry-based learning); 

 Метод «Позитивно-орієнтоване дослідження» (Appreciative inquiry); 

 Технологія відкритого простору (Open space technology (OST)); 

 Фасилітація на основі вибору теоретичних принципів (Principled 

approach to facilitation); 

 Методи фасилітації групої роботи ToP (Technology of participation (ToP) 

methods) [190; 224]. 

Фасилітатори різних країн об’єднуються в професійні спілки – 

асоціації. Найвідомішою є Міжнародна асоціація фасилітаторів (International 

Association of Facilitators (IAF)), оскільки приймає до своїх лав представників 

різних шкіл фасилітації [229].  
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В педагогічній науці поняття «фасилітація» розглядається через призму 

ідеї гуманізації, оскільки освітня галузь в контексті основних пріоритетів 

означеної системи несе відповідальність не лише за навчання здобувачів 

освіти, а й виховання гармонійної, в ідеалі високодуховної особистості, що у 

дорослому віці легко інсталюється у суспільство, роблячи корисний внесок у 

розвиток людства способом своєї життєдіяльності через: професійний прояв, 

вчинки, думки, ідеї, спілкування та взаємодію з оточуючими. 

Разом з тим сьогодні середовище швидко і постійно трансформується, 

перетворюючись у VUCA-світ. VUCA – абревіатура, утворена з початкових 

літер англійських слів:  

V – «volatility» – мінливість, нестабільність; 

U – «uncertainty» – невизначеність, невпевненість; 

C – «complexity» – заплутаність, складність; 

A – «ambiguity» – неясність, неоднозначність. 

Вперше ці поняття в єдину систему були складені американськими 

військовими, потім даний акронім почали застосовувати у бізнес-середовищі, 

згодом у психології, нині – це загальновживаний термін, який описує не 

лише явища окремих сфер людського буття, а в цілому сучасний світ. Для 

нашого дослідження це важливе поняття, а також розуміння особливостей 

його функціонування, оскільки необхідно враховувати такий факт: до умов 

VUCA-світу найкраще адаптуються особи, що зросли в демократичному або 

нестабільному суспільстві і значно складніше пристосуватись особам, 

формування яких відбувалось в авторитарному середовищі [222].  

Науковці-педагоги усього світу розуміють, що класична система освіти 

більшою мірою тяжіє до прямих жорстких настанов, суб’єкт-об’єктної 

взаємодії і потребує допомоги у переході до демократичних взаємовідносин 

між учасниками освітнього процесу. Тому фасилітаційна педагогіка як 

варіант вирішення означеної проблеми останнім часом стала предметом 

підвищеної уваги вчених.   
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Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій надає підстави 

стверджувати, що проблема здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та 

учня в закладах загальної середньої освіти широко розглядається в працях 

зарубіжних вчених (Р. Bostrom (П. Бостром), В. Broome (Б. Брум), S. Ghais 

(С. Гайс), L. Hart (Л. Харт), D. Hunter (Д. Хантер), J. Jenkins (Дж. Дженкінс), 

D. Keever (Д. Ківер), A. Kiser (А. Кайзер), B. Taylor (Б. Тейлор), K. Winterburn 

(К. Вінтербьорн) та ін.).  

Достатньо вивченими в зарубіжних країнах є прикладні аспекти 

процесу здійснення фасилітаційної взаємодії, її прийоми і техніки, однак 

недостатньо розкриті питання щодо теоретичного обґрунтування здійснення 

фасилітаційної взаємодії вчителя та учня. Зокрема, це стосується наявних 

концептуальних підходів до вивчення даного феномена, методів діагностики 

різних аспектів здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня, 

відсутність досліджень щодо вивчення потенціалу особистості до здійснення 

фасилітаційної взаємодії під час освітнього процесу, розробки моделі 

здійснення фасилітаційної взаємодії у педагогіці тощо.  

P. Wilson (П. Уілсон), К. Harnish (К. Гарніш), J. Wright (Дж. Райт) 

пропонують в розуміння змісту і структури фасилітації педагога покласти 

принцип гуманістичної психології та психотерапії «зрозуміти – пробачити – 

прийняти». Як об'єкт здійснення фасилітаційної взаємодії розглядаються 

учні, співтовариство вчителя та учня, сам педагог [237, с. 124]. 

Нагадаємо, що К. Роджерс як один із представників гуманістичної 

психології вважав, що головною метою «Я-концепції» є  формування вільної 

та творчої особистості. Згідно з теорією видатного науковця, людина завжди 

повинна чинити у відповідності до власних почуттів, справжніх думок та 

потреб, а вчителеві необхіно лише коректно їх спрямовувати [142; 143; 144]. 

Доречним буде відзначити, що такі всесвітньо відомі педагогічні 

системи як: М. Монтессорі, А. Нейла (Саммерхіл), В. Сухомлинського, Л. 

Толстого, Р. Штайнера, М. Щетиніна по суті базуються на особистісно 

зорієнтованому підході, на принципах педагогічної фасилітації.  
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Вчений F. Warihay (Ф. Варіхей) пропонує модель структури 

внутрішнього досвіду особистості в контексті дослідження проблеми 

здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня. Суб'єктний досвід 

включений в особистісний, суб'єктивний, індивідуальний досвід і 

характеризується усвідомленістю, структурованістю, ціннісною значущістю, 

світоглядною орієнтацією та рефлексивністю. Ці характеристики пов'язані зі 

змістовно-цільовими і структурними особливостями здійснення 

фасилітаційної взаємодії вчителя та учня [235, с. 62]. 

D. Hunter (Д. Хантер), A. Bailey (А. Бейлі), B. Taylor (Б. Тейлор) 

виділяють внутрішню фасилітацію та зовнішню [213], а L. Hart (Л. Гарт) 

зазначає, що спрямованість фасилітації педагога може бути власне на себе, на 

педагогічну діяльність або на учня [211, с. 112].  

Також вчені D. Hunter (Д. Хантер), A. Bailey (А. Бейлі), B. Taylor (Б. 

Тейлор), відзначаючи особливе значення фасилітаційної взаємодії, 

наголошують на тому, що важливим при організації даного процесу є: бути 

собою та вміти поставити себе на місце іншого [213]. Власне в цих 

постулатах прослідковуються два з трьох базових принципів, обгрунтованих 

засновником наукової фасилітації К. Роджерсом: конгруентність та емпатія 

[157, с. 54].  

Необхідним є зазначення правомірності акцентування змістовно-

цільових, структурних особливостей здійснення фасилітаційної взаємодії 

вчителя та учня і важливість суб'єктної спрямованості. 

Щодо структурних особливостей процесу здійснення фасилітаційної 

взаємодії вчителя з групою учнів при вирішенні різних проблемних ситуацій 

західні вчені виокремлюють наступні етапи протікання даного процесу:  

1) визначення проблеми дослідження;  

2) виявлення передумов становлення цієї проблеми;  

3) обґрунтування критеріїв для оцінювання результату вирішення 

проблеми;  

4) генерування низки альтернативних рішень;  
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5) оцінювання результату вирішення проблеми;  

6) оцінка результатів роботи та рефлексія щодо ролі фасилітації у 

вирішенні визначеного питання [230; 234; 238]. 

Ідентичні погляди на хід процесу фасилітації знаходимо в А. Kiser (А. 

Кайзер), який конкретизує методи, що використовуються на кожному з 

етапів. Зокрема, на етапі генерування шляхів вирішення проблеми 

пропонується залучати метод «мозкового штурму», що має свої логічні етапи 

[215, с. 86].  

Вищеозначений науковець F. Warihay (Ф. Варіхей) виділяє такі етапи 

здійснення фасилітаційної взаємодії вчителя та учня, як:  

1) обізнаність,  

2) пояснення ролей,  

3) установка правил [235]. 

D.Wardale (Д. Уордейл) вбачає логічну послідовність наступних етапів: 

1) планування,  

2) втручання (у позитивному сенсі, посередництво, медіація),  

3) отримання найближчих результатів,  

4) реалізація та узагальнення отриманих результатів в моделі 

ефективної фасилітації [234]. 

Нині в зарубіжній теорії та практиці фасилітаційну взаємодію подають 

у вигляді розробленої освітньої моделі або як її складову (супровід, 

втручання, вплив, взаємодію тощо). Так, фасилітація розглядається в моделі 

втручання S. Ghais (С. Гайс), яка має дві базові категорії (стилі) – 

авторитарний і фасилітаційний. Ці дві базові категорії поділяться на шість 

підкатегорій, що описують яким чином особистість впливає на здійснення 

взаємодії у процесі підтримки та допомоги (допомога для вираження думок, 

подолання негативних емоцій, з якими особистість раніше не зустрічалася; 

допомога іншим в процесі пізнання самого себе, що сприяє становленню 

їхньої (учнів) самостійності). Водночас науковець зазначає, що фасилітатор 

повинен задіяти фізичні, інтелектуальні, емоційні, інтуїтивні, креативні і 
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духовні можливості здобувачів освіти, щоб бути насправді ефективним, 

дієвим [209]. 

S. Ghais (С. Гайс) також визначив у своїх дослідження стилі 

фасилітаційної взаємодії, що включають: 

 традиційний ієрархічний (учитель контролює структуру, зміст, метод, 

програму),  

 кооперативний (прийняття рішень спільно зі здобувачами освіти), 

 автономний (рішення приймаються учнями).  

Вчений зазначає, що спочатку при здійсненні фасилітаційної взаємодії 

слід застосовувати ієрархічний стиль, згодом – кооперативний, і, 

нарешті, – автономний [209]. 

J. Maurik (Дж. Маврик) розроблена 4-стильна модель фасилітаційної 

взаємодії (стилі: інтелектуальний, стимулюючий, каталітичний, 

тренерський), яка вимагає від учителя формування як фасилітаторських, так і 

лідерських навичок [231, с. 32].  

Зарубіжні напрацювання вчених надають підстави стверджувати, що на 

практиці досить часто фасилітацію поєднують з лідерством. Так, L. Hart (Л. 

Гарт) описує в своїх наукових доробках різницю між лідерством і 

фасилітацією [211]. R. Schwarz (Р. Шварц) також розрізняє «фасилітативного 

лідера» і «лідера» [224]. Водночас J. Maurik (Дж. Маврик) акцентує 

взаємозв'язок між собою ролей лідера і фасилітатора. Ці ролі схожі, коли 

очікується, що фасилітатор адаптується до групи, але також він повинен мати 

такий авторитет, аби досягти адаптації групи до себе за необхідності [231]. 

F. Warihay (Ф. Варіхей) переконливо доводить, що фасилітатор – це той, хто 

несе відповідальність за спостереженням і обізнаністю групи в їх 

міжособистісній взаємодії, тоді як лідери груп мають ще й управляти групою 

[235]. 

За висновками вчених P. Wilson (П. Уілсон), К. Harnish (К. Гарніш), 

J. Wright (Дж. Райт), сам процес здійснення фасилітаційної взаємодії 

залежить від фаз розвитку ролі фасилітатора. У 1950-х р. виникла 
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необхідність задіяти фасилітатора до управління груповими процесами. Цей 

підхід змінився іншою концепцією розуміння фасилітатора як особистості, 

яка обирає розвиток певного стилю поведінки, що «полегшує групі процес 

обмірковування і прийняття рішень разом». Нині сформувалась нова роль 

фасилітатора – досягати поставлених результатів легше з групою однодумців 

[237]. 

Модель фасилітаційної взаємодії А. Kiser (А. Кайзер) ґрунтується на 

тому, що фасилітація – це адаптивний процес, в якому головними є:  

 планування,  

 цілепокладання,  

 зворотний зв'язок,  

 самооцінка [215, с. 57]. 

Вчений виділяє три рівні роз’яснювальної компетенції фасилітаторів: 

1) фасилітатори, які працюють на рівні дискурсивної свідомості й 

можуть запропонувати алгоритм послідовних пояснень того, що вони 

роблять;  

2) фасилітатори, що працюють на рівні практичної свідомості – вони 

знають, як вчити, але можуть мати труднощі при формулюванні дій і описі 

задіяних технологій;  

3) фасилітатор, який не в змозі сформулювати обґрунтування своїх дій 

[215, с. 57–59]. 

Підхід досвідченого фасилітатора R. Schwarz (Р. Шварц) є вдалим 

прикладом того, що фасилітаційну взаємодію слід застосовувати на засадах 

людських цінностей, почуттів і принципів. R. Schwarz інтегрував теорію з 

практикою і пояснив необхідність не лише набору методів та технік, а й 

розуміння того, як і чому вони працюють для імпровізації і створення нових 

методів і технік, доцільних в кожній окремій ситуації [224]. 

Західними вченими відзначена важливість не лише особистості 

фасилітатора, знання методів, технік фасилітації тощо, але і необхідність 

створення середовища (як матеріального обладнання, так і психологічного 
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складника) для здійснення фасилітаційної взаємодії й атмосфери взаємної 

підтримки і розвитку. Підтвердження значущості фасилятивного потенціалу 

середовища знаходимо в працях багатьох закордонних дослідників. Зокрема, 

G. Thomas (Г. Томас) відзначає важливість створення фасилітативного 

середовища для становлення самого фасилітатора. Він вважає, що: 

 учитель, для якого створені відповідні умови та середовище, 

природно стає фасилітатором для учнів; 

 учителі, які працюють на засадах фасилітаційної взаємодії не просто 

модифікують освітнє середовище, а докорінно перетворюють його на 

створення ситуації успіху;  

 у створенні цього середовища повинна бути задіяна вся група, а не 

лише вчитель [230].  

G. Thomas також у своїх наукових доробках відзначає, що освітнє 

середовище сприяє формуванню фасилітаційної спрямованості особистості 

студента, майбутнього вчителя [230]. 

Учені із університету в Сіднеї (P. Vlachopoulos (П. Влачопулос), S. Janb 

(С. Янб), L. Lockyer (Л. Локієр)) провели дослідження щодо ролі 

фасилітаційної взаємодії в освітньому процесі, який здійснюється 

дистанційно й дійшли висновків, що онлайн-курси можуть бути настільки ж 

ефективними, як і традиційні курси з точки зору досягнення освітніх 

результатів з варіаціями в навчанні. По-друге, враховуючи рівень та характер 

фасилітаційної взаємодії, дискусійні форуми, орієнтовані на студентів, учені 

стверджують, що різні ролі викладача ефективно діють в створеному 

освітньому середовищі, особливо при відкритій дискусії [233, с. 4]. 

K. Winterburn (К. Вінтербьорн), S. Smith (С. Сміт), C. Abbott (Ч. Еббот) 

та K. Aspinwall (К. Аспінвол) у своєму дослідженні доводять важливість ролі 

та значення фасилітатора при організації навчального процесу та при 

створенні дієвого освітнього середовища. Вчені акцентують неабияку увагу 

саме на рефлексії та самоаналізі при здійсненні фасилітаційної взаємодії 

вчителя та учнів [238]. 
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Дослідники S. Vissera (С. Візера) та D. Kreemers (Д. Крімерс), беручи за 

основу в своєму педагогічному експерименті комунікаційні стратегії, дійшли 

висновків, що тісна співпраця між учасниками освітнього процесу сприяє 

налагодженню емоційного контакту, створенню освітнього середовища для 

позитивної мотивації до спільної діяльності учителя й учня, їх спільного 

особистісного зростання та самовдосконалення [232, с. 350]. 

Інші вчені F. Martin (Ф. Мартін), C. Wang (Ч. Ванг) та A. Sadaf (А. 

Садаф) з університету Північної Кароліни у своєму дослідженні доводять, що 

упровадження онлайн-курсів на засадах фасилітаційної взаємодії має 

вирішальне значення для успіху при організації освітнього процесу. Вчені 

упроваджували різні стратегії полегшення (фасилітації) при організації 

навчальних онлайн-курсів для залучення студентів. Особлива роль належала 

інструкторам, які своєчасно відповідали на запитання, вчасно надсилали 

відгуки щодо завдань та етапів виконання проєктів тощо. Тісний зв’язок з 

інструктором-фасилітатором цінувався найвище здобувачами освіти [216]. 

Досліджуючи проблему організації саме навчальної командної роботи, 

І. Seeber (І. Зібер) зазначає, що це складний процес, оскільки члени команди 

часто стикаються з надмірною кількістю ідей, мають обмежену тривалість 

зустрічей у часі й не обов’язково діляться своїми думками при розробці 

різних проєктів. Дослідник пропонує метод здійснення фасилітаційної 

взаємодії, що базується на фасилітаційному втручанні. Отримані дані 

вченого надають підстави стверджувати, що команди з активною участю 

фасилітатора, яким приділяється підвищена увага, заохочення до обговорень, 

значно перевершують по ефективності своєї діяльності команди, які 

працюють без фасилітаторів [225]. 

Взаємодія учителя і учнів відбувається за різних умов та обставин. В 

педагогічних ситуаціях між учасниками процесу можуть виникати 

конфлікти. Сьогодні питання гармонійної взаємодії учасників освітнього 

процесу здобувають особливу актуальність.  
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Значну цінність в рамках нашого дослідження мають праці «Клас без 

провини: інструменти для розв’язання конфліктів і сприяння розвитку 

міжособистісного інтелекту» та «Шанобливі батьки, шанобливі діти: 7 

ключів до перетворення сімейного конфлікту на співпрацю» провідних 

зарубіжних вчених-практиків С. Гарт та В. К. Годсон, які, у свою чергу, 

надихнулись всесвітньо відомою працею і філософією М. Б. Розенберга 

«Ненасильницьке спілкування: мова життя». Означені видання донедавна 

були доступні лише в англомовному оригіналі, а у 2020 році завдяки творчій 

колаборації данських фасилітаторів, громадського об’єднання «Простір 

гідності» та видавництва «Ранок» видання стали доступними 

українськомовній зацікавленій спільноті [28; 29; 94].  

Так, у праці С. Гарт та В. К. Годсон «Клас без провини: інструменти 

для розв’язання конфліктів і сприяння розвитку міжособистісного 

інтелекту», що є результатом багаторічного дослідження, йдеться про те, що 

«якщо педагоги серйозно налаштовані знизити кількість конфліктів та 

емоційного стресу, що погано впливають на обсяг і якість навчання в класах, 

тоді час викладачам і учням набути навичок, необхідних для створення 

безпечного навчального середовища, яке базується на співпраці» [28, с. 11]. 

У книзі представлена розгорнута навчальна програма «Клас без 

провини», інсталяція модулів якої підтримує базову навчальну програму, не 

потребує спеціально відведеного часу, інструменти застосовуються під час 

викладання основних предметів. Авторки запевняють, що покращення 

комунікаційних навичок знижує конфліктогенність середовища, що 

зумовлює поліпшення «співпраці та значного зростання кількості часу, який 

учні проводять у навчанні, залишаючись зацікавленими» [там само]. 

Дослідниці вважають, що причина зростання стресу серед учнів, 

учителів та батьків – багаторічний вибір керівниками шкіл «заохочувати та 

фінансувати в класі дисципліну й програми управління, а не комунікаційні 

навички та програми саморозвитку» [28, с. 12]. 
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Педагогині детально описують стилі управління класом: авторитарний, 

ліберальний, авторитетний, міжособистісний (Додаток А). Розроблена ними 

програма «Клас без провини» допомагає учителям оволодівати стилем 

управління класом, що базується на якісних міжособистісних стосунках [28, 

с. 28].  

Концепція «Клас без провини» може стати в нагоді для організації 

фасилітаційної взаємодії вчителя й учня та створення сприятливого 

освітнього середовище в сучасній НУШ. 

Праця С. Гарт та В. К. Годсон «Шанобливі батьки, шанобливі діти: 7 

ключів до перетворення сімейного конфлікту на співпрацю» також є вагомою 

у контексті нашого дослідження, оскільки стосунки у родині безпосередньо 

впливають на навчальну успішність дітей. Налагоджений взаємозв’язок у 

сім’ї є підґрунтям фасилітаційної взаємодії у школі: учні вміють 

підтримувати і допомагаюти один одному, працюють без конфлікту, 

поважають вчителів, оскільки саме батьки вчать дітей власним прикладом, 

яким чином мислити, взаємодіяти з оточуючими, спільно працювати і 

домовлятися [29].  

У своїй праці М. Розенберг пропонує розглянути концепцію 

«Ненасильницьке спілкування» (ННС) як філософію життя, як теоретичну і 

практичну розробку способу спілкування, який «надихає давати від серця» 

[94, с. 30].  

ННС – це метод побудови стосунків між людьми (в школах, 

організаціях, в родині), заснований на чесності, емпатії, шанобливості, 

доброзичливості, відкритості, що допомагає їм знайти спільну мову навіть у 

конфліктних ситуаціях, поважаючи почуття та потреби кожної особистості. 

ННС – процес, що включає такі складові: спостереження (безоціночне), 

почуття, потреби, прохання (Додаток Б), а також складається з двох частин – 

чесне висловлювання через чотири складові та емпатійне слухання [94, с. 34, 

35]. 
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Комплекс трьох вищеозначених праць, а також комплементарна до них 

настільна гра на розвиток емпатії «Територія без провини» складає арсенал 

навчально-методичних засобів концепції ННС, що допоможуть бажаючим 

оволодіти тонкощами підходу шанобливого міжособистісного спілкування як 

у родині, так і у школі (Додаток В).  

 

Висновки до розділу 1 

 

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.   

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 
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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 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, М. Князян, 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 та ін.).  

Неоднозначність у трактуванні вченими понять «взаємодія» та 

«фасилітація» спричинила виокремлення різних наукових підходів щодо 

тлумачення поняття «фасилітаційна взаємодія». В дисертації під поняттям 
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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.  

У розділі розглянуті питання становлення фасилітації у світі як 

феномену соціальної взаємодії, її поява в науковому дискурсі. Аналіз 

новітніх досліджень західних науковців і відомих практиків дозволили дійти 

висновку, що в зарубіжній теорії та практиці зростає кількість досліджень, 

публікацій, видань, присвячених питанню фасилітаційної взаємодії в освітній 

сфері (S. Ghais, D. Hunter, J. Jenkins, D. Kreemers, R. Schwarz, D. Taylor, 

S. Vissera та ін.), що вказує на актуальність і важливість досліджуваної 

проблематики. Як установлено, у процесі здійснення фасилітаційної 

взаємодії продуктивність діяльності людини переважною мірою визначають 

такі основні фактори: 1) особистість фасилітатора (індивідуальні властивості 

та якості людини); його персональна референтність для решти учасників; 

мотиви діяльності фасилітатора; стиль його фасилітації, 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 цієї взаємодії. 

Матеріали розділу представлено в таких авторських публікаціях: 

[128-134; 221; 222].  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів до реалізації 

фасилітаційної взаємодії з учнями вимагає чіткого визначення його 

методологічної бази [115].  

Зазначимо, що поняття «методологія» (від грец. methodos – метод і 

logos – поняття, вчення) у довідковій літературі трактується як:  

 розуміння принципів побудови, форми та способів наукового пізнання 

[34, с. 207]; 

 галузь теоретичних знань і уявлень про сутність і форми, закони, 

порядок та умови застосування підходів, способів, методів та прийомів 

[145, с. 374]; 

 система принципів методології [143, с. 359]; 

 учення про науковий метод пізнання й перетворення світу і його 

філософська теоретична основа [23, с. 664]. 

У науковій літературі під методологією дослідження розуміється 

комплекс наукових ідей, теорій та принципів, що виконує глобальну 

філософсько-світоглядну функцію. Методологія включає також систему 

принципів і способів організації наукового пошуку, загальнонаукових 

положень, що складають основу для здійснення теоретичної та практичної 

діяльності [50; 53; 70; 73; 98; 134].  

Як уточнює В. Краєвський, методологія педагогіки являє собою 

систему знань про вихідні наукові положення, про загальнотеоретичне 

підґрунтя та структуру педагогічної теорії, про принципи підходу і способи 

здобуття знань, які адекватно відображають педагогічну дійсність, котра 

знаходиться в стані безперервного зрушення в умовах змінного суспільства 
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[73, с. 53]. Актуальність теоретико-методологічної проблематики в галузі 

педагогіки визначається, по-перше, завданнями подальшого розвитку 

системи освіти відповідно до сучасних вимог, виховання молодих людей як 

гідних громадян, по-друге, рівнем розвитку педагогічного знання. Зокрема, 

сьогодні важливого значення набувають питання про статус, функції, 

проблематику методології педагогіки, про співвідношення її методологічних 

і теоретичних проблем, про структуру та взаємодію її основних структурних 

елементів, про класифікацію, способи взаємодії методів і прийомів 

дослідження, про основні принципи побудови і розвиток педагогічної теорії.  

Як установлено, проведення педагогічного дослідження передбачає 

застосування загальних і конкретно-наукових підходів та принципів, що 

складають зміст загальнонаукової й спеціальної (педагогічної) методології. У 

науковій літературі також відзначається, що методологія педагогічного 

дослідження включає такі рівні: загальнофілософський, конкретно-науковий 

та загальнонауковий. Кожен із указаних рівнів виконує свої особливі, тільки 

йому властиві функції в науковому пізнанні [122; 187].  

Так, необхідність узагальнення педагогічних знань на філософському 

рівні зумовлюють інтенсивний розвиток науки, зміну багатьох світоглядних і 

теоретичних положень. У світлі цього під час проведення наукових розвідок 

у галузі педагогіки необхідно усвідомлювати та враховувати її зв’язки з 

філософією, яка досліджує найбільш загальні закони розвитку природи, 

суспільства та людини. Зокрема, педагоги в своїх дослідженнях мають 

керуватися онтологічними, гносеологічними й методологічними принципами 

сучасної філософії. Однак між цими науками існує і зворотній зв’язок. Адже 

філософські уявлення про світ виникають і розвиваються зокрема на основі 

загальних понять, сформульованих іншими науками, зокрема педагогікою 

[56; 57].  

Методологічні знання досліджували такі вчені, як Р. Атаханов, 

І. Блауберг, В. Загвязинський, В. Краєвський, О. Новіков, В. Садовський, 

Е. Юдін та ін. Це знання існує у двох основних формах: дескриптивній 
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(описовій), що передбачає побудову емпірично обґрунтованих моделей 

реальних практик та їх теоретичний опис, і прескриптивній (нормативній), 

що забезпечує створення формальних, нормативно оптимізованих моделей, 

визначає орієнтири у вигляді прямих наказів щодо діяльності. На підставі 

цього в галузі педагогічної методології було виокремлено два види 

методологічного аналізу: теоретичний і нормативний [10; 50; 73; 130; 154].  

Так, основним завданням дескриптивної методології є вивчення форм і 

тенденцій пізнання, його категорійно-понятійного складу, а також 

характерної для кожного конкретного етапу системи пояснень. У світлі цього 

результатом проведення теоретичного (дескриптивного) методологічного 

аналізу є сукупність інформації про досліджуване явище, закономірності 

його подальшого розвитку. Отже, такий аналіз дає змогу за допомогою 

доступних даних скласти максимально точний, об’єктивний опис наявної 

ситуації [10; 50; 73]. Зокрема, у межах дослідження порушеної в дисертації 

проблеми реалізація такого аналізу пов’язана з ретроспективним описом 

становлення й розвитку проблеми підготовки особистості до певного виду 

діяльності в теоріях класиків світової філософії, соціології, педагогіки і 

психології. Здійснення зазначеного аналізу дає змогу також визначити 

концептуальні засади розбудови системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

У свою чергу, реалізація нормативного (прескриптивного) аналізу дає 

змогу не лише виявити певні проблеми, але й запропонувати конкретні 

рішення щодо їх розв’язання, тобто дати відповідь на питання, що саме треба 

робити [10; 50; 73; 130; 154].  

Уточнимо, що під час вивчення досліджуваної проблеми методологія 

виступає як рефлексія відносно фасилітаційної взаємодії учителя з учнями на 

діяльність майбутнього вчителя, при цьому рефлексія має на меті не тільки 

раціоналізацію діяльності, але й виявлення її особистісних мотивів, 

моральних і ціннісних регулятивів. Сама діяльність майбутнього вчителя 

щодо одержання і використання знань є реалізацією всіх його духовних і 
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особистісних сил. При цьому важливу роль відіграють методологічні 

орієнтири, цінність яких полягає в тому, що вони: 

 науково обґрунтовують постановку проблеми педагогічного 

дослідження, вибору методів і способів її розв’язання, визначення меж 

аналізу результатів дослідження й пошуку критеріїв їхоб’єктивної оцінки; 

 обумовлюють саморегуляцію наукової діяльності у процесі розробки 

концепції і побудови програми дослідно-експериментальної роботи; 

 слугують базисом для побудови моделі і систематизації різних проявів 

певного виду педагогічної реальності. 

Доцільно також зазначити, що підґрунтям для систематизації 

методологічних орієнтирів під час вивчення проблеми підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти стають структурні елементи педагогічного наукознавства – історія 

педагогіки, методологія, теорія педагогіки тощо. Методологічні орієнтири 

передбачають розробку аспектів різних підходів до дослідження підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти. 

Важливо відзначити, що ключове місце в методології дослідження 

займають методологічні підході до його проведення. При цьому дослідження 

конкретної педагогічної проблеми вимагає обрання з усього арсеналу 

методології тих методологічних підходів та засобів, які найбільшою мірою 

відображають авторську позицію. Зокрема, обрання методологічних підходів 

до вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти визначає 

концептуальну основу дослідження.  

Як відзначається в довідковій літературі, під підходом розуміється 

сукупність обраних способів, прийомів, форм проведення наукових розвідок 

[28, с. 969]. У свою чергу, поняття «методологічний підхід» визначається як 

«принципова методологічна орієнтація дослідження, як точку зору, з позиції 
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якої розглядається об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта), як поняття 

або принцип, що керує загальною стратегією дослідження» [154, с. 47].  

Зазначимо, що один підхід не може вичерпати методологічну 

характеристику сучасного дослідження, воно передбачає застосування 

сукупності певних підходів, зв’язок яких буде головним критерієм у 

методології наукового пізнання. Під час проведення наукового пошуку 

визначено, що методологічну базу дослідження обраної проблеми складає 

сукупність таких методологічних підходів: системний, синергетичний, 

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

компетентнісний та технологічний.   

 

2.1 Системний і синергетичний підходи як методологічна основа 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

 

Під час проведення наукового пошуку визначено, що чільне місце в 

методологічній базі дослідження займає системний підхід, який є об’єктом 

вивчення фахівців у різних наукових галузях (В. Афанасьєв, В. Беспалько, 

І. Блауберг, Л. Виготський, Б. Додонов, С. Гончаренко, Я. Дітріх, М. Каган, 

Ф. Корольов, В. Кузьмін, О. Леонтьєв, В. Лозова, С. Рубінштейн, Н. Ткачова, 

С. Харченко, В. Чернишов, Т. Щебликіна, Е. Юдін та ін.). Указаний підхід як 

спосіб наукового пізнання складає основу системних розвідок і забезпечує 

формування в дослідника цілісного інтегрованого уявлення про обраний 

об’єкт.  

Як зазначав відомий фахівець з окресленого питання В. Афанасьєв, 

системний підхід дає змогу виявити в сукупності певних об’єктів деяку 

єдину інтегративну якість, основу, на якій будується певна система [4, с. 12]. 

За поглядами С. Гончаренка, системний підхід забезпечує можливість 

дослідити цілісність педагогічних об’єктів як окремих систем, виявити та 

проаналізувати наявні в них різноманітні типи зв’язків та схарактеризувати 

теоретичну картину досліджуваного феномену загалом [34, с. 305]. Учений 
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також відзначає, що вказаний методологічний підхід дає змогу розробити й 

обґрунтувати вибір різних методів дослідження, що становляють підґрунтя 

для вивчення визначеної системи [там само].  

Продовжуючи розвивати вищенаведені думки, В. Лозова зазначає, що 

системний підхід є методологічним підґрунтям для виявлення загальних 

системних властивостей та якісних характеристик педагогічного об’єкта 

[85, с. 13]. В. Кузьмін також уточнює, що системний підхід не передбачає 

чітке визначення способів вивчення явищ навколишньої реальності, проте він 

дозволяє виявляти «своєрідну дослідницьку межу, котра найбільш 

методологічно організує і «стандартизує» вивчення» окреслених явищ [77, 

с. 267].  

Як наголошують науковці (О. Іонова, Ф. Корольов, Н. Ткачова, 

Т. Щебликіна та ін.), основними ознаками складних цілісних систем є такі:  

 цілісність (незвідність характерник ознак всієї системи до сукупності 

ознак її складників та воднораз неможливість на підставі аналізу 

зазначеної цілісності виводити властивості її наявних частин);  

 структурованість (наявність мережі складних взаємозв’язків між 

компонентами системи, зумовленість функціонування системи загалом 

дією її окремих елементів та властивостями, можливість опису системи 

через виявлення її структури);  

 зв’язок і взаємозумовленість із зовнішнім середовищем (будь-яка 

система проявляє і формує свої властивості під час взаємодії з оточуючим 

середовищем); 

 ієрархічність (кожен елемент системи являє собою систему меншого 

рівня, а сама система, у свою чергу, є компонентом системи більш 

широкого масштабу); 

 множинність опису кожної системи (дослідження будь-якої системи 

може відбуватися шляхом пізнання безлічі різних моделей, кожна з яких 

описує лише її окремі аспекти); 
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 взаємопов’язаність (зміна параметрів одного елемента системи 

впливає тієї чи іншою мірою на решту її елементів) [55; 70; 140; 153]. 

На сучасному етапі системний підхід у психології й педагогіці, 

розглядаючи людину як цілісний об’єкт, дає можливість дослідникам 

визначити взаємозв’язок структурних елементів, функціональні відносини, 

різноманітні форми поведінки і життєдіяльності такої складної системи, 

якою є особистість. 

У руслі порушеної проблеми значний інтерес викликали наукові 

доробки, де цей підхід застосовується для аналізу властивостей явищ як 

цілого у вивченні таких психолого-педагогічних проблем: роль символів у 

поведінці особистості (Л. Виготський [27]); аналіз діяльності як своєрідної 

підсистеми та набуття особистістю системних якостей (О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн [82; 128]); розгляд предметного, функціонального й 

історичного аспектів складної динамічної системи людської діяльності 

(М. Каган [58]); класифікація взаємодіючих систем як системних комплексів 

(В. Кузьмін [77] тощо).  

Метою системного підходу є пізнання розвитку системи, розробка 

методів їх дослідження, конструювання та моделювання організаційно 

складних систем та об’єктів, вивчення якостей об’єктів, розкриття цілісності 

об’єктів, зокрема й педагогічних. Можливість візуального відображення 

багатомірності будь-якого психологічно-педагогічного феномена є підставою 

для представлення його у вигляді логіко-змістової моделі. При цьому 

системний підхід у межах нашого дослідження дає можливість визначити 

спрямованість особистості, з’ясувати її ключові компоненти й основні 

конструкти.  

У сучасній психолого-педагогічній літературі спостерігається також 

тенденція активізації наукових пошуків, заснованих на застосуванні 

системного підходу до вивчення особистості, дослідження розвитку 

особистості як системи, розгляду психіки особистості як підсистеми 

«людина-середовище» [14; 42; 82; 87; 128 та ін.]. Зокрема, у сучасних 
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наукових джерелах особистість розглядається як складна система, 

підсистеми якої об’єднані в цілісну єдність та пов’язані між собою заданими 

відносинами.  

У руслі досліджуваної проблеми високу цінність також мають наукові 

пошуки, присвячені вивченню таких її важливих аспектів: виявлення 

причинної (функціональної) залежності компонентів (підсистем) від системи 

загалом; з’ясування різних типів структурних і функціональних зв’язків між 

ними й визначення динаміки їхнього розвитку загалом. Варто також 

уточнити, що використання системного підходу до вивчення особистості й 

процесу її розвитку, за Н. Кузьміною, передбачає формулювання певних 

диференційованих уявлень про основні аспекти, сфери, принципи побудови 

психологічної організації особистості [91, с. 96]. У свою чергу, це сприяє 

з’ясуванню специфіки досліджуваного об’єкта та створенню цілісної 

багатовимірної картини про нього.  

Як зазначається в науковій літературі, система психолого-педагогічних 

явищ є ієрархічно організованим утворенням, що має певні рівні та включає 

ряд підсистем, котрі мають різні функціональні якості. Зв’язки між цими 

рівнями та підсистемами відрізняються високою динамічністю, що утворює 

найскладніший момент їхнього системного аналізу. У світлі цього таку 

систему можна розглядати в різноманітних системних вимірюваннях, кожне 

з яких дозволяє виявити тільки окрему групу властивостей. Отже, так звана 

«модель особистості» передбачає багатомірне її відображення в системі 

координат, котра характеризує багатоманітність її аспектів [69; 83; 87; 156].  

Як відзначається в науковій літературі, в інтегральному дослідженні 

індивідуальності людини як системи її елементами є індивідуальні 

властивості, котрі, у свою чергу, характеризуються багатомірністю. Причому 

всі ці підсистеми інтегральної індивідуальності характеризуються 

сукупністю таких індивідуальних властивостей, які підпорядковуються 

одним закономірностям. У процесі виконання тієї чи іншої діяльності 

властивості людини пов’язуються одна з одною, утворюючи деякі складні 
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структури (наприклад, темперамент, здібності, характер) [93; 95; 131; 133; 

142]. Доцільно також зауважити, що особистість як специфічне психологічне 

утворення насамперед визначається її особливими соціальними 

відношеннями. Найсуттєві соціальні характеристики людини значною мірою 

визначають її життєву позицію.  

Перспективність застосування системного підходу в психолого-

педагогічних дослідженнях відзначав також Б. Ломов. Так, він пояснював, 

що людина воднораз відноситься до багатьох різнопорядкових систем, 

знаходячись на їх перетині, причому належність до цих систем проявляється 

в її психологічних якостях. Оскільки психічні явища виступають як явища 

однієї природи, їх можна розглядати теж як систему, яка виконує функцію 

регуляції поведінки суб’єкта й яка на різних етапах його розвитку в процесі 

життєдіяльності реалізується у цілеспрямованій свідомій діяльності, котра 

змінює середовище, що оточує людину. Як зазначає Б. Ломов, основна 

складність дослідження психічних явищ полягає в тому, що вони не 

утворюють замкнену систему, котра існує ізольовано від інших систем, адже 

не можна розглядати психічні явища окремо від фізичної, біологічної й 

соціальної підсистем особистості. Воднораз автор наголошує, що специфічні 

якості людини, які розкриваються в процесі суб’єктивного відображення нею 

дійсності й регуляції власної поведінки, не можна звести до жодної з 

названих систем. На основі викладеного вище Б. Ломов підсумовує, що 

природу психічного як цілісної системи можна зрозуміти тільки на основі 

впровадження системного підходу. При цьому система психічних явищ 

характеризується багаторівневістю, тому будується ієрархічно та складається 

з таких підсистем: когнітивна, регулятивна й комунікативна [87, с. 32]. 

Виходячи із сформульованої мети дослідження, важливо також 

зазначити, що підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями теж являє системне утворення, що об’єднує в собі певні структурні 

елементи. Здійснення системного аналізу цієї підготовки передбачає 

використання спеціальних методів, за допомогою яких система поділяється 
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на підсистеми й елементи з метою пізнання її функцій, структури, поведінки, 

особливостей, інтегральних характеристик. Системний аналіз дозволяє не 

тільки виокремити певну систему з усього середовища, а й пізнати 

системоутворювальні фактори й взаємозв’язки між її підсистемами й 

елементами.  

Зазначимо, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства  

радикально змінюються вимоги до професійної підготовки майбутніх 

шкільних педагогів. При цьому особлива роль відводиться формуванню в 

них тих умінь та якостей, які забезпечують успішну організацію 

фасилітаційної взаємодії з учнями. Зазначимо, що в багатьох дослідженнях 

методологічного характеру організація фасилітаційної взаємодії вчителя та 

учня подається як цілісна система, а процес опанування майбутніми 

вчителями професійної діяльності розглядається з точки зору вдосконалення 

системи їхнього навчання, професійно-особистісного розвитку до рівня, що 

відповідає вимогам майбутньої професії.  

Варто зауважити, що з погляду системного підходу професійна 

діяльність педагогів дослідниками теж розглядається як цілісна система. При 

цьому особливої актуальності сьогодні набуває питання системної 

класифікації видів професійної педагогічної діяльності на підставі змісту її 

структурних компонентів у контексті фасилітаційної взаємодії. Варто також 

зазначити, що система підготовки майбутніх учителів є підсистемою інших 

систем більшого машстабу, зокрема системи вищої професійної освіти. 

Як установлено на основі аналізу наукових праць різних учених, 

системний підхід при дослідженні процесу підготовки вчителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 

застосовувався в різних аспектах, зокрема в таких: 

 підготовки вчителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти як системи, що охоплює когнітивний, емоційний, 

дієвий структурні компоненти (О. Галіцан [28]); 

 побудови моделі підготовки вчителів до фасилітаційної взаємодії з 
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учнями закладів загальної середньої освіти, що забезпечує високий рівень 

організації освітнього процесу (Р. Дімухаметов [40]); 

 розроблення системи сенсоутворювальних мотивів вибору, 

опанування й реалізації професійної діяльності майбутніх учителів 

(О. Малихін [89]); 

 підготовки вчителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти як системи, в якій ключове місце займають 

мотиви надання переваги здобувачами педагогічній професії (М. Поташник 

[112]); 

 формування здатності вчителя до здійснення фасилітаційної 

взаємодії як результату реалізації системи підготовки вчителя до даного 

виду діяльності, що являє собою взаємозв’язок певних структурних 

компонентів (змістовно-процесуальний, мотиваційний, рефлексивний) 

(О. Близнюкова [12]); 

 формування у здобувачів педагогічної освіти системи 

фасилітаційних умінь та навичок, в якій виокремлено такі взаємопов’язані 

структурні компоненти: гностичний, проєктивний, конструктивний, 

організаційний, комунікативний (А. Гельбак [30]); 

 розгляду освітнього процесу в педагогічному ЗВО як 

багатофакторної динамічної системи, основу яких складає підготовка 

вчителів на засадах фасилітації (О. Галіцан [29]); 

 розбудови фасилітаційної взаємодії вчителя та учнів (В. Семиченко, 

О. Фісун [133; 146]). 

Слід зазначити, що проведення дослідження порушеної проблеми 

передбачає розроблення й наукове обґрунтування системи підготовки 

вчителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти. У цьому плані системний підхід дає змогу визначити мету та 

спроєктувати очікуваний результат (відповідну готовність майбутніх 

учителів) реалізації зазначеної системи, виявити структурно-функціональні 

компоненти цієї готовності, з’ясувати їх взаємозв’язки з позиції системності, 
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цілісності, відкритості вказаної ієрархічної системи підготовки вчителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

 Як визначено в дослідженні, із системним підходом тісно пов’язаний 

синергетичний підхід, а як 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. Синергетичний підхід з наукової точки зору 

досліджували: В. Буданов, О. Вороненко, В. Журавльов, О. Іонова, 

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

І. Меньшиков, Б. Мукушев, М. Овчинникова, С. Прийма, Н. Протасова, 

О. Робуль, О. Саннікова, Т. Тараненко, Л. Ткаченко, Г. Хакен, В. Харитонов 

та ін. Слід зазначити, що сьогодні синергетика виступає альтернативною 

формою теоретичного опанування дійсності, а її положення дають змогу з 

принципово нового ракурсу вивчати питання розвитку особистості, а в межах 

нашого дослідження – виявляти й досліджувати розвивальний потенціал 

професійної підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями.  

У контексті порушеної проблеми особливу значущість має той факт, 

що саме слово «синергетика» перекладається з грецької мови як «енергія 

сумісної дії», тобто означає взаємодію, узгодженість [125, с. 35]. Він, як і 

системний підхід (загальна теорія систем), є міждисциплінарним, оскільки 

передусім орієнтований на те, щоб виявити закономірності становлення і 

самоорганізації складних систем, незалежно від конкретної природи 

складових їх компонентів. 

Як уточнює М. Овчинникова, об’єктом дослідження синергетики є 

складні системи, що самоорганізуються. У цьому плані під самоорганізацією 

мається на увазі процес, який забезпечує шляхом інтеграції дій різних 

підсистем до утворення більш складних структур усієї обраної системи. 

Характерною ознакою цього процесу є якісна зміна стану цієї системи, 

причому ця зміна змінюється стрибко [100, с. 264]. Авторка також зазначає, 
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що застосування синергичного підходу в дослідженні складних систем дає 

змогу виявити закономірності їх становлення й самоорганізації складних 

систем, причому без урахування специфіки їх компонентів [100, с. 263]. 

На основі вивчення наукової літератури з’ясовано, що основними 

характеристиками синергетичних систем є такі:  

1. Нелінійність, тобто багатоваріантність, альтернативність шляхів 

розвитку (еволюції) складної системи, що проявляється в її змозі переходу за 

певних умов під дією тих чи інших збурень у принципово нові стани, 

виникнення в її складі нових стійких структур. Через наявність 

багатоваріантності еволюції системи, тобто декількох різних варіантів 

подальшого розвитку, існує можливість неоднозначної й навіть 

непередбачуваної її реакції на зміну зовнішнього або внутрішнього 

середовища.  

2. Нестійкість (нерівноважність), тобто нездатність системи 

тривалий час зберігати поточний стан при впливі певних зовнішніх впливів, 

наявність можливості спонтанного виникнення в ній нових типів структур. 

Воднораз слід зауважити, що зазначена ознака не є обов’язковою для 

синергетичної системи.  

3. Незамкнутість (відкритість), що проявляється у здатності 

синергетичної системи до постійного обміну (енергією, речовиною, 

інформацією) із зовнішним середовищем, взаємодії з його об’єктами. 

Відкритість, тісний взаємозв’язок системи із зовнішнім середовищем 

примушує її пристосовуватись до нього, а це засвідчує неможливість повного 

контролю за її функціонування та навіть однозначно правильного опису її 

роботи. Варто також зазначити, що саме відкритість дає змогу такій системи 

еволюціонувати в бік підвищення власної складності.  

4. Емерджентність, що проявляється в незведенні особливих 

властивостей системи до сукупності властивостей її окремих елементів, а 

загального результату дії системи за кількістю та якістю – до поєднання 

наслідків результатів дії її частин. Отже, у синергетичних системах можуть 
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виникати принципово нові, інтеграційні якості завдяки об’єднанню окремих 

її елементів, які їм раніше не були притаманні.  

5. Динамічна ієрархічність, що дає змогу виявляти супідрядність 

одна одній різних систем та їх підсистем, визначати особливості 

проходження системою точок біфуркацій та її подальший розвиток, появи та 

зникнення тих чи інших ієрархічних рівнів, ураховувати можливість 

виникнення нових якостей системи унаслідок того, що повільна зміна 

основних параметрів одного з рівнів може спричинити нестійкість системи 

на макрорівні й перебудову його структури.  

6. Незворотність, яка проявляється в тому, що з часом 

синергетична система переходить у новий, відмінний від попереднього стан, 

причому навіть при появі схожих зі старими зовнішніх умов ця система не 

може повернутися до свого попереднього стану та набути в усіх аспектах 

схожі на свої колишні характеристики.  

7. Спостережуваність, що констатує відносність і обмеженість 

уявлень дослідника про результат діяльності системи залежно від рівня 

спостереження, тобто його здійснення на мікро-, мега- чи макрорівні.  

8. Когерентність, що являє синхронність, узгодженість взаємодії 

внутрішніх елементів, що виявляються на рівні всієї системи.  

9. Дисипативність, що пов’язана з перетворюванням і 

розсіюванням енергії, яка виражається в прояві ефекту самопідтримування 

структури системи [46; 66; 113; 139].   

У науковій літературі також відзначається, що ключовими 

теоретичними положенням для синергетичної методології є такі: 

 складно організованим системам важливо не нав’язувати ззовні певні 

шляхи подальшого розвитку, а сприяти розкриттю їх власних тенденцій 

розвитку; 

 хаос всередині системі може мати не тільки негативні, але й 

позитивні аспекти, перетворюючись у певних ситуаціях у конструктивне 

джерело зародження нової, більш прогресивної організації цієї системи;  
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 малі збурення в деякі моменти нестабільності системи можуть 

спричиняти суттєві макронаслідки, зокрема появу нових макроструктур;  

 для складної системи синергетичного характеру в кожній точці 

біфуркації існує так зване «віяло можливостей», тобто декілька 

альтернативних шляхів подальшого розвитку, причому на певних етапах 

еволюції цієї системи може проявлятися переддетермінованість 

розгортання процесів, унаслідок цього наявний стан системи в конкретний 

час визначається не лише її минулим, але і майбутнім;  

 складно організована система, включаючи в себе різні структури, не 

зводиться до сукупності тільки цих структур, а спроможна породжувати 

нові стійкі структури; 

 на основі врахування закономірностей та умов перебігу динамічних, 

лавиноподібних процесів, нелінійного саморозвитку складних систем 

можливо ініціювати в них появу тих чи інших процесів шляхом реалізації 

людиною певних науково обґрунтованих управлінських дій; 

 кожна людина є унікальною синергетичною системою, яка 

розвивається не ізольовано від зовнішнього світу, а в межах процесу його 

революціонізації відповідно до загальних законів світобудови, виступаючи 

органічним елементом цієї цілісності [100; 119; 147; 157; 158]. 

Професійну підготовку майбутніх учителів та взагалі їхній 

професійний розвиток важливо досліджувати як відкриту, нелінійну систему, 

яка є предметом системного й синергетичного підходу.  

Під час проведення наукових розвідок значний інтерес також 

викликали наукові праці, в яких висвітлюються рівні й можливості 

використання основних положень синергетики в галузі освіти. Так, у 

дослідженні в пригоді стали погляди В. Харитонової, О. Санникової й 

І. Меньшикова, відповідно до яких основними напрямами реалізації 

принципів синергетики в освіті є такі:  

 у змісті освіти – визначення основних понять синергетики, пов’язаних 

із функціонуванням складних нелінійних систем та перенесення їх на інші 
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галузі знання, що дає змогу забезпечити не тільки реалізацію 

міждисциплінарнихзв’язків, але й переорієнтацію освітнього процесу на 

побудову й реалізацію універсальної моделі розвитку; 

 в організації процесу спілкування педагога й суб’єктів навчання –  

реалізація колегіального, партнерського стилю спілкування, включення в 

навчальний план узагальнюючих спеціальних курсів про моделювання та 

реалізацію процесів самоорганізації складних систем, упровадження в 

освітній процес інноваційних форм навчання; 

 в організації освітнього простору – побудова метапрограми взаємодії 

освітніх програм [148]. 

Як наголошує Б. Мукушев, синергетика є якісно новим методологічним 

підходом до пізнання й виявлення механізмом оптимального управління 

педагогічними системами (процесами). Реалізація синергетичного підходу в 

освіті не спростовує основні принципи й закономірності освіти загалом, 

проте його застосування дає змогу глибше зрозуміти суть еволюції розвитку 

освітніх процесів та ширше розглядати їх вузлові ідеї з позиції теорії 

складноорганізованих систем [94, с.118].  

Указаний автор також стверджує, що теоретичні положення 

синергетики мають бути реалізовані в таких підсистемах освіти:  

 у процесі навчання як метод пізнання й вивчення педагогічного 

процесу, як метод управління ним;  

 у проєктуванні змісту дисципліни як навчального матеріалу, 

необхідного для формування у суб’єктів навчання соціально значущих 

методологічних, синергетичних, світоглядних знань та відповідних умінь;  

 у модернізації освіти як методологічного засобу реалізації ідей 

гуманітаризації, демократизації, інтеграції, як ефективного педагогічного 

засобу розвитку особистості, формування в неї культури й синергетичного 

стилю мислення [94, с.107].  
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 У контексті порушеної проблеми доцільно також привернути увагу 

висновкам В. Буданова, який виокремив такі три основні напрями 

впровадження синергетичних ідей в систему освіти:  

 синергетика для освіти (synergetics for education) – опанування 

суб’єктами навчання основ синергетики шляхом викладання інтегративних 

курсів у школі, фундаментальних дисциплін у вищій школі, комплексу 

спеціальних дисциплін на етапі навчання в аспірантурі, залучення 

працюючих педагогів до відвідування курсів підвищення кваліфікації, 

проходження різного виду адаптивних курсів, отримання другої вищої 

освіти);   

 синергетика в освіті (synergetics in education) передбачає 

фундаменталізацію вищої освіти на засадах синергетики, оновлення всіх 

освітніх програм з урахуванням її основних положень, ознайомлення 

здобувачів з основними поняттями та феноменами синергетики, 

викладання в закладах вищої освіти спецкурсів про основи синергетики);  

 синергетика освіти (synergetics of education) – створення єдиного 

міждисциплінарного простору в закладі вищої освіти, упровадження 

нового типу взаємовідносин між учасниками освітнього процесу на ідеях 

рівності, співтворчості, співробітництва, взаємодопомоги [20]. 

Як наголошується в науковій літературі, характерними ознаками 

педагогічної системи є невизначеність та неоднозначність динаміки перебігу 

відповідних процесів, які відбуваються в її межах. Очевидно, що отримані 

результати процесів навчання, виховання й розвитку особистості залежать 

від впливів багатьох прямих і опосередкованих факторів. При зміні впливу 

навіть одного чинника на педагогічну систему можуть бути отримані 

принципово інші результати порівняно із запланованими. У світлі цього 

синергетика дає змогу застосовувати дослідникам принципово нові ідеї та 

методи проведення педагогічного дослідження [94; 108].  

За поглядами С. Лісової, синергетичний підхід у педагогічній галузі 

доцільно застосувати не тільки як сучасну методологічну основу для 
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проведення наукових розвідок, але й як підґрунтя для здійснення 

моделювання й прогнозування розвитку певних освітніх систем та управлінні 

освітнім процесом. При цьому ефективне управління такою системою 

можливе за умови виявлення тенденцій її розвитку та здійснення на нею та її 

складників резонансного впливу [84, с. 83, 84].  

У синергетичному плані освіта, зокрема вища освіта, являє собою 

специфічний процес самоорганізації людини як цілісної, упорядкованої 

системи, яка тією чи іншою мірою співвідноситься з існуючими в суспільстві 

образами сучасного світу, а як наслідок – забезпечує створення суб’єктом 

навчання свого власного «Я» в складній системі «людина – суспільство». У 

світлі цього сучасна модель освіти має не просто визначити дієві механізми 

та способи розуміння людської істоти як системи, що саморозвивається, але 

й забезпечити становленню суб’єктів навчання як унікальних особистостей, 

які прагнуть брати активну участь у процесі подальшої розбудови 

суспільства [125; 138]. 

За висновками В. Кременя, використання основних положень 

синергетики в педагогічних дослідженнях дає змогу впровадити принципово 

новий підхід до розроблення педагогічних систем та організації освітнього 

процесу на засадах відкритості, співтворчості всіх учасників та орієнтації 

кожного з них на активний саморозвиток [76, с. 3]. Як відзначають 

В. Буданов, В. Журавльов і В. Харитонова, застосування синергетичного 

підходу в галузі освіти дає змогу не лише оновити і збагатити арсенал 

провідних педагогічних понять, забезпечити еволюцію методології наукових 

досліджень, реалізовувати на практиці управління педагогічними системами 

різного рівня на засадах самоорганізації, але й забезпечити їх адаптацію в 

умовах мінливого світу, пропонуючи «спектр можливих напрямів розвитку 

системи освітнього простору, надаючи матеріал для відбору 

найоптимальніших тенденцій цього розвитку» [21, с. 462]. 

Як стверджує М. Овчинникова, реалізація синергетичного підходу дає 

змогу забезпечити методологічне посилення значущості для майбутнього 
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вчителя процесів його самовизначення й саморозвитку під час професійної 

підготовки як активного суб’єкта власної діяльності, що забезпечується 

насамперед завдяки впровадженню таких важливих теоретичних положень:  

 провідне місце в процесі реалізації цієї підготови займає особистість 

здобувача, який постійно знаходиться в стані самовизначення;  

 майбутній педагог як активний та певною мірою автономний суб’єкт 

зазначеної підготовки займає в освітньому процесі яскраво виражену 

активно-творчу позицію;  

 кожному здобувачу надається широка свобода самовираження й 

самореалізації в освітньому середовищі закладу вищої освіти, право на 

пошук й реалізацію індивідуальної стратегії самовизначення в професії та 

загалом у житті, індивідуального професійного шляху; 

 відбувається актуалізація в освітньому процесі принципів 

ініціативності, самостійності, діалогичності, активності, творчості;  

 у процесі здійснення педагогічної взаємодії враховується, що всі її 

учасники являють собою відкриті системи, які саморегулюються та 

прагнуть до прояву й розвитку власної суб’єктності й суб’єктивності [100, с. 

269, 270]. 

Висвітлюючи можливості синергетики как методології модернізації 

освіти, Б. Мукушев зазначає, що в сучасних умовах поглиблення процесу 

глобалізації освіта має бути спрямована на формування особистості, яка 

здатна до різнобічного й цілісного сприйянття навколишнього світу та його 

окремих підсистем, здійснювати аналіз складних проблем життєдіяльності 

суспільства та існування природи, а також готової до розв’язання актуальних 

проблем антропогенного характеру. У світлі цього реалізація синергетичного 

підходу дає змогу визначити подальшу стратегію розвитку системи освіти на 

основі визнання пріоритетності культури в житті особистості, неможливості  

вирішувати глобальні проблеми людства тільки технократическими 

способами, безальтернативності коеволюції суспільства та природи [94, 

с. 118].  
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Як визначено в дослідженні, система освіти, створена на засадах 

класичної педагогіки, у сучасних умовах уже не може нормально 

функціонувати на теперішньому етапі розвитку суспільства, який 

відрізняється непередбачуваністю й мінливістю. У такій ситуації саме 

синергетичний підхід дозволяє вирішувати актуальні проблеми освіти 

(дидактичні, психологічні, світоглядні тощо) [там само]. 

За висновками О. Робуль, сьогодні існує актуальна потреба в розбудові 

інноваційної синергетичної методології, що стане основою для оновлення 

організації та змісту педагогічної освіти. Дослідниця зазначає, що сьогодні 

змінюється сама семантика професії вчителя, який має вирішувати 

принципово нові завдання. У світлі цього реалізація синергетичного підходу 

дає змогу забезпечити звернення до майбутнього вчителя на різних рівнях:  

 мікрорівні – як до суб’єкта саморозвитку, що відбувається за 

індивідуальною траєкторією відповідно до персональних інтересів, потреб 

та здібностей особистості;  

 мезорівні – як до суб’єкта професійного становлення, який повинен 

відповідати професійним вимогам з боку суспільства, а тому майбутній 

фахівець має оволодіти комплексом професійно важливих знань, умінь, 

особистісних характеристик (якостей, цінностей, рис, переконань тощо);  

 макрорівні – як до суб’єкта світової цивілізації, універсальними 

властивостями якого є свідомість планерного масштабу, ноосферне 

мислення, здатність до життєтворчості тощо [125, с. 37].       

О. Робуль також підкреслює, що шкільний педагог нової формації має 

бути здатним гармонійно поєднувати зусилля із власного розвитку й 

особистісного розвитку кожної дитини, узгоджувати свій внутрішній 

духовний світ та внутрішній світ кожного вихованця [125, с. 37, 38]. Причому 

важливо враховувати, шо в світлі сучасних вимог Нової українській школі 

кожний учень має стати активним суб’єктом власного розвитку та 

співавтором освітнього процесу, а тому він потребує з боку вчителя не 

жорстких настанов, директив чи розпоряджень, а педагогічної підтримки. 
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Звідси педагог має займати в освітньому процесі позицію, з одного боку, 

організатора сприятливого освітнього середовища, дослідника, а з іншого 

боку – наставника, порадника для учнів в процесі їхнього особистісного 

становлення. Отже, викладачам сучасного закладу вищої педагогічної освіти 

має бути притаманно синергетичне розуміння її проблем та усвідомлення 

необхідності підготовки майбутніх учителів, які спроможні їх вирішувати 

шляхом застосовування інноваційної синергетичної технології [125, с. 39].           

Схожі ідеї висловлює Т. Тараненко, відповідно до яких методологія 

синергетики забезпечує принципову зміну поглядів на освітній процес у 

закладах освіти й, зокрема, професійну підготовку майбутніх учителів. З 

позиції синергетичного підходу в галузі педагогіки педагог, учень та їх 

взаємодія виступають певною мірою автономними відкритими системами, 

кожна з яких самоорганізовуються та водночас тісно взаємодіє з іншими 

названими системами. Головними структурними елементами (підсистемами) 

системи навчання з позиції синергетичного підходу є зміст навчання та 

діяльність (взаємодія, співпраця) учителя й учня [138, с. 11].    

Т. Тараненко також зазначає, що запровадження ідей синергетики в 

галузь освіти полягає не в розробленні єдиної універсальної методики, а в 

тому, щоб навчити кожного шкільного педагога створювати власну 

авторську методику, спираючись на синергетичні уявлення про людину, 

суспільство та оточуючий світ. Основою реалізації синергетичного підходу в 

освіті є створення нового типу соціальних відносин між усіма учасниками 

педагогічної взаємодії, яка передбачає взаємодопомогу, співтворчість та  

співробітництво між ними [138, с. 12].  

У свою чергу, для підготовки вчителів нової формації необхідно 

докорінним способом модернізувати професійну підготовку майбутніх 

шкільних педагогів. Освітній процес має бути побудований у такий спосіб, 

щоб забезпечити можливість підготовки компетентних, творчих, соціально 

активних педагогів, здатних до постійного самовдосконалення, появу 

відповідності, свободи вибору й дій, відповідальності. Отже, реалізація 
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синергетичного підходу дає можливість з принципово нової точки зору 

визначити роль учителя в педагогічній взаємодії та його відповідальності за 

майбутнє кожного школяра [138, с. 12].     

Як цілком справедливо наголошує М. Овчинникова, реалізація 

синергетичного підходу дає змогу забезпечити методологічне посилення 

значущості для майбутнього вчителів процесів його самовизначення й 

саморозвитку в процесі його професійної підготовки як активного суб’єкта 

власної діяльності, що забезпечується насамперед завдяки впровадженню 

таких важливих теоретичних положень:  

 провідне місце в процесі реалізації цієї підготови займає особистість 

здобувача, який постійно знаходиться в стані самовизначення;  

 майбутній педагог як активний та певною мірою автономний суб’єкт 

зазначеної підготовки займає в освітньому процесі яскраво виражену 

активно-творчу позицію;  

 кожному здобувачу надається широка свобода самовираження й 

самореалізації в освітньому середовищі закладу вищї освіти, право на 

пошук й реалізацію індивідуальної стратегії самовизначення в професії та 

загалом у житті, індивідуального професійного шляху; 

 відбувається актуалізація в освітньому процесі принципів 

ініціативності, самостійності, діалогичності, активності, творчості;  

 у процесі здійснення педагогічної взаємодії враховується, що всі її 

учасники являють собою відкриті системи, які саморегулюються та 

прагнуть до прояву й розвитку власної суб’єктності й суб’єктивності [100, 

с. 269, 270]. 

На важливості застосування синергетичного підходу до вивчення 

різних типів педагогічної взаємодії наголошував також С. Гончаренко. 

Зокрема, він підкреслював, що в педагогічному процесі «явно проявляються 

взаємодії, які вивчаються синергетикою з її ключовим положенням про 

відкритий характер будь-якої з соціальних систем – сучасною теорією 

спільної дії» [32, с. 76]. Залежно від ступеня своєї відкритості системи 
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різними способами взаємодіють між собою, причому це може відбуватися не 

тільки «у формі не лише боротьби протилежностей, яка раніше вважалася 

єдиним способом розвитку, а й співробітництва» [32, с. 76]. 

Під час дослідження проблеми підготовки студентів педагогічних 

спеціальностей до фасилітаційної взаємодії зі школярами в пригоді також 

стала ідея М. Овчинникової про те, що методологія синергетичного підходу 

забезпечує принципово нові можливості щодо вирішення багатьох наявних 

суперечностей у галузі сучасної освіти, як існують зокрема між 

авторитарним і гуманістичним, центристським і позацентристським типами 

педагогічної діяльності. Причому вказаний підхід дає змогу інтегрувати й 

синтезувати позитивні елементи різних типів цієї діяльності крізь призму 

нової синергетичної парадигми освіти [100]. 

Як підкреслює Б. Додонов, особистість є системою, що має певну 

свободу й відносну самостійність та належить до типу систем, які 

самоорганізуються [42 с. 37]. При цьому однією з важливих змістових 

характеристик цієї системи є психологічний склад особистості, її здатність до 

самостійного вибору певних суспільних ролей та їх індивідуального 

виконання. У світлі цього саме психологічний склад особистості 

розглядається як управлінська підсистема, котра суб’єктивно відображає 

соціальний статус та фізичні можливості людини. Варто також відзначити, 

що в самій системі психологічного складу особистості Б. Додонов виділив 

екстраверсивну й інтроверсивну підсистеми [42, с. 38]. 

Зауважимо, що підсистема екстраверсії в системі психологічного 

складу особистості здійснює регуляцію поведінки людини з боку суспільства 

загалом. Аналогічну функцію регулятора поведінки в системі особистості 

виконує її світогляд і характер. Причому світогляд, який зокрема відображає 

ідеали, уявлення про мету життя людини, тільки в тому випадку може стати 

для неї цільовою програмою, коли уточнюються, конкретизуються 

світоглядні ідеали особистості з урахуванням наявних в неї нахилів і 

можливостей [42, с. 38-40].  
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Як з’ясовано, компоненти психологічного складу особистості є 

регулятором її поведінки, що мають готовий інформаційний зміст. Воднораз 

особистість має актуальну потребу у здійсненні аналізу, перетворення й 

застосування нової інформації як сигналу, що керує організмом. Таким цілям 

слугує ще один компонент психологічної системи – здібності, які можна 

розглядати як структуру функціональної системи «особистість». Однак 

науковцями доведено, що будь-які здібності не можуть проявитися без 

засвоєння відповідних знань, умінь та навичок. У цьому плані Б. Додонов 

зазначає, що наявність у людини сформованої системи певних знань і вмінь є 

тим психологічним утворенням, що дає змогу проявитися її здібностям щодо 

засвоєння нових знань і вмінь, а також щодо вирішення за допомогою їх 

використання різних теоретичних та практичних проблем [42, с. 41]. Зокрема, 

у контексті проведеного дослідження першочергова увага приділялася 

вивченню тих здібностей як структурних особистісних утворень майбутнього 

вчителя, що визначають сформовані в процесі навчання і структуровані 

певним чином його знання й уміння, які забезпечують його можливості 

оволодіти професією педагога. 

Слід також зауважити, що підготовка особистості до певного виду 

діяльності розглядається як система, що сформувалась з її найважливіших 

цільових програм. Зокрема, підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями є синергетичною системою цільових програм, що 

визначають потреби у ставленні до професії вчителя. 

Крім того, у дослідженні на особливу увагу заслуговує визначення 

Б. Додоновим інтроверсивної підсистеми, або «Я» особистості, котра 

охоплює уявлення про себе і свою самооцінку, здатності самоспостереження, 

самоаналізу й саморегуляції, що не тільки дає можливість людині 

орієнтуватися в собі і в зовнішньому світі, а й об’єднує всі компоненти 

особистості в єдине ціле. У такій структурі складу особистості провідним, 

системоутворювальним компонентом науковець визнає світогляд, який 

допомагаєлюдині розвиватися. Але в цілому діяльність особистості 
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визначається в загальному вигляді структурними зв’язками між 

компонентами її психологічного складу [там само].  

Отже, можна підсумувати, що застосування синергетичного підходу в 

дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 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.  

 

2.2 Роль особистісно-діяльнісного, суб’єктного й аксіологічного 

підходів у забезпеченні підготовки студентів педагогічних 

спеціальностей до фасилітаційної взаємодії зі школярами 

 

Для можливості визначення ролі особистісно-діяльнісного, суб’єктного 

й аксіологічного підходів у дослідженні порушеної проблеми важливо 

спочатку уточнити авторське розуміння понять «особистість» і «суб’єкт».  

Так, у довідниковій літературі особистість визначається як: система 

властивостей людини, завдяки яким вона стає суб’єктом власної діяльності, 

активним діячем, який вносить свій внесок у перетворення природи та 

суспільства, тобто тих властивостей, котрі забезпечують цільове 

спрямування перетворювальній діяльності особи; індивід, який розвиваються 

в конкретно-історичних умовах життя суспільства; конкретна 

індивідуальність у поєднанні її біологічних і соціальних характеристик, 

індивід як суб’єкт соціальної діяльності, якості якого визначено конкретними 

умовами існування суспільства [33; 136; 143]. 

За висновками О. Леонтьєва, особистість характеризується 

ієрархічними зв’язками діяльностей, котрі й утворюють «ядро особистості». 

Учений також підкреслював, що людина не народжується особистістю, вона 

стає нею в процесі здійснення діяльності в суспільстві. У світлі цього він 



150 

 

  

вважав важливим завданням для науковців вивчення процесу інтеграції 

різних видів діяльностей суб’єкта, унаслідок якої він формується як 

особистість [82, с. 134-137]. Відомий психолог С. Рубінштейн стверджував, 

що особистість можна сприймати як цілісну пов’язану сукупність 

«внутрішніх умов, завдяки яким проявляються всі зовнішні впливи» [127, 

с. 269]. 

За А. Брушлинським, поняття особистості пов’язане із природними, 

соціальними, суспільними й індивідуальними якостями суб’єкта, який 

завжди реалізує свою діяльність в напряму досягнення певної незалежно й 

самостійно сформульованої мети. Причому автор констатував, що кожна 

особистість може бути об’єктом педагогічного впливу та воднораз  суб’єктом 

педагогічної взаємодії [19, с. 21].  

Доцільно також навести визначення В. Артемова вищевказаного 

поняття. На думку цього автора, особистість являє собою суб’єкт власного 

розвитку, котрий здійснює пошук, спрямований на виявлення своїх 

індивідуальних потенцій, а також забезпечення їх найповнішого розвитку [2, 

с. 52]. Причому особистість інтенсивно розвивається в процесі перетворення 

нею дійсності, що її оточує [2; 121]. 

Іншу точку зору висловлює О. Близнюкова, яка не погоджується з 

ідеєю розкриття суті особистості через діяльність. Як стверджує авторка, 

діяльність сама є функцією людини, а тому залежить від особистості. У світлі 

цього О. Близнюкова під особистістю розуміє конкретну людину, яка 

виступає суб’єктом перетворення світу на основі його пізнання, переживання 

й прояву певного ставлення до нього [11, с. 93]. 

В інших наукових працях поняття «особистість» трактується як:  

 людина, яка має розвинену самосвідомість та здійснює суб’єкт-

об’єктне взаємопізнання, пов’язане з її морально-духовним складом [109, 

с. 15]; 

 не просто носій певних надбань науки і культури, а й духовно 

зростаюча самість, що характеризується унікальним власним «Я» та 
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персоніфіковане репрезентує себе оточуючому середовищу [103, с. 34]; 

 суб’єкт, розвиток якого відбувається на основі прояву самостійності, 

самобутності, унікальності самосвідомості, що складають ціннісний базис 

життя, а також готовності до здійснення вільного й морально 

відповідального вчинку [8, с. 47].  

Розкриваючи суть першого з обраних методологічних підходів – 

особистісно-діяльнісного, слід зауважити, що він є діалектичною єдністю 

особистісного й діяльнісного підходів. Як зазначається в науковій літературі, 

існує тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід як найважливіший 

принцип організації освітнього процесу – «зробити навчання сферою 

самоствердження особистості» [114, с. 31]. У контексті дослідженні слід 

також зауважити, що ще на початку ХХ ст. реалізації відомий психіатр, 

фізіолог та психолог В. Бехтерєв висловив важливу думку про те, що 

результати психічної діяльності переважною мірою визначаються 

«особливостями її особистості» [9, с. 515].  

Зазначимо, що суттєвий внесок у дослідження проблеми реалізації 

особистісного підходу в освітньому процесі зробили такі науковці, як І. Бех, 

Л. Божович, Є. Бондаревська, Б. Гершунський, С. Гончаренко, В. Євдокимов, 

І. Кон, Г. Костюк, В. Лозова, О. Пєхота, С. Подмазін, А. Троцко, 

І. Якиманська [8; 16; 17; 31; 34; 47; 68; 95; 96; 102; 109; 142; 155] та інші.  

Зокрема, Л. Божович наголошувала, що особистість як предмет 

психологічного дослідження вимагає певної методологічної основи. 

Ізольоване вивчення в людині тільки її окремих особистісних якостей як 

самостійних явищ не дає змогу повною мірою розкрити сутність поняття 

«особистість». У цьому плані саме використання в дослідженні 

особистісного підходу дозволяє розглядати кожну окрему властивість особи 

в контексті вивчення загальної структури її особистості в цілому. Причому 

відома науковиця стверджувала, що ця структура визначається насамперед 

видом діяльності, до якої залучається індивід. Саме в діяльності проявляється 

стійка, ієрархічна й динамічна система його мотивів, яка значною мірою 
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визначає всі інші особистісні характеристики людини: її прагнення, 

переживання, інтереси, риси характеру тощо [15, с. 422]. Отже, за 

висновками Л. Божович, реалізація особистісного підходу базується на 

науковому уявленні про особистість та її структуру. 

У дослідженні в пригоді також стали теоретичні положення про 

впровадження особистісного підходу в освіту І. Якиманської, яка сприймає 

особистість як проєкцію сукупності внутрішніх умов, що визначають 

структуру її індивідуальних властивостей та індивідуальних якостей як 

результат суб’єктивного відбиття зовнішніх впливів. У світлі цього 

дослідниця наголошує, що впровадження особистісного підходу передбачає 

не просто вивчення особистості, але й врахування того факту, що через нею 

пізнаються елементи її індивідуальної структури та «зв’язки цих елементів як 

між собою, так і з цілісною особистістю» [155, с. 34]. Авторка також 

констатує, що реалізація зазначеного підходу спирається на виявлення й 

фіксацію педагогом динаміки цілісного особистісного розвитку кожної 

особистості через аналіз її когнітивної, мотиваційно-споживчої й емоційно-

вольової сфери, які тісно взаємозв’язані між собою та характеризуються 

активною динамікою розвитку [155, с. 31]. 

За висновками С. Гончаренка, особистісний підхід сприяє 

самоутвердженню особистості [34, с. 243]. В. Романчиков вважає, що 

впровадження зазначеного підходу передбачає таку організацію освітнього 

процесу, яка спрямовує його на досягнення відповідних специфічних цілей, 

реалізацію адекватного змісту й технологій, зорієнтованими на розвиток і 

саморозвиток особистісних властивостей людини. А це, у свою чергу, 

передбачає застосування методології, зорієнтованої на багатомірний простір 

ідей особистісно орієнтованої освіти [126, с. 20]. При цьому в основу цієї 

моделі освіти покладено ідеї про унікальність та самоцінність особистості 

кожного учасника, а також про необхідність самому педагогу бути творчою 

особистістю, яка характеризується високою загальною та професійною 

культурою. 
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Важливі ідеї в контексті порушеної проблеми дослідження висловлює 

також І. Бех, який підкреслює, що досягнення особистісно розвивальної мети 

може забезпечити лише особистісно орієнтована освіта, адже вона спонукає 

учасників освітнього процесу до усвідомлення себе як особистостей та 

індивідуальностей, до вільного й відповідального самовираження. А тому 

важливим аспектом професійної діяльності педагога є обрання ним 

професійної позиції, яка узгоджується з вибором гуманної поведінкової 

тактики [8, с. 40]. 

Як наголошує І. Бех, подальше розроблення концепції особистісно 

орієнтованого підходу забезпечує міцне наукове підґрунтя для створення 

нових високоефективних освітніх технологій. Причому педагог в освітньому 

процесі виступає не пасивним виконавцем методичних ідей інших освітян, а 

творчою індивідуальністю, яка здатна проявляти в діалозі із суб’єктами 

навчання свій світогляд та світорозуміння, а також розробляти на основі 

врахування різних педагогічно ціннісних доробок власну педагогічну 

концепцію, програму або технологію [8, с. 28]. 

Розкриваючи власне розуміння значення особистісного підходу в 

освіті, М. Казанжи зазначає, що його реалізація передбачає врахування 

соціального змісту особистості, тобто спрямованості її інтересів, прагнення 

до саморозвитку й удосконалення, готовності до свідомого вироблення 

власного ідеалу та прикладання активних зусиль для наближення до нього. 

Авторка також відзначає важливість вивчення різних проявів особистості й, 

зокрема, її ставлення до різних зовнішніх явищ. Ідеться про так звані 

екзопсихічні прояви: що людина любить або ненавидить, до чого в неї 

інтерес і до чого вона байдужа, її здатність до самоаналізу і самопізнання 

тощо [59, с. 66].  

В підтримці та розвитку духовності особистості Е. Зеєр вбачає суть 

особистісного підходу в освітній сфері, що допомагає реалізувати їй «свою 

природну, біологічну і соціальну сутність» [51, с. 34], до створення 

сприятливих передумов для задоволення потреби людини бути «особистістю 
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духовно багатою, етично стійкою, психічно здоровою» [там само]. 

Висвітлюючи окремі аспекти реалізації особистісного підходу в процесі 

навчання, З. Ковальчук привертає увагу важливості здійснення дослідником 

аналізу різновидів мнемонічної спрямованості людини, їх впливу на процеси 

запам’ятовування, а також на розвиток її мотивів запам’ятовування. Зокрема, 

науковиця відзначила суттєву залежність запам’ятовування від ступеня 

активності суб’єкта навчання, а також обумовленість цього процесу та 

результатів співвідношенням різних видів тих дій, що запроваджуються в 

активну діяльність особистості [65].  

У дослідженні особливий інтерес викликала наукова позиція 

Д. Качалова, Л. Качалової й О. Качалова, які досліджували реалізацію 

особистісного підходу в царині освіти крізь призму педагогічної підтримки. 

За поглядами цих вчених, його основу складають процеси, спрямовані на 

розкриття особистісного потенціалу суб’єкта навчання та створення 

сприятливих умов для самоактуалізації особистості [64, с. 65]. 

У процесі наукового пошуку в пригоді також стали виявлені вказаними 

вченими такі основні ознаки особистісно орієнтованого підходу: 

 організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками 

освітнього процесу;  

 створення умов для самоактуалізації кожної особистості, її 

активізація; 

 спонукання розвитку зовнішніх і внутрішніх мотивів учасників 

освітнього процесу;  

 забезпечення отримання ними задоволення від вирішення 

поставлених освітніх завдань та завдань, які вони виконують у співпраці з 

іншими суб’єктами освіти;  

 створення оптимальних умов для здійснення учасниками навчальної 

діяльності об’єктивного оцінювання себе, власної діяльності й її 

результатів, забезпечення суб’єктами навчання ефективної саморегуляції й 

самоактуалізації;  
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 перенесення акценту у функціях педагога з позиції організатора, 

управлінця освітнього процесу на позицію фасилітатора [64, с. 66]. 

Як уточнює В. Євдокимов, традиційні освітні технології сьогодні 

значною мірою втрачають своє значення, бо вони не сприяють розвитку 

особистості. Принципово інші можливості для розвитку особистості мають 

особистісно орієнтовані технології організації навчання, які всі складники 

діяльності закладу освіти спрямовують на стимулювання та підтримку 

процесу самореалізації студентів як особистостей [47, с. 22].  

Надзвичайно слушною також видається думка В. Євдокимова про те, 

що особистісний підхід дає студенту змогу розвиватися як носію суб’єктного 

досвіду, який жодної іншої форми, окрім діяльності, не має. Закономірно, що 

на тлі пошуку впровадження нової технології в умовах особистісно 

орієнтованого навчання науковець розглядає дві сторони діяльності: 

результативну і процесуальну. Результативна сторона фіксується у вигляді 

набутих знань, умінь і навичок, а процесуальна – в особистісному ставленні 

студента до нових знань і фіксується у способах навчальної діяльності. Отже, 

суб’єктна діяльність студента виступає особистісно значущою, а тому є 

дієвим джерелом розвитку особистості [47, с. 24]. 

Під час проведення наукових розвідок значну цінність мали також 

теоретичні положення О. Дубасенюк про те, що особистісний підхід виступає 

як «теоретико-методологічна стратегія і тактика формування особистості 

майбутнього вчителя», «базова ціннісна орієнтація педагогічної системи 

загалом і педагога зокрема, що визначає позиції у взаємодії із суб’єктами 

процесу формування особистості» [45, с. 17, 18].  

Авторка також підкреслює, що майбутній шкільний педагог має добре 

засвоїти ідею про суть зазначеного підходу як найважливішого психолого-

педагогічного принципу організації педагогічної взаємодії з учнями. 

Реалізація особистісного підходу в школі передбачає, що вчитель завжди 

враховує своєрідність індивідуальності особистості учня та створює таку 

систему міжособистісних відносин, у межах якої кожний школяр відчуває 
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себе особистістю, до якої вчитель ставиться з увагою й повагою, а воднораз 

учень усвідомлює свою самоцінність і рівність з педагогом, бо його 

внутрішній світ за силою відчуттів та переживань не відрізняється від світу 

наставника [45, с. 15].  

 За висновками О. Дубасенюк, у межах сформульованих 

концептуальних положень особистісний підхід виступає як основоположний 

елемент педагогічної системи, під час проєктування якої враховується 

необхідність комплексного впливу на особистість на основі вивчення її 

вікових та особистісних особливостей. При цьому педагогічна взаємодія має 

реалізовуватися на засадах принципів природовідповідності, гуманності, 

самовизначення, індивідуальної творчої самореалізації особистості [45, с. 18].  

Авторка наголошує, що особистісно-орієнтований підхід дає змогу 

розкрити суть педагогічної взаємодії, яка реалізується на засадах прояву 

поваги й довіри до особистості кожного учасника, розкриття його ролі та 

місця в освітнього процесу на основі максимального використання 

індивідуального досвіду суб’єкта [там само].   

У дослідженні професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

в пригоді також стала виявлена дослідницею специфіка реалізації загальних 

ідей особистісно-орієнтованого підходу, адже в сучасних умовах роль 

вчителя в освітньому процесі постійно зростає. У світлі цього важливою 

вимогою є підготовка вчителя, який є професіоналом, гуманістом та творчою 

особистістю, яка характеризується високим рівнем сформованості 

педагогічної й духовної культури та спроможна цілеспрямовано  

перетворювати себе та навколишній світ [там само].  

На основі вивчення наукової літератури зроблено висновок про те, що 

ядром психологічного поля людини є діяльність, тому поняття «індивід», 

«суб’єкт», «особистість» не просто тісно пов’язані між собою, але й  

взаємоперетинаються між собою. Причому ці умовні точки перетину як раз і 

відображають аспекти їхньої взаємодії навколо діяльності. Зокрема, 

О. Леонтьєв стверджував, що процес зіставлення категорій «індивід», 
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«суб’єкт» й «особистість» доцільно здійснювати в системі «людина-

діяльність» як психологічного простору людини [82, с. 134].  

Отже, поняття особистості дійсно тісно пов’язане з поняттям 

діяльності. У дослідженні з’ясовано, що психолого-педагогічний зміст 

діяльності та її структура визначаються в таких важливих наукових 

положеннях: 

 кожний вид діяльність має внутрішню й зовнішню сторони, котрі 

нерозривно пов’язані між собою, при цьому зовнішня дія 

опосередковується процесами, що відбуваються всередині суб’єкта, а 

внутрішній психологічний процес виявляється ззовні (О. Леонтьєв, 

Б. Ломов [82; 100]); 

 у процесі діяльності відбувається розвиток її суб’єкта, а це, у свою 

чергу, зумовлює внесення певних змін у сам процес діяльності, що надає їй 

індивідуального характеру (С. Рубінштейн [128, с. 436]); 

 теоретичною моделлю діяльності є її функціональна психологічна 

система, котра складається з психічних елементів у відповідності з 

вектором «мета-результат» (О. Малихін [90, с. 8]). 

Очевидно, що ключовою для діяльнісного підходу є поняття 

«діяльність», суть якої відбивається в ставленні суб’єкта як суспільної істоти 

до навколишньої дійсності. На основі вивчення різних наукових і довідкових 

джерел з’ясовано, що зазначене поняття трактується як:  

 активна взаємодія з навколишньою дійсністю, у ході якої суб’єкт 

цілеспрямовано впливає на об’єкт, задовольняє свої потреби (Л. Карпенко 

[74, с.84]); 

 найважливіша форма прояву активного ставлення людини до 

навколишньої дійсності, до якої її спонукають різні потреби, інтереси, 

нахили, почуття, якості (визнання обов’язку, відповідальність тощо), що 

виступають як мотиви (Г. Костюк [95]); 

 процес, який спричиняється та спрямовується мотивами суб’єкта її 

здійснення, адже його потреби реалізуються тільки в діяльності 
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(О. Леонтьєв [82, с. 81]); 

 така взаємодія людини з навколишнім світом, у якій вона свідомо 

досягає поставленої мети (С. Борисюк [18, с. 182]); 

 «динамічно саморозвивальна, ієрархічна система породження 

психічного образу» (О. Асмолов [3, с. 112]); 

 доцільна зміна й перетворення навколишньої дійсності (Е. Юдін 

[154, с. 268]). 

Отже, діяльнісний підхід визначає організовану діяльність суб’єкта, 

який виявляє активність у пізнанні, праці та у власному розвитку. Слід також 

зазначити, що, за висновками О. Леонтьєва, структуру діяльності складають 

потреби, мотиви, завдання, дії й операції. Мотиви, мету й умови її 

досягнення науковець відносить до категорії внутрішньої діяльності, а 

предметну діяльність, дії і операції – до зовнішньої. При цьому, за поглядами 

вченого, мотив діяльності характеризує її цілеспрямованість, мета і 

прагнення людини спонукаються мотивом, а дії включають операції 

виконання [82].  

О. Леонтьєв також стверджував, що тільки з позиції діяльнісного 

підходу можна знайти відповідь на питання про те, що утворює стійкий  

базис особистості, який визначає її індивідуальні характеристики. При цьому 

психолог уточнював, що «реальним базисом особистості людини є 

сукупність її суспільних за своєю природою ставлень до світу, але ставлень, 

що реалізуються, а вони реалізуються її діяльністю, точніше сукупністю її 

різноманітних діяльностей» [82, с. 140].  

Підсумовуючи свої міркування, О. Леонтьєв відзначив, що розгляд 

структури особистості базується не на генетичних, психологічних чи 

соціально-психологічних особливостях людини, не на її природних задатках і 

потягах та навіть не на знаннях, уміннях і навичках, у тому числі й 

професійних, а на тій системі діяльностей, котрі реалізуються завдяки 

використанню засвоєних знань і вмінь. Тому О. Леонтьєв вважав, що в 

процесі вивчення особистості слід виходити насамперед з розвитку 
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«діяльності, її конкретних видів, форм і тих завдань, у які вони вступають 

один з одним» [82, с. 142]. 

За поглядами В. Якуніна, діяльнісний підхід можна приймати як 

відповідний принцип, що забезпечує «перехід від адаптивної та 

репродуктивної моделі освіти до діяльнісної й перетворювальної, розвиток 

здатності особистості до самостійної праці в різноманітних її формах і 

сферах» [156, с. 41]. 

Зазначимо, що суттєвий внесок у вивчення ролі діяльнісного підходу в 

педагогічній галузі зробила В. Лозова. На думку дослідниці, реалізація цього 

підходу дає змогу визначити загальний ракурс погляду на організацію 

діяльності суб’єкта. При цьому індивідуальні мотиви, емоції, вольові зусилля 

виконавця значною мірою визначають його ставлення до діяльності, а також 

специфіку прояву під час її здійснення інтелектуальної, емоційної й вольової 

сфер [85; 96].  

Аналіз різних теорій діяльності засвідчує, що всі чинники структури 

діяльності особистості перебувають у постійних взаємозв’язках і 

трансформаціях. Особливого значення при цьому набуває так звана 

предметна діяльність, що складається з таких психологічних компонентів: 

мотиви й цілі, компетентності, програми і плани реалізації майбутньої 

діяльності, прийняття рішень, метапрофесійні якості, механізм саморегуляції, 

контролю процесу й результатів діяльності. При цьому важливою проблемою 

є трансформація однієї предметної діяльності в іншу [144; 152].  

Особлива увага в дослідженні приділялась процесу перетворення 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів на навчально-

професійну діяльність, у процесі якої розвивається їхній професійний 

інтерес, потреба в опануванні педагогічної майстерності. Таке перетворення 

діяльності супроводжується зміною її предмета, перебудовою мотивів, 

утворенням нових інтегративних конструкцій – компететностей, що 

охоплюють знання, вміння й навички, діяльнісні здібності та інші особистісні 

утворення фахівця. Як вважає В. Семиченко, сьогодні не вистачає наукових 
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праць, в яких представлена повна структура діяльності людини, тобто опис 

цілісної діяльності, де проаналізовано її завдання й засоби, а також потреби, 

мотиви, прагнення, пізнавальні плани, емоції, дії особи, прояви нею волі 

[133, с. 46]. Проте тільки на основі вивчення цієї структури можна робити 

достовірні висновки про структуру самої особистості.  

Розкриваючи власний погляд на діяльнісний підхід, Е. Юдін визначає, 

що в загальному вигляді діяльність має певну психологічну структуру, яку 

можна представити у такій схемі: «мета → мотив → здібності → результат». 

Так, об’єктивна мета визначається потребами особистості. Її мотив як 

психічне явище збуджує певного виду діяльність. Автор також відзначає, що 

мотив і здібності є психологічними поняттями, які тісно пов’язані й з 

категорією особистості, й з категорією діяльності. На думку Е. Юдіна, 

мотив – це особистісне спонукання людини до певної діяльності, а здібності 

являють собою її особистісну спроможність досягти якості цієї діяльності 

[154, с. 215].  

На підставі своїх міркувань науковець вважає за доцільне на рівні 

методології об’єднати принцип єдності свідомості й діяльності та принцип 

єдності особистості й діяльності в один загальний принцип єдності 

свідомості, особистості й діяльності. Як пояснював автор, цей принцип 

визначає основу для пізнання не тільки свідомості людини, але й її 

особистості загалом через вивчення виконаної нею діяльність, а також дає 

змогу «в індивідуальних особливостях бачити прояви особистості в цілому, а 

не тільки окремих її властивостей». Отже, тільки завдяки діяльності 

особистість стає суб’єктом пізнання і свідомого перетворення дійсності [154, 

с. 255]. 

За поглядами В. Лозової, особистісно-діяльнісний підхід 

характеризується також відповідним «ціннісним ставленням, позитивними 

мотивами суб’єктів діяльності, включенням особистісного досвіду в 

навчально-виховний процес, який охоплює такі елементи: колективний 

(знання), операційний (уміння), аксіологічний (особистісні цінності і 
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настанови)» [85, с. 11]. 

На основі аналізу наукової літератури можна зробити висновок про те, 

що особистісний і діяльнісний підходи тісно пов’язані між собою та 

взаємозумовлюють один одного. Адже, по-перше, вирішальною умовою 

розвитку особистості є діяльність, по-друге, будь-яке педагогічне явище 

виявляється в діяльності особистості, причому саму діяльність з її 

елементами слід розглядати з позиції особистісної обумовленості. У зв’язку з 

цим є доцільним вказані методологічні підходи об’єднати в один – 

особистісно-діяльнісний підхід, який базується не тільки на цілісному 

уявленні про особистість та її психологічної структури, а й на визнанні 

діяльності як основи розвитку особистості. Даний методологічний підхід був 

у центрі уваги таких вчених: В. Артемов, І. Бех, Л. Божович, Є. Бондаревська, 

Л. Виготський, Б. Гершунський, С. Гончаренко, Н. Гузій, О. Дубасенюк, 

Д. Дьюї, В. Євдокимов, Г. Кершенштейнер, І. Кон, А. Коробченко, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, В. Лозова, Т. Мартинюк, О. Пєхота, С. Подмазін, В. Рибалка, 

С. Рубінштейн, Б. Сусь, В. Сухомлинський, А. Троцко, І. Якиманська та ін. 

На підставі здійсненого аналізу ми дійшли висновку, що з позиції 

особистісно-діяльнісного підходу підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями необхідно розглядати, спираючись на 

принцип суб’єктності навчання. За основу вважаємо концептуальні 

положення авторського варіанту особистісно орієнтованої освітньої 

технології організації навчання студентів педагогічного університету 

В. Євдокимова, який підкреслює, що суб’єктна діяльність є дієвим джерелом 

розвитку особистості майбутнього вчителя [47].  

У межах дослідження порушеної проблеми реалізація особистісно-

діяльнісного підходу передбачає: 

 визнання кожного майбутнього вчителя не тільки унікальною  

особистістю, але й головним суб’єктом освітнього процесу; 

 забезпечення оволодіння суб’єктом професійно-педагогічної 

діяльності всіма функціями педагогічної професії; 
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 сприяння оволодіння майбутніми педагогами професійно значущими 

знаннями, вміннями, навичками, професійно-особистісними цінностями,  

опанування ними сучасних освітніх технологій, що ґрунтуються на 

засадах фасилітації; 

 розвиток у студентів мотивів щодо підготовки до фасилітаційної 

взаємодії з учнями;  

 розбудова суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин між викладачем та 

студентами. 

Слід зазначити, що важливе місце в методологічній базі дослідження 

займає також суб’єктний підхід (В. Андрущенко, А. Бекірова, М. Віленський, 

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

В. Петровський, І. Прокопенко та ін.). 

Зокрема, цей підхід базується на положенні С. Рубінштейна про 

існування в людини потреби та здатності людини самовдосконалюватися 

[150, с. 270]. Науковець також підкреслював, що суб’єкт у своїх діях не 

тільки виявляється, він у них та завдяки їм зростає й визначається, а за 

напрямом його діяльності можна виявляти й формувати його самого [128].  

О. Леонтьєв стверджував, що суб’єктність людини визначається як 

здатність людини керувати своїми діями, планувати їх виконання, 

реалізовувати програми й оцінювати результати своїх дій. Співвідносячи 

суб’єкта з діяльністю, відомий психолог зазначав, що важливими його 

характеристиками є вибіркова активність, спроможність організовувати й 

регулювати свою діяльність [82, с. 134, 135]. 

У процесі теоретико-методологічного обґрунтування бази наукового 

пошуку з’ясовано, що в сучасних педагогічних дослідженнях багатьох 

науковців (В. Андрущенко, А. Бекірова, А. Брушлинський, Н. Дівінська, 

В. Євдокимов, М. Євтух; І. Зязюн, О. Ліннік, В. Луговий, І. Прокопенко) 

наголошується на необхідності підвищення суб’єктних проявів особистості 

студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки, а також на тому, що 

в особистісно орієнтованому навчанні пріоритетом виступає суб’єктний 
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досвід студента [6; 19; 39; 47; 49; 88; 103; 106; 118; 144].  

Як наголошує А. Бекірова, сьогодні реалізація суб’єктного підходу є 

стратегічним напрямом подальшого реформування системи вищої освіти в 

напряму поглиблення її особистісної орієнтації і професіоналізації. При 

цьому впровадження суб’єктного підходу в освітній процес передбачає 

сприйняття майбутнього вчителя як активного суб’єкта навчальної, 

навчально-професійної та професійної діяльності. За А. Бекіровою, 

формування професійної суб’єктності студентів педагогічних спеціальностей 

є одним із суттєвих результативно-цільових аспектів професійної підготовки 

у вищій школі [6, с. 54]. 

Варто також відзначити, що вказана авторка сприймає професійну 

суб’єктність майбутніх учителів як «інтегровану професійно важливу якість 

особистості, що забезпечує ефективну реалізацію себе як майбутнього 

фахівця у ставленні до себе та учнів як до суб’єктів навчальної діяльності та 

свого життя» [там само]. У структурі зазначеного феномену А. Бекірова 

виокремила такі складники: суб’єктну позицію, активність учителя, 

спроможність приймати ефективні професійні рішення, педагогічну 

креативність [там само]. 

Отже, у дослідженні визначено, що основою суб’єктної навчальної 

діяльності студентів педагогічних спеціальностей є суб’єктний досвід. При 

цьому дуже важливо надати студентам право на самостійний вибір форм 

роботи, темпів і термінів вивчення окремих курсів, вибір форм контролю та 

оцінки знань. Адже без набуття такого досвіду студенти в майбутньому не 

зможуть забезпечити ефективну взаємодію з учнями на засадах фасилітації 

[115]. 

Як відзначається в науковій літературі, у сучасних розвідках основна 

увага приділяється фасилітатору, однак у той же час недостатньо вивчено 

питання про студента як активного учасника процесу фасилітації. Проте 

фасилітація припускає присутність двох суб’єктів: педагога і студента. А 

тому «характеристики і одного, і другого впливають на продуктивність 
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навчання» [80, с. 153]. Очевидно, що для реалізації фасилітативної взаємодії 

з учнями майбутні вчителі спочатку мають самі навчитися бути суб’єктами 

власної діяльності. 

Важливе місце в методологічній базі дослідження проблеми підготовки 

студентів педагогічних спеціальностей до фасилітаційної взаємодії зі 

школярами займає також аксіологічний підхід, який знаходиться в центрі 

уваги таких дослідників, як: О. Апраксіна, В. Гриньова, Т. Жигінас, І. Зимова, 

Т. Калюжна, Л. Коваль, І. Костікова, Я. Левченко, Б. Лихачов, З. Малькова, 

М. Нікандров, В. Розанов, О. Рудницька, Н. Ткачова, В. Шадриков та ін. 

У світлі цього слід зауважити, що концептуальний апарат педагогічної 

аксіології оперує поняттям «цінність», а до її загальних аксіологічних 

категорій відносяться такі, як потреба, мотивація, ціль, ідеал, ціннісні 

орієнтації. Очевидно, що ці категорії значною мірою корелюють з поняттям 

«підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями». Саме 

це стало підставою для обрання аксіологічного підходу як одного з 

найважливіших методологічних підходів до дослідження зазначеної 

підготовки майбутніх шкільних педагогів.  

Уточнимо, що в довідковій літературі категорія «цінність» 

визначається як: 

 будь-який предмет, у тому числі й ідеальний, який має життєво 

важливе значення для суб’єкта, причому в широкому значенні цінностями 

можуть виступати абстрактно привабливі сенси, стабільно важливі для 

індивіда матеріальні блага, у вузькому  – цінності ототожнюються з 

духовними ідеями, які виражаються поняттями високого ступеня 

узагальнення [74, с. 436]; 

 задоволення відповідних потреб людини в матеріальному та 

духовному плані [143, с. 765]; 

 моральні й естетичні імперативи (вимоги), котрі визначені в 

людській культурі й які виступають продуктами суспільної свідомості [75, 

с. 442]. 
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Як стверджує Н. Ткачова, цінності – це сукупність реальних предметів і 

абстрактних ідей, що мають високу значущість для суспільства чи окремої 

особистості [140, с. 35]. 

Слушними є також погляди вчених на педагогічні цінності, які містять 

у собі такі їх групи: загальнолюдські цінності (людина, дитина, учитель, 

творча індивідуальність); духовні цінності (педагогічні теорії, педагогічний 

досвід людини, способи педагогічного мислення); практичні цінності 

(педагогічні технології, освітні системи, способи діяльності тощо); 

особистісні цінності (педагогічні здібності, індивідуальні якості, ідеали) [150, 

с. 93]. 

За іншою ознакою було класифіковано ще одну систему педагогічних 

цінностей, яка складається з таких елементів: домінантні цінності (знання, 

пізнавальна діяльність, пізнавальна активність, цінність спілкування); 

нормативні цінності (освітні стандарти, моральні норми тощо); 

стимулювальні цінності (методики, традиційні й інноваційні педагогічні 

технології i цінності контролю); супровідні цінності (навчальні вміння, 

розуміння школярами навчального матеріалу тощо) [151, с. 117]. 

Розглядаючи аксіологічний підхід до вивчення проблеми формування 

педагогічної культури майбутнього вчителя, В. Гриньова підкреслює, що в 

аксіології поняття «ціннісна орієнтація» орієнтується на найпотрібніші 

складові в майбутній педагогічній діяльності [35; 36].  

Заслуговує на увагу також введення Т. Калюжною поняття «аксіосфера 

майбутнього вчителя» як унікальної духовної освіти, що охоплює ціннісні 

орієнтації, які мають духовне наповнення й цілеспрямовано впливають на 

розвиток особистості. Причому цінності як стрижневе утворення особистості 

визначають тенденції розвитку ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя в 

процесі підготовки його до професійної діяльності в умовах підвищення 

духовної складової частини професійної культури. Серед професійно 

важливих аксіологічних орієнтирів учителя називають такі, як благородство, 
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терпіння, віра, любов, патріотизм, народність, котрі, поєднуючись, 

утворюють духовність як особистісне надбання вчителя [60, с. 9]. 

Особливого значення для можливості здійснення фасилітаційної 

взаємодії набувають ціннісні орієнтації майбутнього вчителя, які, по-перше, 

відбивають цілі професійної підготовки фахівця: оволодіння науковими, 

науково-педагогічними знаннями, знаннями про керування педагогічним 

процесом і взаємодією з учнями, а, по-друге, передбачають оволодіння 

здобувачами цінностями-засобами, у тому числі професійними вміннями й 

навичками, педагогічною майстерністю, педагогічним тактом, культурою 

педагогічного спілкування, сучасними педагогічними технологіями. 

Аналізуючи ціннісні орієнтації як основу формування професійно-

педагогічної спрямованості особистості студента, учені пов’язують систему 

цінностей із духовно-моральним становленням особистості та сприймають 

цю систему як культурний стрижень підготовки майбутніх фахівців.  

До групи основних  педагогічних цінностей науковці відносять: 

 ідеал як мету і результат професійної підготовки майбутнього 

вчителя; 

 знання, вміння і навички, що складають змістовну сторону освіти 

особистості як засіб досягнення професійно-освітніх цілей; 

 особистісні якості, що відображають результати моральної, 

естетичної, професійної підготовки; 

 ставлення до навколишнього середовища, до себе, своєї навчальної 

діяльності; 

 систему поглядів, переконань, настанов, принципів, що складають 

сутнісну характеристику особистості фахівця [81, с. 100]. 

Як установлено, поняття «особистісні цінності» в психології й 

педагогіці пов’язують із засвоєнням конкретними індивідами суспільних 

цінностей. Причому становлення й розвиток особистості нерідко 

розглядається як процес утворення нею «особистісних цінностей», які 

спонукають її до активної діяльності. Як наголошував відомий психолог 
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Г. Костюк, саме спрямованість на мету є умовою розвитку життя людини, 

подолання нею «межі теперішнього, очікування майбутнього, того, що 

потрібно зробити для відкладеної до часу задоволення потреби; спрямовуючи 

дію, мета надає їм внутрішньої єдності» [95, с. 140]. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що підготовка майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями пов’язана також з орієнтацією здобувачів 

вищої педагогічної освіти на засвоєння пізнавальних, моральних та 

професійних цінностей. 

Так, пізнавальні цінності є важливим аспектом професійної підготовки 

здобувачів. За висновками науковців (В. Гриньова, Р. Немов, Н. Ткачова), 

пізнавальні цінності майбутніх учителів виконують такі функції: виступають 

з’єднувальною ланкою між теорією та практикою, орієнтують їх на активну 

пізнавальну діяльність, самостійний пошук вирішення пізнавальних завдань, 

тобто свідоме оволодіння знаннями й уміннями, спрямовують на систему 

факторів, умов та організаційних форм і методів навчання, класифікують 

знання та визначають значущість матеріалу [36; 97; 140]. 

При підготовці майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями моральні цінності виконують такі важливі функції: вибір морального 

ідеалу, який виступає як мета та зразок життєдіяльності особистості, 

задоволення духовних потреб; визначення шляхів і вибір засобів для 

досягнення морального ідеалу. Отже, проблема моральних цінностей – це 

проблема навчання вибору моральних цінностей, осмислення їх значення для 

особистості, що виступають у вигляді морального ідеалу, принципів, 

настанов, способу поведінки та вчинків майбутнього вчителя [35; 36; 140]. 

Важливо відзначити, що вирішення актуального завдання підготовки 

майбутнього вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнем передбачає розгляд 

руху від особистості до діяльності, що вимагає «не підганяти» особистісні 

характеристики здобувачів під параметри професійно важливих для педагога 

якостей, а навпаки, застосовувати їх для найповнішого розвитку особистості 

майбутнього вчителя в процесі оволодіння професією. У такому випадку 
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відбувається орієнтація не стільки на актуальні, скільки на потенційні 

можливості, здібності до саморозвитку фахівця. У світлі цього сьогодні 

значно зростає роль аксіологічного підходу в оновленні змісту педагогічної 

освіти, бо він передбачає посилення уваги до внутрішнього світу особистості 

здобувача, його ставлення до відпрацювання принципово важливих 

індивідуальних орієнтацій, від яких залежать професійні настанови 

педагогічної діяльності, свій образ як майбутнього вчителя. 

З ракурсу цього підходу особистість визначається як найвища цінність 

суспільства й мета його розвитку. Кожну особистість характеризують певні 

моральні, естетичні, економічні, екологічні цінності, а тому їх розвиток є 

основним завданням гуманістичної педагогіки [36; 96; 140]. Зокрема, 

О. Буздуган, обґрунтовуючи основні вимоги до втілення аксіологічного 

підходу в педагогічну практику, наголошує на необхідності формування 

педагогічної ідеологію на життєстверджувальному позитивному змісті [22, 

с. 26]. 

Попри деякі відмінності в поглядах на роль аксіологічного підходу в 

освітньому процесі та загалом у педагогіці, загальні висновки науковців 

збігаються в тому, що: 

 аксіологічний підхід як філософсько-педагогічна стратегія 

використовує педагогічні ресурси для розвитку суб’єкта [61]; 

 суть аксіологічного підходу розкривається через систему цінностей 

особистості й внутрішнього життя людини [62]; 

 аксіологічний підхід зорієнтований на виявлення в майбутнього 

вчителя ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, тому його 

підготовка до фасилітаційної взаємодії з учнями має здійснюватися на 

основі ціннісно-орієнтованого підходу, за якого важливого значення 

набувають педагогічні цінності [78]. 

До особистісних цінностей педагога відносять також його основні 

професійно-особистісні особливості, серед яких слід відзначити особистісні 

якості, що забезпечують ефективність педагогічної діяльності: переконаність, 
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принциповість, наполегливість, самовладання, винахідливість [120]. Серед 

професійних цінностей, пов’язаних зі становленням студента як фахівця, 

доцільно насамперед виділити три групи особистісних якостей: здатність 

зрозуміти світ іншої людини, активно впливати на іншу особистість, 

спроможність керувати собою.  

Зокрема, Ю. Бабанський пропонує свою класифікацію професійно 

значущих якостей особистості вчителя, яка включає такі групи: 

 особистісні якості (потреба працювати з дітьми, педагогічна 

орієнтованість, вимогливість до себе й до інших, наполегливість у роботі, 

мобільність, педагогічний такт тощо); 

 якості особистості, пов’язані з навчальною діяльністю (знання 

предмета викладання, уміння оцінювати якість знань, умінь і навичок 

учнів, знання психолого-педагогічних основ навчання, уміння планувати 

роботу, розвивати мислення, формувати інтерес, здійснювати 

індивідуальний підхід); 

 якості особистості, пов’язані з виховною роботою вчителя (знання 

психолого-педагогічних основ виховання учнів, уміння оцінювати 

результати, планувати та здійснювати позакласну роботу, єдність дій 

учителів і батьків тощо) [5]. 

У психологічній літературі особистісні якості (здібності, здатності) 

поділено на такі три групи: комунікативні якості, пов’язані зі спілкуванням у 

процесі навчання й виховання; спеціальні, необхідні для здійснення процесу 

навчання; спеціальні якості, пов’язані з вихованням [97, с. 535]. У свою 

чергу, до комунікативних якостей відносять такі здатності педагога: пізнання 

учня, його окремих рис, намірів, жестів, міміки, пози; пізнання вчителем 

самого себе, що містить у собі оцінку власних знань, характеру, своєї 

професійної підготовленості, думок інших про себе, свого менталітету; 

уміння оцінювати ситуацію спілкування, що пов’язано з наявністю 

спостережливості й умінь орієнтуватися в наявних обставинах, правильно 

оцінювати ситуації, які виникають; уміння користуватися невербальними 
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формами педагогічного спілкування, що пов’язане зі вступом учителя в 

контакт із незнайомими людьми (батьками), попереджати й долати конфлікти 

в освітньому процесі й поза ним, поводитися так, щоб не заважати, а 

допомагати учням проявляти себе. 

Щодо спеціальних педагогічних здатностей, то серед них виділяють 

такі: бачити й відчувати розуміння учнями досліджуваного матеріалу; 

відбирати необхідний матеріал і відповідно до нього обирати раціональні 

методи навчання; доступно, цікаво викладати матеріал, спонукати учнів до 

міркувань, збуджувати в учнів потребу в знаннях; навчити їх самостійній 

пізнавальній діяльності; організовувати пізнавальні заняття, розвивати творчі 

здібності дітей; володіти прийомами самоаналізу. Тому постає питання про 

формування педагогічної майстерності як засобу реалізації професійно-

педагогічних передумов [97, с. 532]. 

Слід відзначити, що педагогічна майстерність як цінність проявляється 

у творчому виконанні педагогом своїх обов’язків, у бездоганному 

педагогічному такті, в умінні взаємодіяти з людьми [35; 104]. Серед чинників 

педагогічної майстерності особливого значення набувають такі фактори та 

джерела: знання (загальнонаукові, професійні, спеціальні), володіння 

пізнавальними вміннями й навичками, зв’язок з практикою пізнавальної й 

предметної діяльності, психолого-педагогічна підготовленість (володіння 

психологічними, педагогічними знаннями й уміннями, методами 

діагностики), особистісні якості (ерудиція, доброзичливість, тактовність, 

об’єктивність, обов’язковість, порядність, чесність, культура спілкування), 

діяльність особистості (інтереси, потреби, настанова, ідеал, статус 

особистості). 

Педагогічне спілкування також можна розглядати як цінність. Так, 

В. Сухомлинський наголошував, що педагогічне спілкування необхідне й у 

діяльності вчителя, і в повсякденному спілкуванні вихователя з вихованцем у 

найрізноманітніших сферах духовного життя. Видатний український 

теоретик і практик також стверджував, що кожному педагогу треба дбати про 
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власне духовне багатство – це і висока моральна культура, і інтелігентність, і 

життя у світі книг, повсякчасне поповнення своїх знань, передача їх дітям, 

любов до творчої праці. А найголовніше – це жадоба знань, одухотворена, 

облагороджена любов’ю до людини. У працях педагога також 

підкреслюється необхідність ціннісного збагачення освіти, здійснення 

освітнього процесу в такий спосіб, щоб «навчити людину правильно жити, 

правильно діяти, правильно ставитися до людей і до самого себе» [137, с. 10]. 

Цінними для нашого дослідження є наукові надбання засновниці 

наукової педагогічної школи «Освітні інформаційно-комунікаційні 

технології у контексті професійної підготовки фахівців» І. Костікової. Багато 

уваги приділяючи інтерактивності в навчанні, вона вводить ІКТ до 

аксіологічної парадигми підготовки сучасних педагогів. Як наголошує 

авторка, розвиток електронного навчання став причиною того, що позиція  

педагога перестає бути авторитарною, тобто вона набуває більшої  

демократичності. Це пояснюється тим, що в умовах функціонування  

вказаної моделі навчання і викладач, і здобувач мають рівний доступ до 

навчального матеріалу, завдань, навчальної інформації. А тому викладач 

перестає бути єдиним джерелом отримання людиною нових знань, 

інформації, фактів, ідей. У цьому контексті педагог стає «прообразом 

особистості, яка інтегрує в собі соціальні ролі як постачальника 

дисциплінарних знань, організатора і фасилітатора пізнавальної активності 

студентів, керівника спільної проєктної діяльності, так і споживача 

професійно-значущої і загальнокультурної інформації, яка гарантує розвиток 

і активну взаємодію особистості з професійним співтовариством» [71, с. 22]. 

Не викликає сумнівів той факт, що особистісне і професійне зростання 

майбутнього вчителя можливе лише з урахуванням національного, 

культурно-історичного надбання української педагогіки, що сприяє розвитку 

національної свідомості та зростання рівня етнічної культури особистості. 

Таким чином, застосування аксіологічного підходу у підготовці 

вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнем передбачає: 
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 удосконалення системи освіти та виявлення педагогічних ресурсів 

підготовки вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнем; 

 ставлення гуманістичної педагогіки до людини як суб’єкта пізнання 

та визнання людини як найвищої цінності суспільства; 

 реалізацію цілісної індивідуально-особистісної системи педагогічних 

цінностей, котрі відображають цілі, мотиви, інтереси, ідеали, настанови, 

світогляд особистості майбутнього вчителя; 

 розвиток і реалізацію аксіологічного потенціалу майбутнього 

вчителя як цінності; 

 виявлення компонентів аксіологічної моделі педагогічних цінностей 

майбутнього вчителя, а саме: цінностей-цілей, цінностей-відносин, 

цінностей-знань, цінностей-якостей; 

 застосування педагогічних технологій як практичних цінностей, 

котрі відіграють провідну роль у професійно-педагогічному процесі 

майбутніх учителів.  

Отже, можна вважати, що в процесі фахової підготовки педагогічнічні 

цінності, перетворюючись в особистісні, стають поштовхом успішної 

підготовки вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнями, яка розглядається 

як динамічна система професійно-педагогічних потреб, мотивів, настанов, 

інтересів, ідеалів, що складають аксіологічний потенціал особистості. 

 

2.3 Компетентнісний, ресурсний та технологічний підходи у 

підготовці майбутніх учителів до педагогічної фасилітаційної взаємодії з 

учнями 

 

В останні десятиріччя відбувається активна модернізація вітчизняної 

освіти на засадах компетентнісної педагогічної парадигми (Н. Бібік, 

Ю. Бойчук, В. Бондар, А. Вербицький, О. Гулай, С. Дорофей, О. Дубасенюк, 

Е. Зеєр, К. Лебедєва, Я. Левченко, Л. Новікова, Т. Олійник, А. Павлова, 

О. Пометун, І. П’янковська, Г. Селевко, Е. Симанюк, Л. Скорич та ін.). У 
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світлі цього особливу роль під час дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів до педагогічної фасилітаційної взаємодії з учнями 

виконує компетентнісний підхід. З цим підходом тісно пов’язані поняття 

ключових та предметних компетентностей, а також «hard skills» та «soft 

skills». Як відомо, жорсткі навички (hard skills) являють собою професійні 

спеціалізовані навички, у той час як м’які (soft skills), іноді їх ще називають 

людськими, надпрофесійні навички, не пов'язані з конкретною сферою 

діяльності. Відповідно до досліджень, проведених представниками Фонду 

Карнегі та Стенфордського університету, 85 % професійного успіху дають 

добре розвинені м’які навички, у той час як жорсткі (професійні) – лише 

15 %. Що ж стосується такого їх поділу в площині педагогічної 

фасилітаційної взаємодії, то межа між м’якими й жорсткими навичками дещо 

розмивається, оскільки людські навички є базисом, тобто необхідними 

жорсткими (професійними) навичками для педагога-фасилітатора [116; 117].  

Як уточнює Ю. Бойчук, головною перевагою цього підходу є те, що він 

спрямований на підготовку кваліфікованих працівників, здатних приймати 

відповідальні рішення на основі отриманих знань та їх інтеграції [96, с. 189]. 

О. Гулай також відзначає, що головною перевагою компетентнісного підхіду 

порівняно з іншими методологічними підходами є те, що він забезпечує 

результативно-цільову спрямованість освіти. При цьому автор стверджує, що 

компетенцію слід сприймати як «ціль освітньої діяльності» [38, с. 49], а 

компетентність – як «міру, ступінь, повноту її досягнення конкретним 

суб’єктом освітньої діяльностій» [38, с. 49, 50]. У руслі цього реалізація 

зазначеного підходу передбачає перенесення акцентів з рівня знань суб’єктів 

навчання на їхні вміння використовувати інформацію для вирішення 

практичних проблем [38, с. 50].  

Схожі погляди висловлює Н. Бібік, як констатує, що організація роботи 

закладів освіти на засадах компетентнісного підходу вимагає 

«переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі», 

унаслідок цього випускники набуватимуть досвід та водночас особистісний 
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потенціал для практичного розв’язання професійних та життєвих проблем 

[38, с. 49, 50].  

Не суперечать поглядам указаної вище авторки й висновки О. Пометун, 

на думку якої реалізація компетентнісного підходу передбачає забезпечення 

спрямованості освітнього процесу на формування й розвиток ключових 

(базових, основних), загальногалузевих і предметних компетентностей 

особистості [111, с. 65]. Дослідниця також підкреслює, що реалізація 

компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає орієнтацію 

педагогів не на універсальний зміст освіти, розроблений для «всіх» суб’єктів,  

а на індивідуальні надбання кожного з них. У світлі цього трансформація 

змісту освіти відбувається з позиції названого підходу відповідно до інших 

принципів його відбору та структурування, ніж під час реалізації положень 

традиційної освітнього парадигми, спрямовуючись на набуття майбутніми 

фахівцями сукупності ключових і предметних компетентностей, що 

виступають кінцевим результатом освітнього процесу [110; 111]. 

Схожі ідеї висловлює Т. Олійник, яка вбачає значення 

компетентнісного підходу в освіті в тому, що він передбачає трансформації її 

змісту, переходу від моделі, яка «існує об’єктивно для всіх студентів, на 

суб’єктивні надбання одного студента, які можна визначити» [101, c. 69]. 

Ю. Громико теж вважає, що зазначений підхід спонукає учасників не до 

засвоєння ззовні запропонованого «готового знання», а до самостійного 

відбору потрібних їм знань, виявлення генези їх появи та розвитку [32, с. 38]. 

Як відзначає Г. Селевко, важливою ознакою компетентнісного підходу 

в освіті є те, що він переносить наголос з формування в учасників освітнього 

процесу відповідних знань, умінь та навичок на забезпечення оволодіння 

суб’єктами навчання комплексом компетенцій, забезпечуючи розвиток 

професійно-особитісного потенціалу кожного учасника та його здатність до 

ефективної життєдіяльності в умовах сучасного «багатоманітного соціально-

політичного, ринково-економічного, інформаційно й комунікаційно 

насиченого простору» [132, с. 138]; 
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У дослідженні в пригоді також стали висновки А. Вербицького, 

відповідно до яких реалізація компетентнісного підходу в освіті забезпечує 

суттєві зміни в усіх складниках освітнього процесу, а саме:  

 у цілях, результатах та провідних цінностях навчання, забезпечуючи 

його переорієнтацію від засвоєння суб’єктами знань, умінь та навичок до 

формування в них відповідних компетентностей; 

 у змісті навчання, що проявляється в зміні його спрямування від 

засвоєння молодими людьми теоретичної інформації, яка достатньо слабко 

пов’язана з практикою, на формування в них здатності здійснювати 

практичні дії та вчинки компетентного характеру;  

 у педагогічній діяльності вчителя, що забезпечує зрушення його 

професійної позиції у викладенні матеріалу з монологічної форми на 

діалогічну, сприяє творчій співпраці всіх учасників освітнього процесу; 

 у діяльності суб’єктів навчання, в якому провідне місце займає не 

пасивна навчальна діяльність репродуктивного характеру, а самостійна 

робота кожного учасника, спрямована на створення індивідуальної 

картини світу через активне опанування інтелектуальної, духовної, 

соціальної та предметної культури; 

 у технологічному забезпеченні освітнього процесу, що проявляється 

в перенесенні наголосу в обранні способів навчання з традиційних методів, 

зорієнтованих на засвоєння майбутніми фахівціями нової інформації в 

«готовому» виді, на інноваційні педагогічні технології, що забезпечують 

активну спільну діяльність та творчу взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу, єдність пізнавальної, дослідницької, практичної та майбутньої 

професійної діяльності майбутніх фахівців; 

 в освітньому середовищі як системі впливів та умов формування й 

розвитку особистості, які реалізуються в соціальному та просторово-

предметному оточенні закладу вищої освіти, сприяючи суттєвій зміні 

змісту діяльності педагогів;  
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 у взаємовідносинах суб’єктів навчання із зовнішнім середовищем, 

зокрема із соціальним оточенням, родиною, засобами масової інформації, 

установами культури, відпочинку та спорту, представниками різних 

етносів, а також з країною та світом загалом, тобто відбувається зміна 

зовнішнього контексту навчальної діяльності загалом;  

 у рівні фінансового, матеріально-технічного, організаційного 

й кадрового забезпечення системи освіти в цілому [24; 25]. 

У дослідженні в пригоді також стали висновки С. Дорофей та 

Л. Скорич, які наголошують, що компетентнісний підхід займає важливе 

місце в методологічній базі педагогічного дослідження та водночас виступає 

дієвим чинником модернізації вищої освіти. Причому авторки підкреслюють, 

що застосування цього підходу в системі вищої освіти не передбачає повної 

відмови від традиційної для вітчизняної освіти системи знань, умінь та 

навичок, а вимагає створення сприятливих передумов для більшого 

наближення спроєктованих результатів освіти до нових потреб і вимог 

сучасного суспільства, подальшого розвитку освіти загалом. С. Дорофей та 

Л. Скорич також підкрселюють, що компетентнісний підхід у галузі освіти 

має цільовий характер, що забезпечує професійну підготовку не просто 

фахівців широкого профілю, а компетентних професіоналів, які мають бути 

добре обізнаними в певній царині й якісно виконувати чітко визначене 

(конкретне) коло робіт [43, с. 15]. 

Як відзначає Л. Новікова, реалізація компетентнісного підходу в освіті 

передбачає:  

 переорієнтацію освітнього процесу від формування в суб’єктів 

навчання знань як самоцілі на їх застосування й організацію; 

 підвищення гнучкості освіти як одного з основних напрямків 

стратегії її подальшого розвитку, розширення можливостей 

працевлаштування і виконання професійних завдань майбутніми 

фахівцями; 
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 урахування в освітньому процесі та доведення до відома здобувачів, 

що існує нескінчена розмаїтість різних професійних і життєвих ситуацій 

[99, с. 17].  

Авторкою також зазначається, що реалізація освітнього процесу на 

основі компетентнісного підходу передбачає: 

 формулювання освітніх цілей у контексті формування здатності 

здобувачів самостійно вирішувати завдання в царині професійної 

діяльності;  

 відбір змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з опорою на 

цілісне уявлення про комплекс основних навчально-професійних завдань у 

визначеній сфері;  

 здійснення організації освітнього процесу в такий спосіб, щоб 

забезпечити створення оптимальних умов для формування у здобувачів 

досвіду самостійного розв’язання різного роду (пізнавальних, 

організаційних, комунікативних, моральних тощо) проблем професійної 

діяльності;  

 оцінювання досягнутих здобувачами навчальних результатів, що 

передбачає наявність альтернативи у способах перевірки нормованих 

змістових одиниць, а саме – оцінювання сформованості компетентностей 

[99, с. 6]. 

Доцільно також зауважити, що в науковій літературі виокремлено такі 

основні принципи реалізації компетентнісного підходу:  

 варіативності й відкритості (важливість відповідності змінним 

умовам життя, що зумовлює необхідність безперервного розвитку й 

оновлення наявних компетенцій);  

 цілісності й багатоаспектності (компетентності, що формуються в 

суб’єктів навчання, мають відношення до різних сторін їхньої 

життєдіяльності, проте між цими компетентностями існують складні 

взаємозв’язки);  
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 культуродоцільності (центральне місце серед різних 

компетентностей людини займають ті з них, які найбільшою мірою 

відповідають наявному рівню культури та сприяють її розвитку); 

 гуманізму (підґрунтям для кожної компетентності особистості 

складає турбота про інших людей та прагнення принести їм певну користь);  

 інтегративності (реалізація компетентнісного підходу відбувається в 

тісному взаємозв’язку з іншими підходами, які відповідають сучасній 

освітній парадигмі) [26; 67]. 

Як наголошує О. Дубасенюк, забезпечення сформованості певних 

компетентностей здобувачів у процесі навчання проявляється в їхній 

здатності вирішувати різні проблеми, типові й нетипові завдання, що 

виникають у різних царинах діяльності на основі використання засвоєних 

знань, умінь, накопиченого навчального й життєвого досвіду. При цьому 

формування таких компетентностей не зводиться до їх прямої трансляції від 

педагога до суб’єктів, бо ці утворення є результатом активної самостійної 

діяльності самої особистості.  

Дослідниця також зазначає, що висунення сьогодні принципово нових 

вимог до організації освітнього процесу передбачає зміну позиції педагога в 

освітньому процесі, а саме з позиції організатора на позицію фасилітатора, 

який має забезпечувати надання мабутнім фахівцям дієвої педагогічної 

підтримки. Адже педагог має допомогати кожному учаснику освітнього 

процесу не тільки усвідомити зміст програмного матеріалу, але й 

активізувати процес його рефлексії, тобто зрозуміти, якою мірою йому 

вдалося засвоїти цей матеріал, які прийоми, засоби, техніки стали для цього 

йому в пригоді, а також забезпечити набуття людиною практичного досвіду 

застосування засвоєних знань на практиці [44, с. 11]. 

Коментуючи зазначені ідеї дослідниці, слід зауважити, що вони 

стосуються як роботи вчителя в школі, так і викладачів закладів вищої освіти 

[37]. Причому особливо актуальними ці ідеї є для царини вищої педагогічної 

освіти, оскільки саме в процесі професійної підготовки майбутні вчителі 
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мають стати компетентними педагогами, здатними ефективно реалізовувати 

компетентнісно орієнтовану освіту в закладах загальної середньої освіти.  

У контексті порушеної проблеми доцільно також зауважити, що 

компетентнісний підхід є одним із методологічних підходів, які дають змогу 

найбільшою мірою відобразити основну ідею про суть фасилітативної 

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. У свою чергу, це 

вимагає створення сприятливих передумов для опанування здобувачами 

педагогічного фаху зазначеної здатності. Однією з таких передумов є як раз 

упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки 

майбутніх педагогів.    

Важливе місце в методологічній базі дослідження займає також 

ресурсний підхід, який досліджували такі науковці: І. Бринза, В. Бойко, 

Т. Кравцова, Р. Кумишева, В. Лозова, С. Микитюк, В. Палєй, О. Онищенко, 

Л. Рибалко, О. Рязанцева, В. Толочек, І. Хижняк, Т. Цецоріна та ін. Як 

зазначається в науковій літературі, цей підхід дає змогу «здійснювати цільове 

планування розвитку здобувачів вищої освіти не лише з позицій сьогодення, 

а й в аспекті перспективи на майбутню професійну діяльність, спираючись на 

зону близьких і далеких можливих змін» [79, с. 52]. Отже, з позиції 

ресурсного підходу не тільки забезпечується вивчення суб’єктів навчання в 

русі їхнього професійно-особистісного становлення, але й здійснюється 

педагогічне прогнозування, під час якого визначаються зміст, джерела 

(ресурси), засоби, умови розвитку кожного майбутнього фахівця. У свою 

чергу, це дозволяє виявити оптимальний шлях для досягнення як 

сформульованої викладачем освітнього мети, так і індивідуальних цілей 

самих здобувачів [там само]. 

Як підкреслюють у спільній праці В. Лозова і С. Микитюк, ресурсний 

підхід являє собою сукупність різних способів, технологій, прийомів 
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забезпечення, виявлення та використання ресурсів і розвитку існуючих в 

людині потенцій з метою підвищення ефективності діяльності, спонукання її 

до активної самореалізації [86, с. 180]. Л. Рибалко також наголошує, що 

зазначений підхід пов’язаний з визначенням кореляції між потенційними 

ресурсами суб’єкта навчання та процесом його самореалізації, можливостями 

використання наявних в майбутніх фахівців як особистостей сутнісних 

(внутрішніх) сил для їхньої професійної самореалізації, спонукання кожного 

з них до активізації власних власних зусиль для активного просування до 

професійної вершини (акме) [123; 124].  

У науковій літературі констатується, що особистісний розвиток 

майбутніх фахівців зумовлює появу певних соціально важливих 

новоутворень, що виникають у процесі суб’єктивізації (інтеріоризації) й 

об’єктивізації (екстеріоризації) сутнісних сил студентів. Проте у випадку 

незатребуваності особистісні ресурси людини можуть переходити в  

резервний стан чи навіть взагалі зникати. Отже, незатребуваність 

особистісних ресурсів спричиняє регрес (гальмування), зупинення процесу 

розвитку відповідних потенцій людини [79; 124].  

Як з’ясовано в процесі наукових розвідок, упровадження ресурсного 

підходу вимагає вивчення вже сформованих якостей і властивостей кожного 

учасника освітнього процесу, добре знання його індивідуальних 

особливостей, а водночас сприймання людини як унікальної індивідуальності 

із багатим особистісним потенціалом, котрий може бути розкритий та 

реалізований тільки при створенні сприятливих зовнішніх умов. Отже, в 

освітньому процесі необхідно вивчати особистість майбутнього фахівця в 

аспекті перспективи реалізації його індивідуальних потенційних 

можливостей [79; 92].  

У дослідженні в пригоді також стали погляди К. Лебедєвої, яка основну 

мету впровадження ресурсного підходу в освітній процес вищої освіти вбачає 

в оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців на основі збереження та забезпечення подальшого розвитку їхніх 
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фізіологічних, психічних та духовних ресурсів. При цьому авторка 

підкреслює, що важливість реалізації зазначеного підходу в галузі освіти  

підвищується через інтенсифікацію процесу інформатизації освітнього 

простору, застосування інформаційно-комунікативних технологій практично 

у всіх сферах професійного та побутового життя. Проте очевидно, що 

зловживання людиною використанням комп’ютерних засобів призводить до 

появи негативних наслідків у стані її здоров’я (відчуття перевтоми, зниження 

працездатності, погіршення зору та слуху тощо). Тому дуже важливо навчити 

здобувачів вищої педагогічної освіти раціонально використовувати власні 

внутрішні ресурси, адекватно ставитися до фактору часу. У свою чергу, це 

вимагає пошуку нових ефективних шляхів підвищення рівня професійної 

компетентності майбутніх фахівців, розроблення й реалізації на практиці 

сучасних форм і методів організації освітнього процесу, застосування 

інноваційних технологій навчання, упровадження яких сприятиме 

оптимізації освітнього процесу, активному розвитку потенційних 

можливостей та творчого потенціалу кожного здобувача на основі 

дотримання ґрунтовної ідеї про необхідність збереження його психічного, 

фізичного та духовного здоров’я. Це вимагає спрямовування зусиль 

викладача не тільки на забезпечення опанування майбутніми вчителями 

професійно важливих знань та вмінь, але й на розвиток індивідуальності 

кожного з них, «його пізнавальних і самотворчих здібностей, для чого 

необхідні особливі умови, які дають можливість кожному студенту 

використовувати власні індивідуальні ресурси для максимально успішного 

вирішення завдань професійної підготовки» [79, с. 53]. 

Продовжуючи розвивати наведені вище думки, І. Хижняк зазначає, що 

результатом застосування ресурсного підходу в професійній підготовці 

майбутніх учителів має стати оновлення змісту чинних освітніх програм, 

навчальної літератури, розроблення нових авторських курсів і спецкурсів, 

програм практик із посиленням їх інформаційно-комунікаційної 
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спрямованості на основі врахування основних положень ресурсного підходу 

[149, с. 112].  

У процесі проведення наукового пошуку також установлено, як 

трактують учені поняття «ресурс» та які види ресурсів, на думку фахівців, 

відіграють провідну роль у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Зокрема, на підставі аналізу наукових джерел з’ясовано, що під ресурсом (від 

франц. ressource – допоміжний засіб) науковці, як правило, розуміють: запаси 

або джерела коштів; засоби, що використовуються в потрібний час або в 

необхідному випадку; сукупність засобів, об’єктивно існуючих умов, які 

потрібні для реалізації людиною певних дій й які сприяють її розвитку й 

саморозвитку як особистості, максимальній реалізації потенціалу 

особистості, її повноцінному й автентичному існуванню; все, що людина 

використовує для задоволення власних потреб та вимог середовища [79; 129; 

141].  

Як з’ясовано, у науковій літературі поширеною є класифікація, в якій 

виокремлено два основні класи ресурсів:  

1. Особистісні (внутрішні, індивідуальні) ресурси як персональне 

надбання особистості, що зумовлюють унікальність її особистості та 

визначають власні джерела розвитку. Ці ресурси об’єднують у собі такі 

групи: 

 біогенетичні (пов’язані зі спадковістю людини);  

 фізіологічні (вік, стать людини, особливості будови її організму, 

фізична витривалість, стан здоров’я тощо); 

 індивідуально-психологічні (рівень розвиненості інтелектуальної та 

емоційно-вольової сфери тощо) [54; 79; 92]. 

2. Середовищні (зовнішні, соціальні) ресурси, що включають у себе 

такі їх групи:  

 матеріально-технічні (об’єкти оточуючого світу, які різною мірою 

впливають на діяльність суб’єкта навчання);  
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 комунікативно-психологічні (умови й засоби організації 

міжособистісної взаємодії, створення емоційно-психологічного клімату в 

навчальній групі, ступінь її згуртованості тощо);  

 інформаційні (інформація, що представлена в усній, письмовій, 

графічній, електронній чи інших формах; сучасні інормаційно-

комунікативні технології та способи доступу до них);  

 стимулювальні (різні види морального й матеріального заохочення, 

покарання, зовнішнє оцінювання діяльності тощо);  

 організаційно-управлінські (система управління освітнім процесом на 

основі дотримання сформульованиї викладачами вимог до роботи 

студентів) [54; 79].  

Під час проведення дослідження особливий інтерес викликала 

класифікація ресурсів особистості, розроблена В. Толочеком, О. Оніщенко та 

В. Палєєм на основі зіставлення моделей «суб’єкт-суб’єктної» і «суб’єкт-

об’єктній» взаємодії. Зокрема, зазначені вчені виокремили такі групи 

ресурсів:  

 індивідуальні ресурси особистості (персональні здібності, уміння, 

навички, мотивація); 

 ресурси фізичного середовища (фізичний простір, час); 

 ресурси соціального середовища (знання, технології, соціальні норми 

тощо, тобто опосередковані в предметах результати діяльності інших 

людей, зафіксовані в різних компонентах культури); 

 ресурси взаємодії людей (процеси: взаємодія, взаємозв’язок, 

взаємовплив тощо; відносини: шлюб, виховання, навчання, наставництво, 

керівництво, лідерство, підпорядкування, консультування, коучинг, 

суперництво, співробітництво тощо, а також їх ефекти: задоволеність, 

знання, уміння, мотивація, переконання, зараження, навіювання, 

наслідування, опір, ідентичність тощо) [141, с. 16, 17]. 

Як уточнють названі вчені, індивідуальні ресурси людини 

характеризуються їх актуальним станом, причому ці ресурси достатньо легко 
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й адекватно вимірювати. Ресурси фізичного середовища відрізняються 

динамічністю змін та високою ситуативною мінливістю, причому їх складно 

оцінювати. Ресурси соціального середовища (культури) характеризуються 

потенційним станом і теж не завжди доступні для вимірювання. Ресурси 

взаємодії людей мають такі характерні ознаки: процесуальність, 

динамічність, ситуативна мінливість, короткочасність, причому їх реалізація 

має численні близькі та віддалені в часі ефекти (наслідки) [141, с. 17]. 

Науковці також привертають увагу тому факту, що звичайно в 

психолого-педагогічній літературі описується тільки позитивний вплив 

педагога на розвиток особистості. Проте вчені наголошують, що будь-яка 

педагогічна взаємодія характеризується наявністю не тільки вираженого 

«позитивного полюса» ефекту, що сприяє особистісному розвитку суб’єкта 

навчання, але й «негативного полюса», що перешкоджає його розвитку, 

пригнічує цей процес. Як цілком справедливо підкреслюють вказані 

дослідники, у психолого-педагогічній літературі звичайно докладно 

характеризується тільки перший з цих полюсів, а інший залишається поза 

уваги дослідників. Проте наявність у педагога (керівника, фасилітатора, 

консультанта) суттєвих особистісних вад, своєкорисливих інтересів, 

схильності маніпулювати дитиною може спричинити породження в учнів 

пасивності, посередності, бездарності, пасивності, інфантильності та інших 

негативних якостей. Тому негативні наслідки педагогічної взаємодії мають 

обов’язково стати об’єктом пильної уваги науковців та педагогів-практиків 

[141, с. 17, 18].  

 Як визначено в дослідженні, Т. Кравцова запропонувала у своїй 

публікації класифікацію ресурсів людини, що включає:  

1) позасуб’єктні актуальні ресурси (фізичні, економічні історично-

соцілаьні умови, «матеріальна» культура);  

2) міжсуб’єктні потенційні ресурси (продукти діяльності інших людей, 

зокрема ідеї, технології, норми тощо);  

3) інтрасуб’єктні ресурси (індивідуальні ресурси психофізіології 
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людини);  

4) інтерсуб’єктні ресурси (відносини та породжувані ними ефекти, що 

створюються під час активної взаємодії людини з іншими її суб’єктами [72, 

с. 248].  

 Т. Кравцова також наголошує, що під час реалізація зазначеного 

підходу в освіті важливо враховувати як актуальні ресурси, так і потенційні 

ресурси особистості майбутнього педагога, бо тільки на основі проведення 

аналізу та отримання знання про його потенційні ресурси можна забезпечити 

успішність його підготовки фахівця до педагогічної та науково-педагогічної 

діяльності, адже поза суб’єктом не існує діяльності, а тим паче ресурсів для її 

реалізації [там само].  

На підставі вищевикладеного варто зауважити, що оптимальна 

організація процесу підготовки майбутніх учителів до фасилітативної  

взаємодії з учнями передбачає забезпечення їхнього постійного 

самовдосконалення на основі врахування та забезпечення подальшого 

розвитку комплексу індивідуальних ресурсів кожної особистості. Слід також 

зауважити, що реалізація зазначеного процесу вимагає активізацію 

професійно-особистісного самовдосконалення суб’єктів навчання, 

спонукання їх до постійного рефлексії, саморозвитку, саморегуляції власної 

поведінки та дій.  

У контексті порушеної проблеми дослідження доцільно також 

ураховувати, що здобувачі педагогічного фаху повинні в майбутньому бути 

здатними реалізовувати ресурсний підхід у власній професійній діяльності. 

Причому педагог-фасилітатор у своїй роботі має забезпечувати не тільки 

створення ресурсозбережувального й розвиваючого середовища у закладі 

загальної середньої освіти, але й навчати учнів оптимально використовувати 

власні особистісні ресурси, забезпечувати їхній активний саморозвиток. Ця 

теза ще більше підвищує значущість ресурсного підходу для проведення 

дослідження порушеної в дисертації проблеми. 
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У межах дослідження гармонійно доєднується з вищевказаними 

підходами технологічний підхід, який тісно пов’язаний з поняттям 

педагогічної технології. Як установлено, значний внесок у вивчення цього 

підходу зробили такі вчені, як А. Алексюк, В. Андрущенко, В. Беспалько, 

І. Богданова, А. Бойко, В. Бондар, І. Бех, С. Гончаренко, І. Дичківська, 

В. Євдокимов, М. Євтух, І. Зязюн, А. Іваницький, Д. Катарушкіна, 

А. Кіктенко, Л. Лісіна, О. Пєхота, І. Підласий, І. Прокопенко, П. Самойленко, 

В. Семиченко, О. Сердюк, С. Сисоєва, І. Смолюк, І. Якиманська [1; 7; 8; 13; 

41; 47; 49; 83; 102; 103; 105; 106; 133; 155] та ін. Їхні напрацювання 

дозволяють визначити становлення цього методологічного підходу. 

Як стверджує І. Підласий, технологічний підхід базується на деяких 

моделях педагогічної діяльності, у межах якої відбувається конструювання 

педагогічної технології як побудова системи рекомендацій у формі чітко 

визначеного алгоритму для роботи педагога. За поглядами вченого, 

специфічність педагогічних технологій зумовлена можливістю утворення 

безлічі кількості особистісно-орієнтованих ситуацій у навчанні, що 

спираються на особистісний потенціал учасників освітнього процесу й 

активно розвивають його, визнаючи особистість як мету і засіб навчання. Як 

вважає автор, з позиції технологічного підходу сутнісними характеристики 

педагогічних технологій, спрямованих на утворення особистісно-

орієнтованої ситуації, є такі: входження в контекст життєвої сфери 

особистості її власного життєвого досвіду; спонукання суб’єктів навчання до 

накопичення й збагачення їхнього особистісного досвіду засобами діалогу; 

цілеспрямоване утворення ситуації особистісного розвитку. При цьому, як 

підкреслює І. Підласий, важливим завданням для педагога є забезпечення 

«соціокультурної орієнтації свідомості» [107, с. 120] особистості, відбору та 

прийняття нею певних соціальних цінностей та їх апробації у власному 

досвіді [там само]. 

За поглядами відомих вітчизняних дослідників, суть проєктного 

підходу полягає в доцільності реалізації в освіті сучасних технологій, кожна з 
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яких являє собою «множину обґрунтованих проєктивних дій P1, P2, …Pn» 

[103, с. 22], які здійснюються з метою забезпечення професійної підготовки 

фахівців згідно вимог інформаційного суспільства [там само].  

Схожих поглядів дотримуються М. Євтух і О. Сердюк, які 

стверджують, що педагогічне проєктування є однією з найважливіших сторін 

діяльності викладача вищої школи. Як уточнюють автори, проєктування 

навчальних занять передбачає застосування технологічного підходу, який 

вимагає поетапного конструювання послідовності чітко визначених 

майбутніх кроків пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, що 

організована в такий спосіб, щоб сприяти їхньому формуванню як творчих 

особистостей та компетентних фахівців [48; 49] 

Як вважає І. Зязюн, процес інформатизації сучасної освіти слід 

розглядати як окремий етап у процесі неперервного розвитку її 

технологізації, а точніше – як революційний «поворот» у цьому процесі. 

Причому, на думку вченого, саме завдяки технологізації в системі освіти 

спостерігається наступність у розвитку нових технологій [52; 106]. 

Висловлюючи власні погляди щодо шляхів реалізації технологічного 

підходу, І. Зязюн вважає за доцільне розглядати технології як способи 

системної організації навчальної діяльності її суб’єктів, що стосується різних 

аспектів життєдіяльності людини (культура, природа, суспільство) й яка 

активізує мислення й рефлексію кожного учасника, має стандартизований 

характер та передбачає використання спеціалізованого інструментарію [52; 

106]. Ураховуючи різноманітність освітніх технологій, автор вважає 

неможливим об’єднати їх в єдину загальноприйняту систему в силу якісного 

розмежування змісту поставлених технологічних завдань та наявності 

суттєвої різниці в обранні шляхів їх вирішення. У світлі цього вчений 

пропонує актуальні завдання, пов’язані з педагогічними технологіями, 

розв’язувати на верхніх ієрархічних рівнях освітньої системи. Серед цих 

завдань він виокремлює такі: 
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 формування основних освітніх цілей, концепцій у вигляді моделей, 

обрання адекватних критеріїв їх оцінки;  

 визначення найкращих освітніх технологій для впровадження їх у 

заклади освіти на основі дотримання основних положень сучасних 

психологічних, морально-етичних, ергономічних та інших підходів, 

урахування результатів оцінювання їх ефективності й безпеки в умовах 

здійснення освітнього процесу та інших адекватних критеріїв;  

 створення різноманітних перспективних засобів навчання, 

розроблення й реалізація на практиці розроблених на їх основі 

оригінальних педагогічних технологій, оцінювання їх ефективності;  

 розроблення державних освітніх стандартів, нормативів та 

регламентів, які треба враховувати під час розроблення нових технологій;  

 управління освітнім процесом на засадах технологічного підходу, 

послуговуючись при цьому цільовими державними програмами та 

освітніми стандартами;  

 контролювання процесу реалізації педагогічних технологій на основі 

виявлення педагогічної доцільності їх упровадження, урахування психічної 

і моральної безпеки кожної з них [52, с. 25].  

Підсумовуючи свої думки, І. Зязюн підкреслює, що технологізація 

освітнього процесу не обмежується лише навчанням учнів чи підготовкою 

кваліфікованих кадрів у вищій школі, відмовою від застарілих стереотипів 

традиційної освіти. Цей процес передбачає більш широкий спектр освітніх 

послуг, який пов’язаний з використанням різних сучасних технологій, 

спрямованих на активізацію формування нового мислення всіх учасників 

освітнього процесу, зміну ментальності педагога і суб’єктів навчання [там 

само].  

У контексті порушеної проблеми в пригоді також стали теоретичні 

положення, сформульовані В. Андрущенком. Зокрема, теоретично 

обґрунтовуючи суть особистісно орієнтованих технологій навчання як 

інноваційного педагогічного явища, учений вважає за необхідне 
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впроваджувати технологічний підхід у ролі інструменту, що забезпечує зміну 

в процесі підготовки майбутніх учителів застарілих традиційних технологій 

на інноваційні, які передбачають «зміщення акцентів на співтворчість 

педагога і студента» [103, с. 144], при цьому основною педагогічною 

технологією стає «духовне спілкування Вчителя й Учня, діалог між ними» 

[там само]. 

Як зазначає С. Сисоєва, сучасні освітні технології передбачають 

введення прийомів раціонального виконання навчальних дій, контроль за 

процесом навчання, оцінювання способів навчальної роботи та забезпечення 

високого рівня самостійності суб’єктів навчання. У свою чергу, 

технологічний підхід дослідниця розглядає як засіб технологізації 

особистісно орієнтованого навчання, котрий спирається на такі основні 

принципи:  

 пріоритет індивідуальності, самоцінності кожної особистості як 

активного носія унікального суб’єктного досвіду;  

 конструювання й реалізація освітнього процесу передує проведення 

педагогом спеціальної роботи, спрямованої на виявлення й вивчення 

суб’єктного досвіду кожного його учасника;  

 взаємодія суспільно-історичного й суб’єктного досвіду передбачає 

застосування всього того, що було накопичене окремою особою як 

суб’єктом пізнання в процесі її життєдіяльності;  

 розвиток особистості відбувається шляхом перетворення її 

суб’єктного досвіду на важливе джерело розвитку [105, с. 37]. 

Заслуговують на увагу також погляди В. Євдокимова, який визначає 

технологічний підхід як нову педагогічну технологію організації навчання, 

де центральне місце займають такі форми діяльності викладача: розробка 

індивідуальних стратегій навчання, залучення студентів до виконання 

диференційованих самостійних завдань, проведення для них індивідуальних 

консультацій тощо. Причому в межах реалізації зазначеної технології  

суб’єктний досвід студентів сприймається як важливіше джерело їхнього 
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розвитку та успішного здійснення індивідуальної життєдіяльності. 

Сприймаючи особистість студента як головний ціннісний орієнтир у процесі 

його навчання у вищій школі, В. Євдокимов наголошує на необхідності 

пошуку (розроблення) такої педагогічної технології, за допомогою якої 

студента можна ефективно вивести на високий рівень сформованості 

професійно важливих компетентностей, професіоналізму й підготовленості в 

галузі обраної спеціальності, забезпечити спрямованість особистості на 

обрану професію та педагогічну працю, активізувати прояв ним 

ініціативності, організованості та громадянськості. Водночас учений 

наголошує, що застосування тільки одного технологічного підходу не може 

забезпечити кращі результати, ніж традиційні методи навчання. Адже 

педагогічні технології слід реалізовувати в межах особистісно орієнтованого 

навчання, бо тільки в такому випадку можна очікувати забезпечення 

сильного педагогічного ефекту [47, с. 21]. 

Значний інтерес також викликали ідеї щодо особливостей застосування 

технологічного підходу в наукових педагогічних дослідженнях, які були 

викладені у спільній науковій праці В. Євдокимова та І. Прокопенка. Як 

наголошують ці автори, технологічно розбудований педагогічний процес 

характеризується чітко визначеною послідовністю кроків, що дозволяє 

одержати результати, котрі відповідають таким критеріям технологічності:  

 концептуальність (технологію розробляють у межах певної чітко 

сформульованої педагогічної концепції);  

 цілеспрямованість (цілі є системоутворювальним компонентом 

технології, що визначає всі інші її складники);  

 діагностичність (визначені в технології діагностичні процедури 

дають змогу виявити рівень досягнення запланованих цілей);  

 оптимальність (відповідність організаційної складової технології її 

цільовому компоненту);  

 надійність (реалізація технології гарантує досягнення запланованих 

результатів усіма учасниками освітнього процесу [96, с. 309]. 
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Слід зауважити, що застосування технологічного підходу у вивченні 

порушеної в дослідженні проблеми передбачає також забезпечення 

готовності студентів педагогічних спеціальностей до застосування цього 

підходу в майбутній професійній діяльності. У світлі цього О. Пєхота 

зазначає, що технологічний підхід як складно-структуроване утворення в 

навчально-професійній діяльності майбутнього вчителя забезпечує необхідні 

внутрішні умови успішного формування його технологічної грамотності та 

забезпечення професійно-особистісного зростання. Розглядаючи готовність 

майбутнього вчителя до впровадження освітніх технологій у майбутній 

професійній діяльності, дослідниця виокремлює такі компоненти: 

 ціле-мотиваційний (професійно-педагогічна спрямованість, інтерес до 

педагогічної професії, усвідомлення цінності самореалізації, прояв власної 

творчої індивідуальності, прагнення реалізовувати мету й завдання, які 

визначають стратегію професійної життєдіяльності майбутнього педагога, 

його орієнтацію на високі результати у майбутній фаховій діяльності); 

 змістовий (сформованість системи особистісно опанованих 

здлбувачем знань про технологізацію освітнього процесу в школі, про 

здійснення самоорганізації й самовдосконалення в майбутній професійній 

діяльності); 

 операційний (наявність у майбутнього вчителя вмінь і навичок 

моделювання та проєктування освітньої діяльності школярів, загальних 

умінь технологічного характеру, необхідних особистісно-професійних 

якостей, що забезпечують високу якість професійно-педагогічної 

діяльності) [106, с. 19]. 

Як з’ясовано в дослідженні, І. Смолюк вважає, що впровадження 

технологічного підходу в закладі освіти передбачає реалізацію в освітньому 

процесі певних педагогічних технологій. Під технологією автор розуміє 

планомірне та послідовне втілення заздалегідь спроєктованого педагогічного 

процесу або логічну, послідовну систему дій педагога, націлених на 

вирішення педагогічних завдань. [135]. 
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У науковій літературі також зазначається, що технологічний підхід 

створює нові можливості для концептуального і проєктувального освоєння 

різних аспектів педагогічної, освітньої й соціальної дійсності. Зокрема, 

реалізація цього підходу дає змогу:  

 чіткіше прогнозувати й керувати педагогічними процесами;  

 комплексно вирішувати навчальні й виховні проблеми;  

 аналізувати й систематизувати на науковій основі наявний 

практичний досвід та можливості його використання;  

 зменшувати ефект впливу несприятливих обставин на суб’єктів 

навчання;  

 оптимально використовувати наявні в розпорядженні ресурси;  

 забезпечувати сприятливі умови для розвитку особистості; 

 обирати найбільш ефективні чи розробляти нові технології та освітні 

моделі для вирішення актуальних педагогічних проблем [63].  

З позиції обраної проблеми дослідження важливо візначити, що 

підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

передбачає не тільки засвоєння педагогами необхідних знань та вмінь, а й 

здійснення діагностики особистісного потенціалу майбутніх фахівців, 

актуалізацію їхніх ціннісно-змістових компонентів, створення особистісно 

орієнтованих педагогічних ситуації на основі застосування діалогічних, 

навчально-ігрових та інших педагогічних технологій тощо. 

Відзначимо, що технологічний підхід дозволяє керувати процесом 

навчально-професійної діяльності майбутніх учителів під час досягнення 

поставлених цілей та реалізації змісту навчання за допомогою обрання 

оптимальних організаційних форм, прийомів навчання та його реалізації за 

такими етапами: аналіз змісту підготовки майбутніх фахівців, визначення 

конкретних видів технологій, їх розробка й реалізація, перевірка 

ефективності застосування технологій у процесі здійснення підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, діагностика 

результатів експериментального дослідження. У цьому контексті вважаємо за 
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можливе впровадження в нашому дослідженні технологічного підходу як 

багатокомпонентного, цілеспрямованого та динамічного процесу якісних 

змін у професійних знаннях, уміннях, мотивах, професійних та особистісних 

якостях, що сприятиме забезпеченню ефективної підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Узагальнюючи розгляд обраних методологічних підходів, можна 

зробити висновок, що основою методолого-теоретичного аналізу проблеми 

підготовки вчителя до фасилітаційної взаємодії з учнями визначено систему 

фундаментальних філософських ідей, положення системного, 

синергетичного, особистісно-діяльнісного, суб’єктного, аксіологічного, 

компетентнісного, ресурсного та технологічного підходів.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Під час дослідження 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 
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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.  

Із системним підходом тісно пов’язаний синергетичний підхід, а як 

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; 

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, М. Овчинникова, 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 
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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, 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 
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розкриття внутрішнього потенціалу та суб’єктності учнів в майбутній 

професійній діяльності, а також спонукає до усвідомлення, що для реалізації 

фасилітаційної взаємодії з учнями педагоги спочатку мають самі навчитися 

бути 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 
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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 

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, технологічного, 

компетентнісного та ресурсного підходів до вивчення проблеми підготовки 

вчителя до фасилітаційної взаємодії з учннями ЗЗСО.   

Матеріали розділу представлено в таких авторських публікаціях: [115-117]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

3.1 Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями як складник їхньої загальнопрофесійної підготовки  

 

Для визначення суті феномену підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями загальноосвітніх середніх закладів 

важливо спочатку розкрити сенс поняття загальнопрофесійної підготовки 

цих фахівців. Зокрема, у довідковій літературі зазначена підготовка 

трактується як:  

- опанування майбутніми фахівцями сукупністю загальноосвітніх та 

спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, нормами корпоративної 

культури, накопичення ними трудового досвіду, що забезпечують 

можливість успішної праці людини за обраною професією 28; 139; 99;  

- система професійного навчання, основна мета якої полягає в 

засвоєнні вмінь та навичок, необхідних для виконання певної діяльності [87, 

с. 223];  

- процес постійного творчого розвитку й удосконалення майбутнього 

фахівця шляхом поступового накопичення знань та забезпечення взаємодії 

між їх теоретичними та практичними видами, що забезпечує компетентність 

людини в подальшому практичному використанні цих знань. Зазначений 

процес спрямований на вирішення двох груп взаємопов’язаних завдань: 

забезпечення соціального (загальнокультурного, ціннісного, громадянського, 

морального) розвитку особистості майбутнього педагога й надання 

педагогічного супроводу в його професійному становленні як 

кваліфікованого фахівця [39, с. 582]. 

Як визначено, у науковій літературі пропонуються різні визначення 

суті професійної підготовки майбутніх учителів. Так, деякі фахівці 
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визначають цей феномен як відповідну педагогічну систему. Наприклад, 

А. Алексюк відзначає, що професійна підготовка майбутніх фахівців є 

цілісною системою, яка поєднує в собі фундаментальну наукову, 

загальнокультурну та практичну підсистеми. Як підкреслює автор, у 

сучасних умовах зазначена підготовка має не тільки забезпечувати 

формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, але й 

сприяти збагаченню інтелектуального потенціалу української нації загалом, 

забезпеченню динамічного різнобічного розвитку кожної особистості, 

подальшому активному становленню національної культури, відтворенню 

продуктивних сил українського суспільства [5, c. 148].  

В. Берека визначає підготовку майбутніх фахівців у педагогічній галузі 

як сукупність взаємопов’язаних методів, прийомів, засобів, які в комплексі 

забезпечують цілеспрямований педагогічний вплив на формування 

особистості здобувачів із заданими властивостями і якостями, реалізацію 

нормативних, ціннісно-смислових, технологічних та процесуально-

результативних функцій педагогічної діяльності, досягнення визначених 

цілей щодо розвитку та професійного становлення майбутніх педагогів 

[8, c. 4]. Як стверджує О. Мисечко, зазначена підготовка являє собою 

динамічну цілісну педагогічну систему синергетичного плану, що 

характеризується дією специфічних закономірностей, єдністю цілей, змісту, 

форм, засобів, які комплексно спрямовуються на формування професійної 

компетентності, загальної та професійної культури майбутніх учителів, 

розвитку їхнього творчого мислення і здатності до здійснення постійного 

професійно-особистісного самовдосконалення [77; 78].  

Певною мірою сході ідеї висловлюють В. Лозова та Г. Троцко. Ці 

дослідниці розуміють під професійною підготовкою майбутніх педагогів 

систему, що характеризується взаємодією її структурних і функціональних 

складників та забезпечує формування особистості фахівця згідно зі 

сформульованою метою – досягти якісно високий рівень його готовності до 

професійної діяльності [69, с. 144]. І. Манохіна сприймає професійну 
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підготовку майбутніх педагогів як складну багаторівневу педагогічну 

систему, що інтегрує в собі відповідну сукупність цілей, змісту, методів, 

форм, засобів і технологій, зумовлених сутнісними потребами учасників 

педагогічної взаємодії. Результатом цієї підготовки є готовність до 

виконання професійної діяльності [71, с. 131].  

Схоже визначення вказаного поняття пропонує М. Васильєва, яка 

сприймає зазначену підготовку як систему, що включає мету, завдання, зміст, 

методи, форми й отримані результати [14, с. 39]. За поглядами Н. Єсіної, 

професійна підготовка майбутніх учителів – це цілісна система, що 

забезпечує сформованість сутнісних характеристик особистості вчителя, його 

професійної компетентності, а як наслідок – виступає передумовою 

ефективної педагогічної діяльності, метою професійного самовдосконалення 

[40, с. 32].  

Т. Довженко стверджує, що зазначена підготовка – це професійно-

освітня система, реалізація якої передбачає організацію творчої діяльності 

здобувачів, її гнучку переорієнтацію на задоволення сучасних вимог 

суспільства, формування професійно важливих якостей здобувачів [34, с. 53, 

85]. Як вважає Г. Товканець, підготовка майбутніх учителів вимагає 

опанування знаннями, уміннями, навичками, прийомами навчання 

професійно значущих навчальних дисциплін та вміле використання їх для 

виконання навчальних, виховних, науково-методичних та іншого плану 

професійних завдань, спрямованих на розвиток виявлених здібностей учнів, 

формування в них бажання вчитися, культури усного й писемного мовлення, 

навчальних вмінь і навичок, логічного та критичного мислення, здійснення 

виховання, залучення школярів до різних видів особистої та суспільно 

корисної діяльності [89, с. 13].  

Інша група вчених тлумачать професійну підготовку майбутніх 

учителів як відповідний процес. Так, Г. Амбросимова вбачає суть 

професійної підготовки здобувачів педагогічної освіти в процесі їхнього 

навчання в системі навчальних занять та в отриманому результаті, що 
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характеризується певним рівнем розвитку особистості кожного педагога, 

сформованістю в нього педагогічних знань, умінь, навичок [2, с. 15]. 

Г. Лещенко наголошує, що професійна підготовка майбутніх фахівців являє 

собою цілеспрямований процес опанування ними знань, умінь, навичок, 

необхідних під час виконання професійної діяльності [65, с. 422].  

Схоже трактування пропонує Т. Нестеренко, яка визначає цю 

підготовку як процес опанування майбутнім учителем загальнонауковими, 

професійними знаннями і вміннями для успішного здійснення професійної 

діяльності [84, с. 73].  

За поглядами Н. Єсіної, зазначена підготовка є процесом, що 

забезпечує сформованість сутнісних характеристик особистості вчителя, 

показників рівня його професійної компетентності, умову ефективної 

педагогічної діяльності, мету професійного самовдосконалення [40, с. 32, 33]. 

Авторка також вважає, що професійну підготовку майбутнього вчителя 

можна розглядати як процес опанування відповідними знаннями, уміннями й 

навичками, які в сукупності забезпечують успішність педагогічної діяльності 

[40, с. 33]. Аналогічні погляди щодо сприйняття професійної підготовки 

майбутніх педагогів як процесу опанування ними систематизованими 

знаннями, вміннями, навичками, а також необхідними особистісними 

професійними якостями висловлюють також такі вчені, як Н. Волкова, 

Н. Кузьміна, Н. Хмель, С. Шеховцова [18; 63; 128; 137].  

Т. Калюжна розуміє під професійною підготовкою майбутніх учителів 

зорієнтований на багатогранну майбутню професійну діяльність процес, що 

забезпечує формування кожного з них як високоосвіченої, різнобічно 

розвиненої особистості, опанування ним знань із загальнопрофесійних і 

фахових дисциплін. Як наголошує авторка, зазначена підготовка має 

ґрунтуватися на ідеях інклюзивної освіти, компетентнісного підходу, 

принципах здоров’язберігаючого та ціло життєвого навчання, толерантності 

та реалізовуватися в інтересах сталого розвитку та подальшого створення 

єдиного простору європейської освіти [49, с. 37]. 
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І. Гринченко зауважує, що професійна підготовка майбутнього 

учителя – це процес становлення його особистості, розвитку загальної та 

професійної педагогічної культури, професійної компетентності, що 

виступають передумовою його ефективної професійної діяльності вчителя в 

майбутньому [30, с. 3]. О. Дубасенюк констатує, що зазначена підготовка 

являє собою освітній процес, спрямований на формування психолого-

педагогічної компетентності майбутніх фахівців-освітян, забезпечення їхньої 

конкурентоспроможності в сучасному суспільстві [35, с. 143]. 

С. Сисоєва та І. Соколова визначають зазначену підготовку як 

керований процес набуття майбутнім фахівцем суб’єктивного досвіду 

професійної діяльності на основі гуманістичних цінностей, що сприяє 

формуванню в нього професійної компетентності як запоруки в майбутньому 

успішної праці з урахуванням вимог ринку праці [106, с. 133]. Як акцентує 

Л. Поліщук, професійна підготовка майбутніх педагогів є процесом, що 

передбачає:  

- засвоєння ними основ загальних і спеціальних знань та 

застосування цих знань у практичній діяльності;  

- опанування здобувачами педагогічної освіти вміннями й 

навичками, необхідними для конструктивного вирішення комунікативних 

завдань у царині міжособистісної взаємодії; 

- формування в майбутніх педагогів професійних якостей [94, с. 115].  

К. Волинець стверджує, що професійно-педагогічна підготовка 

майбутніх учителів являє собою неперервний процес поступового 

накопичення, зберігання та розповсюдження ними відповідних знань [17]. 

Коментуючи це визначення, варто відзначити, що опанування професійно 

важливими знаннями дійсно займає ключове місце в зазначеній підготовці, 

проте цей процес не можна обмежувати тільки формуванням знань, бо 

головним результатом цієї підготовки має стати практична готовність 

реалізовувати професійну діяльність відповідно до сучасних вимог.  
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Як з’ясовано в дослідженні, деякі вчені зводять процес професійної 

підготовки майбутніх учителів до опанування ними провідних професійно 

значущих якостей (М. Кобзєв, Н. Проць, В. Страхов, М. Федоренко [53; 98; 

122] та ін.). І. Ісаєв вважає, що професійно-педагогічна підготовка є мірою й 

засобом творчої самореалізації особистості педагога [48, с. 56].  

Слід також відзначити, що широко поширеним у науковій літературі є 

підхід учених, відповідно до якого професійна підготовка майбутніх учителів 

визначається як процес набуття ними професійної компетентності, 

педагогічної майстерності, педагогічної культури. Зокрема, цей підхід 

поділяють такі вчені, як: Ю. Бойчук, О. Бородіна, І. Гавриш, О. Дубасенюк, 

М. Князян, І. Костікова, О. Микитюк, О. Пєхота, Л. Рибалко, В. Стрельніков, 

І. Хижняк, І. Шумілова [10; 22; 35; 51; 59; 92; 100; 111; 127; 138]. 

Вчені висловлюють різні погляди щодо визначення суті професійної 

підготовки майбутніх учителів. У дослідженні зроблено висновок про те, що 

зазначену підготовку, з одного боку, можна сприймати як систему, тобто 

сукупність упорядкованих елементів, які активно взаємодіють між собою, а з 

іншого боку – динамічний процес, спрямований на забезпечення здатності 

майбутніх учителів успішно виконувати в майбутній педагогічній діяльності 

свої професійні функції.  

Як відзначається в нормативній та науковій літературі, в останні 

десятиріччя відбуваються активні зміни у парадигмі вищої освіти, що 

зумовили кардинальні зрушення в підготовці майбутнього вчителя. Адже 

сьогодні існує замовлення суспільства на вчителя нової формації, 

формування його здатності забезпечувати якість освіти, продуктивне 

навчання та бути готовим до змін у майбутньому, розроблення та реалізації 

на практиці дієвої моделі майбутнього фахівця з урахуванням змін у різних 

сферах професійної діяльності й на ринку праці [107, с. 39-40].  

Зокрема, ученими (Ю. Бойчук, О. Бородіна, В. Вишківська, І. Зязюн, 

В. Ковальчук, О. Микитюк, Л. Хомич, О. Шикиринська [1; 15; 30; 129] та ін.) 

відзначається, що на сучасному етапі динамічно змінного суспільства 
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майбутні вчителі мають бути спроможними ефективно розбудовувати Нову 

українську школу й усвідомлювати відповідальність за власний професійно-

особистісний розвиток і 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 Нової української школи, підґрунтям будь-яких перетворень в 

освіті сьогодні має стати «орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм» [85]. У Концепції загальної середньої освіти (12-річна 

школа) також визначено, що підґрунтям будь-яких перетворень в освіті 

сьогодні має стати «реальне знання потенційних можливостей дітей, 

прогнозування потреб і моделей розвитку особистості» [58]. 

У науковій літературі також наголошується, що важливою вимогою до 

підготовки сучасного вчителя є забезпечення сформованості в нього 

здатності усвідомлювати різноманіття індивідуальних інтересів та потреб 

кожного учня та орієнтуватися на їх задоволення в педагогічній взаємодії, 

розвивати сприятливе для навчання освітнє середовище, розуміти соціальні, 

культурні, національні контексти, в яких відбувається освітній процес, 

генерувати інноваційні педагогічні ідеї, прогнозувати та стимулювати появу 

учнів нових освітніх і соціальних потреб [105, с. 29].  

За поглядами І. Зязюна, важливим завданням сучасної професійної 

підготовки майбутніх учителів є формування в них здатності «переведення 

змісту освіти у внутрішній світ особистості» [47, с. 10], прояву вмінь 

організувати в школі науково обґрунтовану «діяльність двох рівнозначних у 

відношеннях суб’єктів: учителя та учня» [там само], актуалізувати 

формування у школярів внутрішньої навчальної мотивації при задоволенні 

їхніх сутнісних потреб. У свою чергу, це вимагає засвоєння майбутніми 

учителями логіки внутрішньої організації змісту освітнього процесу «в 

контексті взаємовідношень учасників освітньої, зокрема і педагогічної дії» 

[там само].  
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Р. Гуревич і А. Коломієць наголошують, що професійна підготовка 

майбутніх учителів сьогодні має насамперед спрямовуватися на 

перетворення особистості здобувача педагогічної освіти в учителя-

професіонала, спроможного вирішувати різноманітні завдання, пов’язані з 

навчанням, вихованням і розвитком школярів. У світлі цього автори 

відзначають актуальну потребу щодо звернення викладачами вищої школи 

особливої уваги на спонукання майбутніх педагогів до здійснення 

неперервного професійного розвитку, процесу самовдосконалення, 

активізацію розкриття внутрішнього потенціалу кожної особистості та 

прояву нею творчого мислення. Р. Гуревич і А. Коломієць також 

наголошують, що професійна підготовка майбутніх учителів має забезпечити 

формування в них почуття відповідальності за майбутнє своїх учнів та 

розвиток суспільства загалом. У світлі цього зазначений процес має бути 

зорієнтований не лише на підготовку предметника, а й на формування 

вчителя як творчої особистості із гуманістичним світоглядом, носія 

соціально значущих цінностей та провідних ідей національної й 

загальнолюдської культури, який здатний забезпечувати дієву педагогічну 

підтримку школярам в їхньому особистісному становленні [31, c. 80-81].  

Учені (І. Зязюн, В. Кремень, В. Ковальчук, Л. Ковальчук та ін.) також 

відзначають дедалі більш глибоке впровадження в навчальний процес 

закладів середньої та вищої освіти ідей гуманістичної парадигми освіти, 

відповідно до якої сенс освіти та її зміст зокрема полягають у створенні 

оптимальних умов для особистісного самовираження, самоствердження всіх 

суб’єктів навчання на основі спирання на такі загальнолюдські цінності, як 

співпраця, взаємодопомога, рівність, толерантність, довіра, емпатичність 

тощо [1; 55; 54; 62]. При цьому В. Ковальчук уточнює, що кожний учитель є 

носієм не лише відповідних професійних функцій, мотивів, інтересів, знань 

та умінь, але й соціального досвіду, накопиченого людством, який він 

різними способами транслює своїм учням. Проте він має не нав’язувати свої 

погляди та переконання школярам, а забезпечувати дієву підтримку в 
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їхньому соціальному становленні, накопиченні ними власного соціального 

досвіду, відпрацювання соціально значущих індивідуальних ідеалів та 

цінностей [54, с. 290]. 

Наведені вище ідеї щодо підготовки майбутніх учителів повністю 

узгоджуються з висновками В. Вишківської й О. Шикиринської, які 

наголошують, що успішна реалізація процесу підготовки майбутнього 

вчителя відповідно до запитів суспільства вимагає переосмислення функцій 

вчителя, який має не виступати жорстким організатором освітнього процесу, 

а виконувати роль координатора, модератора, наставника, коуча, 

фасилітатора, тьютора школярів на основі врахування сучасних суспільних і 

освітніх перетворень, демонструвати високий рівень професійної 

компетентності та володіння навичками випереджувального проєктного 

менеджменту [15, с. 117, 118].  

Як наголошує Л. Хомич, процес демократизації освіти вимагає пошуку 

нових ефективних шляхів вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів з урахуванням сучасних ціннісних пріоритетів. Зокрема, за 

висновками дослідниці, під час здійснення цієї підготовки слід забезпечити 

вирішення таких важливих завдань:  

- формувати у здобувачів віру у значні можливості кожного учня, а 

також у власні педагогічні здібності й можливості, переконаність щодо 

необхідності реалізовувати гуманний підхід у взаємодії зі школярами; \ 

- виховувати в майбутніх педагогів любов та повагу до учнів;  

- забезпечувати оволодіння здобувачами вміннями й навичками 

творчого виконання поточних педагогічних завдань;  

- розвивати інтерес до здобутків як класичної педагогіки, так і 

сучасних філософських і психолого-педагогічних досліджень, прагнення до 

постійного професійно-особистісного самовдосконалення [129, с. 11].  

В. Стрельніков акцентує свою увагу на існуванні актуальної потреби в 

переосмисленні парадигми професійної підготовки майбутніх учителів, що 

вимагає зокрема відмови від адаптивно-дисциплінарної моделі її здійснення 
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на користь моделі особистісно-центрованої. Оскільки здобувачі вищої 

педагогічної освіти не лише не лише оволодівають обраною ними професією, 

а й самі «конструюють» себе в майбутній педагогічній діяльності, дуже 

важливо ще на етапі їх навчання у вищій школі спрямувати їх на реалізацію 

навчальної й навчально-професійної діяльності на засадах гуманістичних 

ідеалів [114, с. 28]. В. Стрельніков також підкреслює, що ефективність 

професійної підготовки майбутніх учителів значною мірою залежить від 

їхньої здатності здійснювати постійне самовдосконалення [113, с. 5].  

Слід зазначити, що не всі вказані вище вчені прямо наголошували у 

своїх працях на необхідності забезпечувати підготовку майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії зі школярами. Проте в дослідженні з’ясовано, що 

успішне вирішення сформульованих ними завдань щодо поліпшення цієї 

підготовки можливе тільки в тому випадку, коли педагогічна взаємодія з 

учнями буде мати фасилітаційний характер.  

Аналіз інших наукових джерел засвідчує, що в багатьох з них 

підготовка здобувачів вищої педагогічної освіти до фасилітаційної взаємодії 

з учнями визначено як необхідний складник загальнопрофесійної підготовки 

майбутніх учителів. Так, І. Учитель підкреслює, що в процесі подальшої 

модернізації підготовки майбутніх кваліфікованих працівників для галузі 

освіти доцільно активно використовувати можливості педагогічної 

фасилітації, адже вітчизняний та зарубіжний педагогічний досвід засвідчує 

високу результативність фасилітаційного педагогічного впливу на учнів. 

Ефект фасилітації проявляться у створенні педагогом особливого 

психологічного клімату на урочних заняттях, що забезпечує зростання 

пізнавального інтересу учнів, розвиток у них ініціативності, самостійності, 

активності мислення, налагодження навчального співробітництва між усіма 

учасниками освітнього процесу, а як наслідок – активізацію особистісного 

розвитку кожного школяра [120, с. 73].  

Авторка також уточнює, що своєрідність ролі вчителя-фасилітатора 

полягає в тому, що він глибоко впевнений у високих можливостях учнів 
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щодо саморозвитку й готовності долати перепони, а тому педагог стимулює і 

підтримує прояв ініціативності й самостійності кожного суб’єкта, керується у 

взаємодії його індивідуальними ресурсними можливостями, а також створює 

сприятливі передумови для його особистісної самореалізації [120, с. 74].  

У деяких наукових працях (Н. Грабовенко, С. Посохова, Т. Сорочан та 

ін.) відзначається важливість цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів 

до здійснення взаємодії зі школярами на засадах педагогічної фасилітації. 

Визначається, що результатом такої взаємодії є формування та зміцнення 

суб’єктної позиції учня, активізація його особистісного зростання, розкриття 

внутрішніх резервів психічного розвитку особистості. Отже, підготовка 

майбутніх педагогів до фасилітаційної педагогічної взаємодії передбачає 

забезпечення оволодіння ними знаннями та вміннями стимулювання, 

ініціювання, заохочення саморозвитку й самовиховання учнів в процесі 

урочної навчальної й позаурочної діяльності через забезпечення особливого 

стилю цієї взаємодії та педагогічного грамотному прояву сутнісних 

характеристик самого педагога. При цьому компетентний педагог 

усвідомлює, що основною метою навчання й виховання учнів є не придбання 

ними знань як набору науково визнаних теорій та фактів, які сьогодні швидко 

застарівають і тому вимагають постійного оновлення, а розвиток і 

саморозвиток унікальної особистості як результату її неперервної самоосвіти 

[29; 109; 110]. 

К. Шевченко теж підкреслює, що професійна підготовка майбутніх 

учителів у вищій школі має забезпечити формування кожного з них як 

фасилітатора особистісного зростання школярів, який спроможний 

здійснювати фасилітаційний вплив на них на засадах полісуб’єктності, 

гуманізму й толерантності. Тому здатність педагога створювати 

фасилітаційний освітній простір стає важливим показником професіоналізму 

фахівця [134, с. 258].  

Як зазначається в науковій літературі, реалізація професійної 

підготовки майбутніх шкільних педагогів має забезпечити їхню здатність 
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реалізовувати фасилітаційну взаємодії, що передбачає актуалізацію 

індивідуального досвіду всіх учасників освітнього процесу, здійснення 

взаємотрансляції й взаємовпливу індивідуальних контекстів розуміння 

поданої інформації суб’єктами взаємодії, усвідомлення здобувачами 

необхідності й можливості індивідуально мотивованого оперативного 

застосування власного оновленого досвіду, а як наслідок – становлення 

суб’єктності всіх учасників освітнього процесу як стильової характеристики 

особистості. При цьому майбутні вчителі повинні добре засвоїти тезу про те, 

що опора педагога на суб’єктний досвід школярів стає в процесі взаємодії 

головним фасилітаційним фактором, бо саме за таких обставин 

уможливлюється особистісний розвиток учнів [3; 134]. 

О. Фокша вважає за доцільне ще під час навчання здобувачів вищої 

педагогічної освіти забезпечити створення спеціальних педагогічних умов, 

які сприятимуть формуванню фасилітаційної компетентності майбутніх 

учителів. Ці умови вимагають: систематизацію знань здобувачів вищої освіти 

щодо здійснення педагогічної взаємодії на принципах фасилітації, 

формування в майбутніх педагогів позитивного ціннісного ставлення до цієї 

взаємодії, а також набуття ними практичного досвіду фасилітаційної 

взаємодії [125, с. 71]. О. Врублевська теж відстоює думку про те, що в 

закладі вищої освіти слід здійснювати підготовку майбутніх шкільних 

педагогів до взаємодії зі школярами на засадах фасилітації шляхом створення 

відповідних умов, які передбачають реалізацію взаємодію викладачів із 

самими здобувачами на ціннісно-особистісному рівні, спонукають їх до 

професійно-особистісного розвиту, а також до регулярного поповнення своїх 

знань про суть феномену педагогічної фасилітації та механізму її реалізації 

[21, с. 12].  

Як вважає М. Князян, у вищій школі доцільно здійснювати спеціальну 

підготовку майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. За 

висновками дослідниці, ефективність цієї підготовки забезпечується 

організацією освітнього процесу відповідно до таких умов:  
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- формування у здобувачів педагогічної освіти базису основних знань, 

які необхідні для здійснення фасилітаційної взаємодії й які складають 

теоретичну основу для подальшого професійного саморозвитку;  

- формування в майбутніх шкільних педагогів умінь здійснювати 

пошук, аналіз, систематизацію та впроваджувати дієві прийоми 

фасилітаційної взаємодії зі школярами;  

- залучення здобувачів вищої педагогічної освіти до проведення 

науково-дослідної діяльності для отримання нової інформації щодо 

вирішення різних актуальних питань, пов’язаних з реалізацією педагогічної 

фасилітації [51, с. 85].  

Схожі ідеї висловлює І. Галицан. Зокрема, вона виступає за 

забезпечення оволодіння майбутніми педагогами у процесі професійної 

підготовки необхідними для здійснення фасилітаційної взаємодії зі 

школярами знаннями, уміннями, навичками, якостями накопичення 

відповідного практичного досвіду фасилітаційної педагогічної діяльності 

[25, с. 10]. В іншій спільній праці І. Галицан та З. Курлянд зазначають, що 

професійно-педагогічна компетентність сучасного вчителя реалізується 

сьогодні в площині не «знаннєвої» парадигми, а розвивальної взаємодії, що 

вимагає оновлення професійної підготовки майбутніх учителів, а тому вони 

мають поступово стати суб’єктами забезпечення випереджального розвитку 

учнів. У світлі цього технології трансляції «готових» знань сьогодні змінено 

на технології педагогічної фасилітації, наставництва, педагогічного коучингу 

та тьюторства, які забезпечують «просоціальний» зміст професійної 

діяльності шкільних педагогів [26, с. 172].  

Як стверджують названі науковці, підготовка майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями мають забезпечити здатність здобувачів: 

- надавати педагогічну підтримку особистісному зростанню школярів і 

педагогічний супровід їхніх академічних досягнень;  

- реалізовувати розвивальний потенціал суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників освітнього процесу;  
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- розвивати прагнення кожної особистості до самоідентифікації, 

саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;  

- сприяти розкриттю персональних особливостей учнів, їхніх 

прагнень, сподівань, пізнавальних можливостей, нахилів;  

- конструювати конгруентне, розвивальне середовище школи 

[26, с. 172]. 

Як вважають І. Галицан і З. Курлянд, під час здійснення підготовки 

майбутніх учителів до педагогічної фасилітації важливо забезпечити 

усвідомлення ними того факту, що гуманізм в освітньому процесі 

проявляється насамперед у розбудові педагогічних відносин на основі 

дотримання принципів глибокої взаємоповаги, рівноправного партнерства 

між всіма учасниками, створення в школі сприятливого морально-

психологічного клімату [26, с. 172].  

Цінною науковою доробкою вказаних дослідниць є також визначення 

таких основних детермінантів підготовки майбутніх вчителів до педагогічної 

фасилітації у професійній діяльності:  

- увиразнення гуманістично-ціннісного контексту педагогічної 

діяльності вчителя;  

- актуалізація у змісті професійної підготовки майбутніх шкільних 

педагогів міждисциплінарного контексту педагогічної фасилітації;  

- формування в здобувачів умінь адекватної педагогічної взаємодії в 

освітньому просторі [26, с. 173]. 

За висновками С. Коломійченко, у вищій педагогічній школі важливо 

забезпечити цілеспрямовану підготовку майбутніх учителів до організації 

фасилітаційного спілкування, що передбачає забезпечення їхньої готовності 

до «організації цілеспрямованих, гуманістично-орієнтованих взаємин з 

учнями, у ході й результаті яких майбутні педагоги на основі набутих знань, 

сформованих умінь і особистісних якостей, набутого досвіду можуть 

здійснювати педагогічну підтримку, сприяти саморозвитку особистості» [56, 
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с. 49, 98]. Дослідниця також вважає, що успішність цієї підготовки вимагає 

наукового обґрунтування і практичної реалізації відповідної технології. 

О. Попова й А. Цапко теж відстоюють ідею про необхідність реалізації 

у вищій школі спеціальної підготовки майбутніх учителів до реалізації 

фасилітаційної взаємодії. Вони пояснюють таку свою позицію тим, що 

сьогодні існує актуальна потреба зміни позиції вчителя, надання ним 

кваліфікованої допомоги й підтримки школярам в їхньому особистісному 

становленні. Під цією підготовкою авторки мають на увазі цілісний процес, 

що передбачає спеціально організовану викладачами діяльність здобувачів, 

яка відображає специфіку педагогічної праці та професійних завдань 

[96, с. 118, 119]. За результатами О. Попової й А. Цапко, підготовленість 

майбутніх здобувачів до реалізації фасилітаційної взаємодії забезпечується 

реалізацією науково обґрунтованої технології, що реалізується за такими 

етапами: організаційно-підготовчий, стимулювально-настановчий, 

когнітивно-діяльнісний, праксеологічно-досвідний, рефлексивно-

коригувальний [96, с. 121].  

Отже, 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 
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готовності студентів до здійснення цієї взаємодії в майбутній професійній 

діяльності.  

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 [50; 56; 68; 104; 124; 125].  

Під час проведення дослідження значна увага приділялась також 

визначенню основних функцій указаної підготовки. У світлі цього 

відзначимо, що в науковій думці під терміном «функція» (від лат – 

виконання, здійснення) розуміється призначення або роль, яку виконує 

певний соціальний інститут чи процес по відношенню до деякої цілісності 

[119]. У цьому плані основні функції підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями відображають ту користь, яку ця 

підготовка забезпечує для окремої людини та суспільства загалом.  

Як засвідчив аналіз наукової літератури, ученими не робилися спроби 

визначити ці функції, тому в дослідженні стали в пригоді думки дослідників 

щодо класифікації функції інших, близьких за суттю феноменів. Так, стали в 

нагоді погляди вчених щодо виокремлення основних функцій освіти.  

Зокрема, С. Гончаренко серед цих функцій виділяє такі: людинотворчу, 

гуманістичну технологічну, до яких було додано ще такі функції: освітню, 

розвивальну, виховну [39, с. 616]. В. Луговий серед важливих функції назвав 

культурно-транслювальну, бо освіта забезпечує спеціально організоване 

передавання культурного досвіду від одного покоління людей до наступного 

[58, с. 24].  

За висновками Т. Уметова, освіта реалізує такі основні функції: 
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- економічну (полягає у створенні соціально-професійної структури 

суспільства, забезпечує підготовку працівників для різних професійних 

галузей); 

- соціальну (проявляється у відтворенні та зміні соціальної структури 

суспільства); 

- культурну (передбачає опанування молодими людьми в процесі 

освіти цінностей культури, які стають основою для особистісного розвитку); 

- гуманістичну (сприяє гуманізації й демократизації суспільства) 

[119]. 

На основі врахування наведених вище поглядів учених і результатів 

опрацювання наукових джерел з окресленого питання інших науковців 

(М. Братко, О. Пєхота та ін.) було визначено основні функції підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії зі школярами:  

- світоглядна (забезпечує оволодіння людиною знаннями про 

навколишній 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);  
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- дидактично-професійна (спрямована на засвоєння майбутніми 

педагогами професійно важливих знань, умінь, навичок, оволодіння певним 

досвідом та методикою викладання профільних навчальних 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 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) [21; 91; 97].  

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 
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принципів підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями. Так, О. Фісун серед цих принципів називає такі:  

- щирість, відкритість у виявленні педагогом власних думок, поглядів, 

емоцій; 

- сприйняття та прийняття інтересів та цінностей кожного учня як 

безумовної цінності, прояв поваги до них і до самого школяра, упевненість у 

його високих можливостях;  

- прояв учителем «емпатійного розуміння» учня, спроможність 

зрозуміти його внутрішній світ і поведінку з його позиції;  

- ініціювання, стимулювання, заохочення освітянами в процесі 

педагогічної діяльності саморозвитку, самовдосконалення школярів [124, 

с. 42]. 

І. Авдєєва й І. Мельникова виокремили такі принципи реалізації 

освітнього процесу у вищій школі на засадах фасилітації:  

- принцип опори педагога на свої внутрішні ресурси, що 

проявляються в його впевненості щодо власної спроможності як педагога-

фасилітатора вирішувати наявні педагогічні проблеми;  

- принцип суб’єктної активності, що проявляється в неухильному 

сприянні педагогом розвитку особистості учня як суб’єкта власних відносин, 

поведінки, діяльності; 

- принцип емоційного балансу, що передбачає узгодження 

суперечностей між позитивом й негативом у власній діяльності для 

забезпечення загального світовідчуття й переживання успіху;  

- принцип інтегративності (толерантності), що зумовлює 

необхідність відмови педагога від диктату, навіть позитивного, в 

педагогічних цілях і методах роботи та визнання права учня особистості на 

обрану нею модель поведінку, надання допомоги їй в її самоприйнятті, у 

відчутті власної цілісності як особистості;  
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- принцип багатопозиційності, що вимагає від педагога прояву уваги 

до реакцій інших учасників взаємодії, які відхиляються від прогнозованих, їх 

розгляд як можливих траєкторій особистісного зростання молодої людини;  

- принцип футуральності, що зумовлює здатність учителя спиратися 

на позитивні потенційні можливості суб’єктів навчання, навіть якщо вони ще 

не змогли проявляти їх у реальній діяльності, бо самоактуалізація 

особистості неможлива без звернення до її поточного активного 

майбутнього; 

- принцип альтруїзму, що передбачає здатність учителя відмовитися 

від власних цілей на користь результатів суб’єктної активності співучасника 

взаємодії;  

- принцип самопрезентації, що зумовлює детермінуючу значущість 

індивідуальної особистої позиції учасників фасилітаційна взаємодія як 

надситуативної, адже вона виходить за вимоги стандартної навчальної 

ситуації та взагалі за межі соціально регламентованих форм взаємодії;  

- принцип розділеної відповідальності, який вимагає від педагога в 

ситуаціях, коли учасник освітнього процесу не може усвідомлено здійснити з 

різних причин вибір з обмеженої кількості альтернатив, розділити з ним 

відповідальність за зроблений ним вибір;  

- принцип конкретності, що проявляється в спілкуванні в режимі 

фасилітаційної взаємодії як не одного єдиного методу, але як сукупності 

гуманістичних цінностей, особливої педагогічної філософії [3, с. 31-41].  

Н. Носова до цих принципів додає також такі: емпатійність, 

конгруентність, орієнтованість на співпрацю [86, с. 43]. За висновками 

О. Маслової, провідними для формування фасилітаційної спрямованості 

майбутніх учителів у закладі вищої освіти є такі принципи: 

культуровідповідності, орієнтація на зону ближнього професійного розвитку, 

міждисциплінарності, педагогічної підтримки, емоційно-ціннісної орієнтації 

освітнього процесу, суб’єктивності [72, с. 13]. 
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У пригоді також стали визначені О. Троїцькою принципи діалогу і 

толерантності у розгортанні сучасного культурно-освітнього простору, які 

вона доповнила такими: суб’єктність, соціабельність, інтеркультурність [117, 

с. 7]. Доцільно також привернути увагу на висновки В. Желанової, яка 

сформулювала дві групи принципів контекстного навчання:  

- стратегічні: поліпідхідності й поліпарадигмальності, рефлексивної 

орієнтації, контекстуалізації професійної підготовки, рефлексивної 

детермінації, суб’єктної/середовищної/смислової орієнтації, 

міждисциплінарності та ін.; 

- тактичні: моделювання професійної діяльності вчителя (зміст, 

методи, форми тощо), пріоритетності форм організації навчання 

контекстного типу, варіативності, розширення, психолого-педагогічного 

забезпечення, діалогізації й полілогізації навчання тощо [41, с. 264-266]. 

У контексті порушеної проблеми дослідження цінними були також ідеї 

О. Ліннік, яка виокремила принципи здійснення підготовки майбутніх 

учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями. Серед цих 

принципів авторка назвала такі:  

- стратегічні принципи: саморозвитку, культуровідповідності, 

суб’єктної зорієнтованості, ціннісно-смислового ставлення до взаємодії, 

орієнтації навчання на цінності професійного середовища; 

- тактичні принципи: співпраці суб’єктів у всіх сферах діяльності, 

свободи вибору траєкторії, діалогізації освітнього середовища [68, с. 204-

209]. 

На основі аналізу праць вказаних вище авторів, а також рекомендацій 

інших учених (К. Роджерс, М. Розенберг, Л. Федорович, Д. Фрейберг, 

К. Шевченко [103; 123; 134] та ін.) зроблено висновок про те, що підготовка 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями має відбуватися на 

основі дотримання таких принципів:  
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 принцип особистісно орієнтованого навчання (визнає центром 

навчання особистість учня, її самобутність, самоцінність, накопичений 

суб'єктний досвід);  

 принцип довіри, прийняття і схвалення (віра у розвиненість  

особистісних якостей та високий навчальний потенціал учня, прояв довіри до 

нього та обраних ним ціннісних пріоритетів, моделей поведінки, сприйняття 

та прийняття кожного школяра як цілісної особистості зі своїми 

достоїнствами та особливостями);  

 принцип емпатії (здатність педагога подивитися на ситуацію очима 

школярів, зрозуміти мотиви їх поведінки та продемонструвати учням своє 

розуміння);  

 принцип конгруентності (щирість і чесність педагога у висловленні 

власних думок та почуттів перед собою та учнями, причому їх зовнішній 

прояв відповідає внутрішньому наповненню);  

 принцип емоційного балансу (спроможність педагога забезпечити 

гармонійну єдність між позитивними й негативними аспектами життя, 

допомогти учням долати труднощі та досягати успіху в різних сферах 

життєдіяльності); 

  принцип неконкурентного середовища (кожний учасник 

педагогічної взаємодії отримує підтримку від інших учасників та сприймає  

їх як однодумців та партнерів, а не як конкурентів);  

 принцип активного слухання, який вимагає від учителя значну 

увагу приділяти аналізу вербальних повідомлень людини, робити їх 

глибинну смислову інтерпретацію);  

 принцип проактивності (відображає ідею про проактивність психіки 

людини, що передбачає прояв нею вільної незалежної волі між 

подразниками, що впливають на неї та її реакції на ці подразники);  

 принцип партнерства (усі учасники мають рівні права та з повагою 

ставляться до думок та пропозицій інших учасників освітнього процесу);  
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 принцип ненасильницького спілкування (вимагає від усіх членів 

взаємодії розпізнавати свої та чужі потреби та враховувати їх у своїй 

поведінці та діях);  

 принцип грамотної регуляції поведінки (передбачає реалізацію 

людиною інтегрального процесу, що забезпечує ефективну соціальну 

взаємодію з іншими людьми та власну діяльність в умовах труднощів на 

шляху досягнення поставленої мети);  

 принцип діалогу (акцентує, що діалог є дієвим способом для того, 

щоб співрозмовники краще узнали один одного та змогли дійти згоди);  

 принцип недирективного методу управління (педагог не нав’язує 

іншим учасникам освітнього процесу свою думку стосовно виконання 

завдання, а спонукає їх до самостійного пошуку кращого варіанту рішення). 

Як установлено в дослідженні, багато вчених (М. Вієвська, О. Каданер, 

Л. Красовська, О. Матвієнко, І. Перепелюк, О. Попова, І. Ревенко, 

Н. Ткачова, В. Терещенко, В. Ушмарова [16; 73; 90; 95; 115; 116; 121]), 

результат професійної підготовки майбутніх учителів вбачають у 

сформованості в них відповідної готовності. На підставі врахування цієї 

точки зору зроблено висновок про те, що результатом підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями загальноосвітніх середніх шкіл 

є сформованість у здобувачів педагогічної освіти відповідної готовності. Це 

зумовлює доцільність визначення суті, структури та змісту цієї готовності. 

 

3.2 Квінтесенція, структура та зміст готовності майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями  

 

Для адекватного визначення квінтесенції готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями доцільно спочатку 

проаналізувати трактування науковцями поняття професійної готовності 

майбутніх шкільних педагогів. Як установлено, на основі аналізу наукової 
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літературі, деякі вчені під цим поняттям розуміють специфічну інтегративну 

якість, властивість педагога.  

Так, Л. Дзюбак-Шпурик визначає професійну готовність майбутніх 

учителів як складну властивість (стійку внутрішню структуру здібностей та 

якостей фахівців), що забезпечує успішне здійснення професійної діяльності 

та піддається подальшому вдосконаленню і може досягати більш високих 

рівнів за певних педагогічних умов [32, с. 8]. На основі аналізу наукової 

літератури Л. Костюченко теж підсумовує, що зазначену підготовку можна 

сприймати як інтегровану якість, що є закономірним результатом спеціальної 

підготовки вчителів та відображає їхню здатність ефективно мобілізувати 

свій професійний і особистісний потенціал для вирішення фахових завдань 

[60, с. 63. 64]. 

І. Гавриш визначає професійну готовність майбутнього вчителя як його 

інтегративну якість, що є умовою та регулятором успішної професійної 

діяльності вчителя [24, с. 9]. Схожі ідеї висловлює В. Лесик, відповідно до 

яких готовність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності 

сприймається як сукупність його професійно-особистісних якостей та 

властивостей, які в сукупності адекватно відображають структуру його 

педагогічної діяльності та забезпечують її ефективне виконання [64, с. 95].  

В. Моляко стверджує, що вказана готовність являє собою цілісну 

систему якостей і властивостей, що забезпечує спроможність людини до 

успішної праці, до виконання творчої діяльності [82, с. 11-20]. З. Курлянд зі 

співавторами теж тлумачить професійну готовність як цілісну інтегровану 

якість фахівця, що характеризує його «емоційно-когнітивну та вольову 

вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність 

певної спрямованості» [88, с. 225]. А. Троцко визначає готовність майбутніх 

учителів до професійної діяльності як цілісне, особистісне утворення, що 

забезпечує високий рівень педагогічної діяльності й охоплює професійну 

спрямованість психічних процесів, професійно-педагогічні погляди, 

переконання, знання й уміння [118, с. 15].  
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За поглядами І. Мозуль, указана вище готовність – це особистісна 

якість майбутнього вчителя, що проявляється у взаємодії його мотивів, 

настанов, засвоєних знань, умінь та здатності реалізовувати їх у професійній 

діяльності [80, с. 61]. О. Шапран теж під зазначеною готовністю розуміє 

інтегровану якість особистості, що є результатом професійної підготовки й 

яка характеризується сформованістю в педагога мотиваційно-ціннісного 

ставлення до педагогічної праці, технологічної грамотності, здатності до 

прояву творчості та рефлексії [133, с. 34] 

Деякі вчені визначають зазначену готовність як цілісне утворення 

фахівця. Так, А. Линенко трактує цей феномен як цілісне утворення, що 

характеризує емоційно-когнітивну й вольову зібраність людини під час її 

включення в професійну діяльність [66, с. 56]. К. Дурай-Новакова теж 

сприймає готовність як складне, багатовимірне утворення, що забезпечує 

ефективність професійної діяльності [37, с. 44]. І. Гавриш вважає за доцільне 

сприймати готовність учителя до педагогічної діяльності як інтегративне 

особистісне утворення, що є регулятором і водночас умовою успішної 

професійної діяльності вчителя [23, с. 17].  

Л. Костюченко у своїй статті пропонує ще одне трактування 

професійної готовності майбутнього вчителя, відповідно до якого вона 

тлумачиться як цілісне інтегральне утворення педагога, яке синтезує його 

психолого-педагогічну й предметну підготовку, засвоєння специфічних 

знань, сформованість особистісних якостей, умінь та навичок творчо 

розв’язувати педагогічні завдання, прагнення до самовдосконалення [60, 

с. 65]. За поглядами Н. Аннєнкової, зазначена готовність являє собою цілісне 

особистісне утворення, що об’єднує емоційний, ціннісно-когнітивний, дієво-

регулятивний, технологічний та оцінно-прогностичний компоненти [6].  

На думку О. Матвієнко, професійну готовність можна визначити як 

інтегроване особистісне утворення, що забезпечує необхідні внутрішні умови 

для успішного здійснення педагогічної діяльності [73, с. 239]. І. Бужина теж 

пропонує сприймати готовність майбутніх учителів до професійної 



235 

 

  

діяльності як «цілісне, стійке полікомпонентне утворення, яке забезпечується 

позитивною мотивацією, оволодінням сучасною технологією формування 

гуманістичних відносин, наявністю гуманістичних якостей у майбутніх 

учителів, їхньою потребою до педагогічної рефлексії» [13, с. 16].  

О. Мосіюк під готовністю майбутнього вчителя до професійної 

діяльності розуміє досягнення фахівцем достатнього рівня професійних 

знань, умінь і навичок, що гарантовано забезпечує оптимальний перебіг 

освітнього процесу, а також комплексну якість особистості, котра 

проявляється в його здатності на морально-вольовому рівні плідно 

реалізовувати професійну діяльність [83, с. 67]. 

У багатьох наукових працях суть готовності визначається як результат 

професійної підготовки майбутнього фахівця. Так, О. Комар професійну 

готовність учителя сприймає як результат і показник якості його підготовки, 

що реалізується та перевіряється спочатку під час проходження педагогічної 

практики, а пізніше – безпосередньо у професійній діяльності. Зазначена 

готовність є суттєвою важливою інтегрованою якістю й водночас стійкою 

особистісною характеристикою майбутнього шкільного педагога, що 

виявляється в його спроможності реалізовувати ефективну педагогічну 

діяльність [57, с. 149]. Л. Мацук теж розглядає зазначену готовність як 

результат діяльності закладів вищої освіти [75, с. 10−11].  

Як зазначає М. Ворник на основі аналізу наукової літератури, 

готовність учителя до здійснення педагогічної діяльності є результатом його 

підготовки до неї, що характеризується сформованістю у здобувача 

усвідомлених професійних мотивів, сформованих знань та вмінь, а також 

засвоєних навичок педагогічної діяльності, що інтегруються з особистісними 

якостями людини [20, с. 159]. За О. Матвієнко, професійна готовність є 

результатом спеціальної підготовки, виконує регулятивну функцію й 

забезпечує ефективність професійної діяльності [73, с. 239]. С. Литвиненко, 

висловлюючи аналогічні думки, наголошує, що готовність до педагогічної 

діяльності є результатом професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
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учителів та воднораз інтегральним багаторівневим особистісним утворенням 

здобувача [67, с. 16]. 

Деякі науковці тлумачать зазначену готовність як відповідний стан 

фахівця. Так, М. Дьяченко і Л. Кандибович розглядають цей феномен як 

психічний стан людини, що займає проміжне місце між її психічними 

процесами та властивостями особистості, створюючи загальний 

функціональний рівень для забезпечення ефективності професійної 

діяльності; як сукупність якостей майбутнього фахівця, що уможливлюють 

виконання ним фахових функцій, установок на активні й доцільні дії, 

налаштованість на професійно правильну поведінку [38, с. 49].  

К. Дурай-Новакова стверджує, що цю готовність можна визначити як 

сформований активно діяльнісний стан фахівця, що забезпечує його швидку 

професійну адаптацію й ефективну реалізацію в майбутній практичній 

професійній діяльності [37, с. 55]. О. Матвієнко зазначає, що професійну 

готовність майбутнього вчителя можна також сприймати як активно дієвий 

стан особистості, що спонукає її до здійснення професійної діяльності, 

спрямований на її успішне виконання [73, с. 239]. Як з’ясовано, М. Бубнова, 

І. Дичківська й Н. Моїсєєва теж визначають професійну готовність майбутніх 

учителів як відповідний стан, що є важливою передумовою для ефективної 

професійної діяльності [11; 33; 81].  

О. Бондаренко стверджує, що окреслена готовність майбутнього 

фахівця є його особистісним станом, який постійно трансформується та при 

створенні відповідних сприятливих умов може перетворюватися в 

готовність-якість, що забезпечує спроможність успішно здійснювати 

професійну діяльність [121, с. 7]. До прихильників зазначеного підходу 

можна віднести О. Міщенка, за поглядами якого професійна готовність 

відображає цілісний стан людини, який визначають її моральні властивості, 

загальна спрямованість особистості, стиль свідомості та професійно-

особистісна позиція [79, с. 196].  
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Значний інтерес у контексті порушеної проблеми дослідження 

викликала точка зору Л. Хомич щодо професійно-педагогічної готовності 

майбутніх учителів. Авторка вважає готовим проявом цієї готовності 

сформованість здобувача вищої педагогічної освіти як активного суб’єкта 

професійної діяльності, здатного творчо розв’язувати проблемні ситуації в 

спільній взаємодії з учнями [129, с. 11-15].  

Л. Мацук теж наголошує, що сьогодні професійна готовність вчителя 

являє собою своєрідне професійне новоутворення і характеризує «новий тип 

особистості вчителя в умовах правової держави з пріоритетами гуманізму й 

демократії» [75, с. 10-11]. В. Фрицюк ствержує, що професійна готовність 

майбутнього педагога є результатом цілеспрямованої діяльності, повʼязана з 

проєктуванням й реалізацією якісних змін своєї особистості на основі 

усвідомленої саморегуляції даної діяльності [126, с. 152].  

У контексті порушеної проблеми доцільно також проаналізувати 

погляди вчених щодо визначення структури та змісту професійної готовності 

майбутніх учителів. Так, Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен вважають за 

доцільне виокремити такі компоненти готовності:  

 мотиваційний (розвиненість у майбутніх фахівців відповідних 

мотивів, усвідомлення відповідальності за виконання професійних завдань, 

почуття обов’язку за результати власної діяльності); 

 орієнтовний (засвоєння професійно важливих знань, вимоги до 

особистості фахівця, сформованість уявлень про умови діяльності);  

 операційний (оволодіння методами і прийомами фахової діяльності, 

необхідними ключовими та професійними компетентностями);  

 вольовий (здатність до самоконтролю, самомобілізації, управляти 

власними діями); 

 оцінний (адекватна самооцінка власної підготовленості до 

професійної діяльності, розв’язання фахових завдань оптимальним 

способом [45, с. 92]. 
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Схожі ідеї висловлює А. Линенко, на думку якої зазначена готовність 

здобувачів містить: їхню педагогічну самосвідомість, потребу в педагогічній 

діяльності й інтерес щодо її здійснення, педагогічні здібності, знання, уміння, 

професійно значущі якості майбутнього педагога. Ці елементи авторка 

об’єднує в дві підсистеми: особистісну, що включає емоційно-

інтелектуальну, вольову й мотиваційну складові, й операціонально-технічну, 

що відображає педагогічний інструментарій учителя [66, с. 58]. 

За поглядами К. Дурай-Новакової, основними складовими професійної 

готовності фахівця є такі: мотивація, установка на педагогічну діяльність і 

загальна підготовленість до неї, сформованість професійно важливих потреб, 

властивостей особистості, отримання задоволення від діяльності, 

спроможність до активної мобілізації власних зусиль [37, с. 44]. О. Міщенко 

вважає, що основними складниками професійної готовності вчителя є такі: 

мотиваційний, теоретичний, практичний та креативний, які відображають 

його здатність до продуктивної педагогічної праці [79, с. 196].  

За висновками О. Пєхоти й А. Старєвої, готовність здобувачів являє 

собою інтеграцію таких компонентів: цілемотиваційного, змістового, 

операційного й інтеграційного [91, с. 84]. Як наголошує М. Лук’янчук, 

професійна готовність майбутніх учителів являє собою якість, що інтегрує в 

собі такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, змістово-креативний, 

процесуально-рефлексивний та особистісно-комунікативний. Як наслідок, ця 

готовність характеризує цілі, мотиви діяльності фахівця з розвитку 

особистостей учнів, володіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, 

оволодіння професійною компетентністю [70, с. 84]. 

М. Дьяченко та Л. Кандибович стверджує, що структура професійної 

готовності включає: 

 позитивне ставлення фахівця до цієї діяльності й професії загалом; 

 мотивацію, здібності й риси характеру, що відповідають нормативним 

вимогам до професійної діяльності; 

 необхідні для фахівців знання, вміння, навички;  
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 стійкі, професійно важливі особистісні характеристики сприйняття, 

уваги, емоційних і вольових процесів [38, с. 49-52]. 

За висновками Л. Красюк, професійна готовність майбутніх учителів 

об’єднує в собі такі компоненти: 

 мотиваційний (інтерес та позитивне ціннісне ставлення до 

педагогічної діяльності, усвідомлення важливості оволодіння певними 

знаннями й уміннями для продуктивної педагогічної діяльності в 

середовищі); 

 когнітивний (представлений професійно важливою системою знань); 

 процесуальний (наявність необхідних для ефективної педагогічної 

діяльності вмінь і навичок) [61, с. 158, 159].  

Як вважає К. Юр’єва, структура готовності вчителя до педагогічної 

діяльності інтегрує аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-гносеологічний, а 

також процесуально-діяльнісний компоненти [140, с. 147]. Іншу точку зору 

висловлює В. Чайка, який сприймає таку готовність як єдність двох 

взаємопов’язаних компонентів – мотиваційного (спонукального) й 

процесуального (виконавського) [132, с. 76]. Аналогічні ідеї висловлювала 

Н. Бібік, на думку якої сутність готовності до будь-якого виду діяльності 

полягає в єдності мотиваційного (ставлення до предмета цієї діяльності) і 

процесуального (знання про цей предмет, уміння та способи їх практичного 

втіленняя) складників [9, с. 114]. 

Висловлюючи певною мірою схожі погляди, Н. Глузман розглядає 

готовність майбутніх учителів до професійної педагогічної діяльності як 

єдність двох основних аспектів: 

 функціонального (за цим аспектом готовність являє собою 

сукупність певних знань, які необхідні для ефективного здійснення певної 

діяльності, а також сформованих умінь і навичок, засіб їх успішної 

реалізації в цій діяльності); 
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 особистісного (у цьому плані готовність являє собою складну 

інтегровану якість особистості, структура якої містить мотиваційний, 

змістовий та операційний складники [27, с. 93]. 

Як стверджує І. Мозуль, професійна готовність майбутнього вчителя є 

інтеграцією таких елементів:  

 мотиваційний (включає в себе різноманітні установки, інтерес, 

переконання, спонукання особистості, що зумовлюють успішність 

педагогічної діяльності; усвідомлення необхідності опанування потрібних 

для професійної діяльності знань та вмінь); 

 змістовий (є результатом науково-теоретичної підготовки з метою 

засвоєння майбутніми вчителями психолого-педагогічного, дидактико-

методичного, поліпредметного і предметного змісту підготовки, причому 

засвоєні знання перевіряються на практиці); 

 процесуальний (відображає необхідний обсяг педагогічних умінь і 

навичок, забезпечуючи якість навчання) [80, с. 66-68]. 

Підсумовуючи свої думки, І. Мозуль зазначає, що професійна 

готовність майбутнього вчителя є складним утворенням, яке інтегрує в собі 

мотиви, позитивні установки педагогічної професії, професійно необхідні 

якості, педагогічні здібності, сукупність професійно-педагогічних знань, 

умінь та навичок [80, с. 69]. 

За поглядами Т. Смолеусової, готовність до професійної діяльності 

майбутнього вчителя складається з таких компонентів: 

 мотиваційна готовність (сформованість бажання стати професіоналом, 

переконаність у необхідності професійного вдосконалення); 

 когнітивна готовність, підготовленість (засвоєння необхідних 

професійних знань та вмінь);  

 здатність реалізовувати професійну діяльність (оволодіння 

відповідними особистісними якостями та здібностями); 

 наявність рішучості як риса характеру [108, с. 7]. 



241 

 

  

Як стверджує авторка, перші два компоненти складають основу 

професійної готовності, решта два – забезпечують особистісну готовність 

фахівця [там само]. 

М. Ворник зазначає, що провідними компонентами готовності 

майбутнього вчителя до педагогічної діяльності є такі:  

 ціннісно-мотиваційний (чи аксіологічний), який містить мотиви та 

потреби до здійснення педагогічної діяльності; 

 мотиваційно-когнітивний, що забезпечує оволодіння здобувачами 

теоретичних знань; 

 процесуальний (відображає володіння педагогом практичними 

уміннями [20, с. 159].  

Як вважає Г. Цибулько, готовність учителя до фахової педагогічної 

діяльності включає такі складники:  

 психологічну готовність (усвідомлення необхідності вирішення 

проблеми, наявності потреби в постійному самовдосконаленні й прояву 

активності); 

 науково-теоретичну готовність (оволодіння здобувачами 

теоретичними знаннями); 

 практичну готовність (сформованість конструктивних, гностичних, 

комунікативних, організаторських та проєктувальних умінь) [48, с. 99-102]. 

Є. Зеєр, А. Павлова, І. Садовнікова, сприймаючи професійну готовність 

як прагнення оволодіти обраною професією й спеціальністю, підготовленість 

до здійснення професійної діяльності, виокремили такі компоненти цієї 

готовності: 

мотиваційний – потреба працювати, бути корисним суспільству; 

зацікавленість професією; матеріальна зацікавленість; зацікавленість у 

набутті соціального статусу через уявлення про престижність професії;  

пізнавальний – усвідомлення соціальної значущості, важливості 

обраної професії;  
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емоційний – шанобливе ставлення до професійної майстерності, 

пишатися спеціалізацією; 

вольовий – вміти долати труднощі й не зупинятись на шляху до мети, 

мобілізувати сили та ресурси [46, с. 23]. 

Наведені вище матеріали щодо професійної готовності майбутніх 

учителів враховувались нами в процесі дослідження. Проте відзначимо, що 

основна увага в процесі наукового пошуку приділялась аналізу наукових 

праць, присвячених висвітленню різних аспектів формування готовності 

здобувачів до фасилітаційної взаємодії. Зокрема, у цьому плані стали в 

пригоді наукові доробки про формування фасилітаційної компетентності 

майбутніх шкільних педагогів.  

Так, О. Фокша зазначену компетентність трактує як динамічний 

інтегративний комплекс професійно-діяльнісних і індивідуально- 

особистісних характеристик майбутніх учителів, що забезпечують їхню 

спроможність успішно реалізовувати фасилітаційну взаємодію [125, с. 197]. 

Науковиця в цьому феномені виокремила такі складники:  

 гносеологічний (комплекс знань про механізм реалізації 

педагогічної фасилітації, способи реалізації в школі фасилітаційної 

взаємодії); 

 праксеологічний (сукупність умінь учителя реалізовувати 

фасилітаційну взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу); 

 аксіологічний (ціннісне ставлення майбутнього педагога до 

педагогічної фасилітації й фасилітаційної взаємодії) [125, с. 23].  

О. Попова і А. Цапко у своїй публікації застосували поняття 

підготовленості майбутніх учителів до педагогічної фасилітації. Під цим 

поняттям авторки розуміють стійке інтегративне особистісне утворення, 

компонентами якого є загальнонаукові та професійні знання та вміння, 

фахові цілі й мотиви, професійно-особистісні якості майбутнього вчителя, які 

в комплексі забезпечують його продуктивну взаємодію зі школярами, 

надання їм дієвої педагогічної підтримки. За висновками дослідниць, 
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зазначена підготовленість інтегрує в собі два складника: психологічну 

готовність до означеного виду діяльності й фасилітаційну компетентність. 

Підтримуючи точку зору К. Шевченко, авторки відзначають, що ця 

компетентність педагога являє собою його інтегральну характеристику, що 

відображає рівень знань, умінь, досвіду, наявність особистісних якостей, 

необхідних для реалізації професійно-педагогічної діяльності, а також його 

професійно-фасилітаційну позицію, котра полягає в готовності ставити цілі 

та приймати рішення на засадах педагогічної фасилітації, тобто на основі 

спрямовування їх на допомогу учням в саморозвитку й самореалізації [96; 

134].  

О. Попова і А. Цапко дійшли висновку, що структура підготовленості 

майбутніх учителів до педагогічної фасилітації включає такі компоненти:  

1) мотиваційно-інтенційний – наявність стійких професійних мотивів, 

потреб, інтересів, сформованість гуманістичних цінностей і установок; 

загальнонаукових та професійних знання й умінь; педагогічна спрямованість 

на фасилітаційну педагогічну взаємодію з учнями; позитивне і толерантне 

ставлення до особистості учня як до найвищої цінності; 

2) когнітивно-позиційний – опанування здобувачами вищої 

педагогічної освіти знань про феномен педагогічної фасилітації: її суть, 

механізми, методи, форми, прийоми, засоби фасилітаційної взаємодії; ідеї і 

положення про особистісно-орієнтоване навчання та шляхи його здійснення; 

гуманістичні принципи виховання, вікові та психологічні особливості 

школярів, знань з педагогічної конфліктології; 

3) процесуально-досвідний – засвідчує сформованість груп умінь, 

необхідних для здійснення педагогічної фасилітації: 

 інтелектуально-прогностичних (уміння виявляти, зіставляти, 

порівнювати, критично аналізувати й оцінювати педагогічні факти та явища 

освітнього процесу, відпрацьовувати своє ціннісне ставлення до них, 

аргументувати, збирати й аналізувати інформацію про особистісні 
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характеристики здобувачів освіти; передбачати наслідки взаємодії з учнем 

тощо); 

 проєктувально-управлінських (уміння грамотно керувати навчальною 

діяльністю учнів, стимулювати їх ініціативу, надавати школярам різні види 

педагогічної підтримки; здійснювати педагогічний супровід; формувати 

педагогічні цілі фасилітаційної взаємодії й обирати способи їх досягнення); 

 комунікативно-емпатійних (уміння організовувати фасилітаційну 

взаємодію з учнями, встановлювати й підтримувати доброзичливі відносини 

з кожним із них, спонукати до активної діяльності, обирати оптимальний 

стиль спілкування, правильно відчувати психологічний стан учня та 

адекватно на це реагувати, демонструвати своє розуміння й 

співпереживання, педагогічно грамотно аналізувати й розв’язувати 

конфліктні ситуації; оптимально діяти в нестандартних ситуаціях); 

 рефлексивно-оцінних (сформованість у здобувачів рефлексивних 

умінь, здатності правильно оцінювати результати педагогічної 

фасилітаційної діяльності, проводити з учнями корекційно-педагогічну 

роботу); 

4) особистісно-рефлексивний – сформованість у здобувачів 

професійно-особистісних якостей і властивостей, зокрема: гуманістичної 

спрямованості, доброзичливості, емпатійності, тактовності, чуйності, 

здатності до рефлексії [96, с. 121].  

Під час здійснення наукових розвідок значний інтерес викликали праці 

В. Желанової [41; 44; 143] про партнерську та фасилітаційну педагогічну 

взаємодію. Зокрема, авторка наголошує, що фасилітаційна компетентність 

являє собою інтегровану характеристику, яка синтезує в собі основні 

професійно-особистісні якості майбутнього вчителя й забезпечує його 

готовність до фасилітації учасників освітнього процесу [41, с. 89]. 

Дослідниця також дійшла висновку про те, що цей феномен включає такі 

компоненти: 
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 мотиваційно-аксіологічний компонент (пов’язаний із 

фасилітаційною позицією здобувача, віддзеркалює його професійні мотиви, 

потреби, установки на фасилітаційну взаємодію, співпрацю й спілкування 

на засадах партнерства й міжсуб’єктності зі здобувачами освіти, прояв 

позитивного ціннісного ставлення на засадах відкритості, емпатійності й 

доброзичливості; 

 когнітивний (сформованість системи знань про феномен педагогічної 

фасилітації, що складає теоретичну базу для фасилітаційної компетентності 

здобувача, зокрема уявлень і понять про суть фасилітації та механізми її 

реалізації); 

 праксіологічний (система умінь, необхідних для здійснення 

фасилітаційної взаємодії: перцептивних (уміння адекватно сприймати й 

розуміти партнерів); проєктувально-конструктивних (вміння організувати 

командну роботу, надавати підтримку й допомогу); комунікативних (уміння 

організувати партнерські стосунки з учасниками освітнього процесу, 

встановлювати з ними прямий та зворотній зв’язок); рефлексивно-

аналітичних (уміння здійснювати самопізнання, розуміти іншу людину, 

здійнювати самоінтерпретацію й інтерпретацію іншого тощо) [там само].  

Під час наукового пошуку в пригоді стали висновки О. Лінник, яка 

ввела поняття готовності майбутніх учителів до організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з учнями як інтегративного особистісного утворення, що 

забезпечується теоретичною обізнаністю, розвиненою суб’єктною позицією, 

накопиченим комунікативним досвідом та позитивним ціннісним ставлення 

до цієї взаємодії [68, с. 153, 154]. Авторка виокремила в даній готовності 

наступні складники: мотиваційний, ціннісний, особистісний, когнітивний, 

операційний, комунікативний та оцінний [68, с. 156].  

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 
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здобувачів вищої педагогічної освіти відповідної готовності, котра являє 

собою інтегративне професійно-особистісне утворення, яке забезпечує 

сталу здатність фахівця ефективно здійснювати зазначену взаємодію. На 

підставі вищевикладеного зроблено також висновок про те, що ця готовність 

інтегрує в собі такі складники: 

 мотиваційно-ціннісний (сприйняття фасилітації як власної 

професійно-особистісної цінності, розвиненість мотивів щодо постійного 

самовдосконалення готовності до реалізації фасилітаційної взаємодії з 

учнями);  

 когнітивний (оволодіння знаннями про суть фасилітації та 

фасилітаційної взаємодії, методи, форми, технології, етапи її реалізації); 

 діяльнісно-операційний (набуття умінь і навичок реалізовувати 

фасилітаційну взаємодію з учнями у практичній педагогічній діяльності);  

 особистісно-рефлексійний (сформованість професійно важливих 

якостей, здатність здійснювати самоаналіз і самооцінку власної діяльності, 

поведінки, а також їх впливу на діяльність і поведінку школярів) [97; 141; 

142]. 

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.  

 

 Висновки до розділу 3  

 

У розділі розкрито суть підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями та готовності як результату цієї 
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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. 

За висновками різних учених професійна підготовка майбутніх 

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

здійснення цілеспрямованого впливу на формування особистості із 

запланованими якостями. 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 ЗЗСО являє собою спеціально організований педагогічний 

процес, спрямований на забезпечення готовності студентів до здійснення цієї 

взаємодії в майбутній професійній діяльності.  

Визначено основні функції підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії зі школярами: світоглядна, селекційна, креативна 

(людинотворча), перетворювальна, адаптивна, аналітично-діагностична, 

пізнавальна, дидактично-професійна, діагностико-прогностична, 

комунікативна, нормативна, захисна, аксіологічна. 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 
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учнями. Серед основних принципів називають такі: три базові принципи 

педагогічної фасилітації (за К. Роджерсом): емпатія, конгруентність, довіра, 

також комплементарні до них принципи: особистісно орієнтованого 

навчання; схвалення, прийняття й довіри; емоційного балансу; 

неконкурентності середовища; активного слухання; проактивності; 

партнерства; ННС; грамотної регуляції поведінки; діалогу; недирективного 

методу управління тощо.   

Багато вчених очікуваним результатом професійної підготовки 

майбутніх шкільних педагогів вважають готовність їх до реалізації 

педагогічної діяльності в школі. 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, когнітивний, діяльнісно-операційний, 

особистісно-рефлексійний.  

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.  

Матеріали розділу представлено в таких авторських публікаціях: 

[97; 141-142]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 

УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Проєктування системи підготовки здобувачів педагогічної 

освіти до фасилітаційної взаємодії зі школярами  

 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що для розробки педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти необхідно визначити суть 

основних понять, зокрема «система» та «педагогічна система». Існують різні 

трактування зазначених понять. Так, поняття «система» у перекладі з грецької 

мови означає «ціле, складене з частин» [114]. В іншому контексті система – це 

безліч елементів, що знаходяться в стосунках і взаємозв’язку один з одним, 

утворюють певну цілісність, єдність [116]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (О. Богданов, Л. фон 

Берталанфі, В. Кузьмін та ін.) свідчить, що проблема проєктування систем 

багатогранна. Як установлено, важливий вплив на становлення і розвиток 

вітчизняних системних досліджень у другій половині ХХ ст. забезпечили 

теоретичні положення фундатора «загальної теорії систем», австрійського 

дослідника Л. фон Берталанфі, який сформулював методологічні принципи 

дослідження систем у межах теорії біологічних об’єктів. Зокрема, під 

системою цей автор розумів «комплекс елементів, що перебувають у 

взаємодії» [138, c. 32].  

Значущими доробками в контексті розвитку системного підходу стали 

також теоретичні ідеї засновника «загальної організаційної науки» 

(тектології) О. Богданова [17]. Зокрема, однією з основних ідей цієї теорії є 

визнання необхідності підходу до вивчення кожного явища з боку його 

«організованості» як властивості цілого об’єкта набувати принципово нові 
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характеристики, які виходять за межі сукупності характеристик його частин. 

Принципи організованості і динамічності науковець пов’язує з принципом 

цілісного розгляду окремих явищ всього світу взагалі [17, с. 60]. Саме 

О. Богданов заклав базу теоретичних положень про поняття технології, що 

відбивають загальні механізми утворення стійких форм. Аналіз названих 

вище двох теорій виявляє їхню спільність, адже в основу цих концепцій 

покладено принцип системності. 

Так, В. Кузьмін пов’язує суть поняття «система» з поняттям 

«множина». Він зазначає, що «система є множиною компонентів, 

упорядкованою за відносинами, які мають цілком визначені властивості; ця 

множина характеризується єдністю, котра виражається в інтегральних 

властивостях і функціях множини» [67].  

На думку В. Кузьміна, поняття «система» (systema – ціле, котре 

складене з частин, об’єднання) фіксує більшою мірою об’єктну форму цілого, 

а пов’язане з ним глибокою суттєвою єдністю поняття «інтеграція» 

(integratio – повне, ціле, об’єднання в ціле) підкреслює процес і механізм 

об’єднання частин, що є комплексом інтегральних сукупних якостей [67].  

Науковці В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський та Е. Юдін 

підкреслюють, що правомірно говорити про певне сімейство понять 

«система», яке стосується різних класів системних об’єктів [6; 13; 104; 136]. 

Отже, «під системою слід розуміти множину елементів з їхніми зв’язками і 

відносинами, котрі визначають деяке цілісне утворення» [104, с. 98]. Будова 

системних об’єктів визначається поняттями «елемент», «цілісність», 

«зв’язок». При цьому певна упорядкованість елементів і зв’язків складає 

основу ієрархічної будови системи, поділ її на підсистеми. Заданий спосіб 

поділу дає можливість виділити «елемент системи» як мінімальний 

компонент, сукупність яких утворює систему. Елемент системи – це 

«одиниця», здатна до відносно самостійного виконання певної функції, 

пов’язаної з активністю елемента в системі. Саме в системному дослідженні 

науковці спеціально виділяють певні відносини і зв’язки, котрі є 
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системоутворювальними, що виражає вимогу особливого опису системи в 

цілому (неадитивність системи і суми її елементів). Системність об’єкта 

реально розкривається через його зв’язки. 

Класифікація системних зв’язків, орієнтована на виявлення 

системоутворювальних зв’язків (І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін). 

Найхарактернішим прикладом зв’язків, що утворюють систему, є зв’язки 

управління, котрі породжують зв’язки функціонування, або зв’язки розвитку 

системи. Внутрішня ієрархія системи така, що її підсистеми можна уявити у 

вигляді блоків, якими можна керувати іззовні. У цьому разі зв’язки 

управління є специфічними для систем, отже системоутворювальними [136, 

с. 188].  

Якщо в теорії Л. фон Берталанфі (онтологічна універсальність) головна 

увага надається виділенню в об’єктах тих ознак, котрі надають можливість 

розглядати ці об’єкти як системи [138], то універсально-гносеологічне 

визначення поняття «система» включає не тільки опис системних об’єктів, а 

й оперування ними (концепції Л. Блюменфельда). Критичний аналіз різних 

дефініцій поняття «система» дозволив П. Бострому зупинитися на більш 

загальному терміні. Він зазначає, що «системою є будь-який об’єкт, котрий 

має властивості, що знаходяться в деякому завчасно заданому відношенні» 

[139, с. 152]. Головне завдання такої концепції полягало в тому, щоб, 

спираючись на таке розуміння системи, знайти сукупність законів, котрі 

пояснюють поведінку, функціонування і розвиток систем різних класів. Таку 

«певну фіксовану властивість» учений назвав «атрибутивним концептом 

системи». Отже, можна стверджувати, що у визначенні Л. фон Берталанфі 

таким «концептом системи» є «взаємодія». 

Розробка теорії систем і методологія системного дослідження 

передбачають використання понять «система» і «структура». Філософська 

енциклопедія констатує, що «найчастіше поняття «структура» застосовується 

у співвідношенні з поняттям «система», однак у літературі немає єдиної 

точки зору на супідрядність цих двох понять» [125, с. 610, с. 657]. 
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Різні дефініції структури аналізували І. Блауберг, Т. Ільїна, М. Каган, 

В. Садовськй, Е. Юдін [13; 55; 57; 64; 89; 90; 104; 136] та ін. В. Володько 

розуміє структуру як єдність будови і складу деякої множини елементів [26, 

с. 19]. І. Малафіїк, навпаки, визнає «систему» – гносеологічною категорією, а 

«структуру» – онтологічною, тобто «структура – це єдність елементів, 

цілісності та їхніх всебічних зв’язків у системі» [76, с. 42]. Згідно з теорією 

систем В. Садовського, кожна система має дві складові частини: елементний 

розподіл і структуру як систему зв’язків між цими елементами (за 

термінологією А. Уйомова це «субстрат» і «структура» системи) [104]. 

М. Каган підкреслює необхідність розробки загального поняття «структура», 

виділення основних типів структур і визнання місця структурного аналізу в 

методології системних досліджень. На думку науковця, поняття «система» і 

«структура» можна розглядати «як рівномасштабні, тобто не існує 

безструктурних систем і позасистемних структур». Якщо розглядати 

структуру як внутрішню властивість системи, незалежно від її елементів, то 

основна функція структури – забезпечити системі внутрішню стійкість, 

високий ступінь зв’язності всіх її компонентів (складних підсистем і 

елементів у кожній підсистемі). Отже, структура не тільки забезпечує системі 

цілісність, а й виражає всю повноту зв’язків між її компонентами [57, с. 33]. 

Віддаючи перевагу структурно-системному аналізу організації 

навчання у галузі освіти, Т. Ільїна характеризує систему як «виділену на 

основі певних ознак упорядковану множину взаємопов’язаних елементів, 

об’єднаних спільною метою функціонування, єдністю управління, що 

вступає у взаємодію зі середовищем як цілісна єдність» [55, с. 16]. 

Дослідниця підкреслює, що саме поняття структури пояснює спосіб 

організації елементів у систему: «Структура – це внутрішній устрій системи, 

котрий характеризується наявністю стійких зв’язків між елементами системи, 

що забезпечують її незмінність у процесі функціонування, і є спільним для 

всієї системи даного типу» [55, с. 20]. 



266 

 

  

Зазначені підходи до визначення поняття «система» заклали 

методологічні засади розвитку системного підходу (В. Афанасьєв, 

І. Блауберг, Т. Ільїна, В. Кузьмін, В. Садовський, Е. Юдін [6; 13; 55; 67; 104; 

136] та ін.). 

У психологічному довіднику поняття «система» трактується «як 

логічна й конструкція, котру використовують для цілісного розгляду даних і 

теорій, щодо предмета вивчення; вона використовує набір постулатів і, як 

правило, єдину методологію» [127, с. 22]. 

Найбільше нам імпонує визначення даного поняття, яке подає 

Т. Ільїна. На думку вченої, система – уособлення певних ознак 

взаємопов’язаних елементів, об'єднаних спільною метою функціонування і 

єдності управління, що виступають у взаємодії з середовищем як цілісне 

явище [55, с. 16]. 

Досліджуване поняття системи, що є складним при організації освітнього 

процесу та вимагає дослідження системного підходу, який у сучасній науці 

трактується як «напрям методології наукового пізнання і соціальної практики, в 

основі якого лежить розгляд об'єктів як систем, що орієнтує дослідників на 

розкриття цілісності об’єкта, на виявлення різноманітних типів зв’язків у ньому і 

зведення їх в єдине ціле» [101, с. 226]. 

Основна мета педагогіки – розвиток особистості як цілісного явища. Нині 

є актуальним поєднання ідей розвитку та системності, що пов’язано із 

системно-еволюційним уявленням, найважливішою складовою науки про 

природу, суспільство та особистість. Тому використання системного підходу 

підкреслює важливість системи, тому що це є сумою її елементів, що є 

принципово важливим.  

Зазначимо, що система, на переконання вчених, активно впливає на свої 

компоненти, перетворюючи їх відповідно за своєю природою. Зміна одного 

компонента неминуче викликає зміну в інших і в усій системі в цілому [59; 

119; 134]. 
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Отже, застосування системного підходу у професійній освіті вимагає 

вивчення інтеграційних характеристик особистості. Такий висновок зробила 

Н. Кузьміна, яка зазначила, що системний підхід і є методологічним засобом 

вивчення інтеграційних об’єктів, залежностей і взаємодій [82, с. 25], що 

особливо важливо для нашого дослідження з огляду на те, що досліджувана 

нами готовність майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти має яскраво виражений інтегративний 

характер. 

Важливим є той чинник, що при конструюванні педагогічної 

системи, системний підхід орієнтує на важливість системоутворюючих, 

інтеграційних зв’язків і відносин; на визначення того, що в системі є постійним, 

а що змінюється [83, с. 85]. 

У даному контексті К. Платонов виокремлює чотири основні ознаки, що 

характеризують педагогічну систему: 

1) цілісність, яка пов’язана з можливістю виділення в системі окремих її 

складових або компонентів;        

2) наявність структури, яка обумовлена наявністю зв’язків та 

взаємовідносин між компонентами системи; 

3) інтегрованість – властивість системи, що не зводиться до 

властивостей окремих компонентів; 

4) взаємозв’язок системи із зовнішнім середовищем [91, с. 90].  

На думку вчених, найважливішими принципами системного підходу є 

принципи цілісності, єдності та принцип організованості [1; 5; 93 та ін.]. 

Слід зазначити, що цілісність проявляється в складності, структурності та 

ієрархічності будови системи. Тому в межах системного підходу система має 

такі характерні особливості: 

 цілісність – поєднання різних елементів за певними властивостями;   

 структурність – обумовленість функціонування системи не певними 

особливостями окремих елементів, а через їх взаємозв’язок;   
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 ієрархічність – розгляд елементів системи як окремих 

самостійних підсистем;   

 взаємозалежність системи і навколишнього середовища;  

 множинність – вирізнення схем, моделей в процесі опису системи [3; 

10; 12].  

Аналізуючи авторські педагогічні системи зазначимо, що перевага 

надається іншим принципам системного підходу при розробці педагогічних 

систем. Наприклад, принцип глибокої диференціації елементів всередині 

певної системи, пов’язаний із законом розвитку від загального до конкретного, 

від цілого до часткового [26].  

Інший підхід формування системи – від часткового до цілого – був 

розроблений Л. Гур’є. Вчений виділяє три етапи проєктування педагогічної 

системи: 

 епізодичний, або початковий;     

 систематичний (або середній);     

 науковий, аналітичний, найвищий [37].  

Суть авторської педагогічної системи Л. Гур’є полягає в тому, щоб з 

«епізодів» закладати елементи майбутньої системи, що приводить до розуміння 

наукового методу. Дослідник зазначає, що в «епізодичному курсі епізод повинен 

бути тільки пронизаний наукової системою, бути до неї спрямований, але не 

передчасно в неї перетворюватися» [37, с. 82]. Даний підхід є доцільним для 

конструювання педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

Отже, використовуючи метод системного підходу, слід визначити суть 

поняття «педагогічна система», виходячи з домінування тієї чи іншої її ознаки, 

яка є притаманною саме для неї.  

У світлі цього було виокремлено дві групи вчених, які висловлювали різні 

погляди щодо виявлення провідної ознаки педагогічної системи.  

Так, представники першої  групи (Я. Дітріх, А. Іваницький, Л. Лісіна, 

П. Самойленко [39; 54] та ін.) такою ознакою вважали  цілісність системи. У 
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другій групі дослідників трактування суті «педагогічна система» розглядається 

як сукупність елементів з відносинами між ними. Цю позицію представляє, 

наприклад, Н. Кузьміна [82], яка визначає суть поняття «педагогічна 

система», виходячи з теорії множин. На переконання авторки, система є 

множиною взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, що 

діють з метою виховання, освіти та навчання особистості [82].  

У науковій літературі (В. Биков [11], В. Володько [26], В. Докучаєва 

[41], П. Москаленко [83], О. Остапчук [87], В. Сімонов [110], А. Ткачов [123] 

та ін.) виявлено також особливості функціонування педагогічної системи. 

Зокрема, для більш детального висвітлення поняття «педагогічна система» і з 

урахуванням того що, психофізіологічні знання є підґрунтям 

цілеспрямованого, систематичного освітнього процесу, доцільно звернутися 

до поняття функціональних підсистем, розробленим в психології та фізіології 

А. Асмоловим [5]. 

На думку Є. Смирнової, «функціональна система – це динамічна, 

об’єднана за певними ознаками сукупність (елементів системи), діяльність 

якої спрямована на досягнення визначального для системи результату [118, 

с. 43]. 

На підставі досліджень Л. Попової, визначено головні 

принципи формування функціональних підсистем [93]: 

1. Принцип важливості. Основним системоутворюючим чинником 

функціональної підсистеми будь-якого рівня є важливий для існування всієї 

системи результат, необхідний в даний момент часу. У нашому дослідженні 

йдеться про формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти.  

2. Принцип ізоморфності. Всі функціональні системи мають 

однакову будову.  

3. Принцип консолідації компонентів. Провідну роль в даному процесі 

відіграє управління. Сам процес пов’язаний з консолідацією фрагментів 

різних структур для вирішення психолого-педагогічної проблеми.  
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4. Принцип гетерохронічності. Нерівномірність розвитку структур 

системи, якщо в першу чергу формуються функціональні підсистеми без яких 

функціонування всієї системи неможливо, і лише потім активуються інші 

найважливіші структури системи.   

5. Принцип мінімалізації. Прагнення системи до мінімалізації щодо 

забезпечення виконання певної функції з плином часу. Так, у досліджуваній 

нами проблемі це питання постає під час розв’язання певного завдання.     

 6. Принцип гомеостатичності. Метою системи має бути 

скоординованість реакцій структурних компонентів, які забезпечують 

підтримку або відновлення системи. Система є відкритою структурою, яка 

піддається впливу навколишнього середовища, а він, у свою чергу, може 

спричинити явище педагогічного резонансу в системі, тому існування 

системи неможливе без механізмів, які її оточують.   

Важливим моментом в теорії побудови систем є співвідношення 

структури і функції підсистем. Так, структура й її функція здійснюють 

взаємовплив один на одного. З одного боку, чим вища структура і вищий 

ступінь її надійності, тим вищі її функціональні можливості. З іншого боку, чим 

більше функціональне навантаження на підсистему або систему в цілому, тим 

досконалішою є її структура [55]. 

Подібні риси притаманні і педагогічним системам. Однак вони мають 

певні особливості, до яких віднесено: 

 відкритість систем, оскільки між системами і навколишнім 

середовищем відбувається неперервний обмін інформацією;        

 динамічність через те, що системи функціонують в постійно 

мінливих зовнішніх умовах, що вимагають відповідних змін внутрішніх станів 

системи, що дозволяють підтримувати ефективність системи на належному 

рівні;  

 поліфункціональний характер систем пов’язаний з педагогічною 

діяльністю (навчальною, виховною, розвивальною, 

методичною, дослідницькою) [38].  
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Слід звернути увагу на специфічні педагогічні системи, до яких 

відносяться авторські педагогічні системи. В. Лозова [131] , О. Шапран [135], 

Ф. Янушкевич [137] визначають суть таких систем як педагогічну діяльність 

вчителя, спрямовану на організацію цілісного педагогічного процесу. 

У світлі вищезазначеного зауважимо, що нині зміна мети, завдань, умов 

сучасної вищої освіти вимагає науково-детермінованого вдосконалення 

сучасних педагогічних систем. Концептуальні засади реформування 

національної освіти вимагають звернути увагу як на інноваційні сучасні 

підходи до організації освітнього процесу, так і на умови активізації 

соціальної активності молоді, що має бути враховано у процесі розробки 

педагогічних систем. 

Для того, щоб уточнити суть цього педагогічного явища для нашого 

дослідження доцільним буде визначення основних його ознак, вимог до 

реалізації тощо, що допоможе розробити ефективну педагогічну систему 

успішної підготовки майбутніх учителів до фасилітативної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти. 

Розробка ефективної педагогічної системи, яка забезпечить успішну 

підготовку майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти, вимагає аналізу питань загальних ознак 

педагогічних систем, різноманітних умов їхнього створення, вимог до їх 

реалізації. Це дозволить визначитись із умовами і вимогами до педагогічної 

системи в нашому дослідженні, що сприятиме її успішному впровадженню. 

Слушними є погляди В. Беспалька щодо головних умов створення 

педагогічної системи. Він зазначає, що «гармонійний педагогічний процес 

можливий тільки як точне відтворення заздалегідь спроєктованої 

педагогічної системи, тобто чітко сформульованих дидактичних завдань у 

поєднанні з адекватною системою їхнього виконання, дає можливість 

перетворити навчально-виховну роботу школи з маловпорядкованої 

сукупності дій різних вчителів на цілеспрямований процес роботи 

педагогічного колективу» [10, с. 8]. Дослідник торкається глибинного змісту 
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технологічної спрямованості педагогічних досліджень та розробок 

педагогічної системи в цілому та вважає, що істотною рисою педагогічної 

системи виступає процес цілеутворення.  

Дана психолого-педагогічна проблема розглядається у двох аспектах: 

1) діагностичне цілеутворення і об’єктивний контроль якості засвоєння 

учнями навчального матеріалу;  

2) розвиток особистості в цілому [10, с. 13]. 

На думку В. Бикова, «педагогічна система» об’єднує і нові концепції 

процесу навчання, і проблему взаємовпливу нових засобів і методів 

навчання, і використання системного підходу до організації навчання в 

спеціально створеному освітньому середовищі. До них належить також 

вивчення психологічних теорій навчання, проблеми загальної теорії систем 

та їхнього застосування в педагогіці [11, с. 13].  

Науковець зазначає, що педагогічна система відображає тактику 

реалізації освітніх систем і базується на знанні закономірностей та умов 

функціонування системи «педагог – середовище – учень». 

Як і більшість учених, Н. Брюханова акцентує увагу на тому, що 

головна спрямованість педагогічної системи – це поетапне формування і 

розвиток особистості кожного фахівця. Основною ланкою в цьому процесі є 

розуміння ієрархічної моделі розвитку особистості: інтелект, воля, почуття, 

мораль, поведінка, в якій чітко виділяється структурна організація й 

елементи системи навчально-виховної роботи. Це дозволяє вдало визначити 

напрями розвитку особистості та застосувати доречні до кожного окремого 

випадку методики педагогічного впливу [19, с. 11]. 

Вчені підкреслюють, що педагогічна система функціонує і як наука, 

яка досліджує, шукає та пропонує найоптимальніші способи навчання, і як 

система принципів, функцій і норм за якими відбувається педагогічний 

процес, і як реальний процес навчання. Одним із головних критеріїв оцінки 

педагогічної системи є ефективність і результативність. Плеяда науковців (В. 

Биков, С. Гончаренко, В. Євдокимов, І. Підласий, І. Прокопенко та ін.) 
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відзначають технологічність педагогічних систем, не ототожнюючи ці 

поняття. Для проєктування нашої педагогічної системи ми можемо 

скористатись деякими аспектами педагогічних технологій. Так, 

М. Бенедисюк, відзначає три такі аспекти: 

1) науковий: педагогічні технології – частина педагогічної науки, котра 

проєктує педагогічні процеси, досліджує та розробляє цілі, зміст, методи 

навчання; 

2) процесуально-описовий: надає алгоритм педагогічного процесу, 

відзначає комплекс цілей, змісту, методів і засобів для досягнення 

навчальних цілей; 

3) процесуально-дієвий: технологічна реалізація педагогічного 

процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних, 

методологічних засобів [20, с. 107]. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої розробці проблем систем в 

освіті дає змогу виділити основні ознаки системи, серед яких: 

концептуальність, системність, керованість, ефективність, цілісність, 

відтворюваність, результативність, варіювання засобів і методів, зворотній 

зв’язок, цілеспрямованість, поетапна діагностика, корекція результатів, 

планування, комплексність, оптимальність у часі і ресурсних витратах тощо. 

У структурі «педагогічна система» вчені виокремлюють такі базові 

компоненти: концептуальний (анотування ідей, гіпотез, принципів, що 

прояснюють її розуміння); змістовний (обсяг, структура, наповнення, 

характер змісту освіти, педагогічні умови); процесуальний – технологічний 

процес (організація і реалізація навчального процесу, методи, освітні 

технології, форми і засоби роботи вчителя, аналіз і оцінка навчального 

процесу) [21; 22; 35; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47 та ін.]. 

Отже, на підставі наведеного аналізу існуючих підходів в педагогічній 

науці щодо ознак педагогічної системи, умов її створення та вимог до 

реалізації можна стверджувати, що педагогічна система підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 
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середньої освіти для цілісного функціонування повинна включати 

щонайменше концептуальний, змістовний та процесуальний компоненти, які 

є взаємообумовлені, а також має бути логічною, поетапною. 

Слушними є погляди в педагогічній науці на різноманітні види 

педагогічних систем. Аналіз праць В. Беспалька, В. Докучаєвої, 

О. Жерновникової, О. Жукова та інших виокремлює різноманітні ознаки, що 

є підставами для класифікації педагогічних систем [10; 41; 47; 48]. 

Науковці М. Криловець та О. Ліннік пропонують власний погляд на 

класифікацію педагогічних систем і виділяють такі групи: педагогічні 

системи за цільовою орієнтацією, за характером стосунків учителя і учня, за 

способами організації навчання [66; 71]. 

Б. Ломов [75] виділяє класи систем за такими ознаками: 

 філософською основою; 

 домінантним фактором психічного розвитку; 

 науковою концепцією засвоєння досвіду; 

 орієнтацією на особистісні структури; 

 характером змісту і структури; 

 типом організації й управління пізнавальною діяльністю; 

 позицією й ставленням до того, кого навчають; 

 способами, методами й засобами навчання; 

 категорією тих, кого навчають; 

 напрямом модернізації традиційної системи; 

 рівнем застосування [75]. 

С. Махненко чітко визначив можливість поєднання різних моделей 

систем навчання, сформулював слабкі й сильні сторони активного, 

пасивного, а також інтерактивного навчання, тобто можливість використання 

традиційних педагогічних систем та інноваційних [80, с. 51]. Суттєвими 

підставами для класифікації педагогічних систем були обрані ступені прояву 

учнями активної позиції, суб’єктності, самостійності. Це сприяло виділенню 

двох основних груп педагогічних систем: репродуктивних (особистісно 
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відчужені) та продуктивних (особистісно орієнтовані). Головною метою для 

репродуктивних систем є повідомлення учням знань, формування на їхній 

основі умінь і навичок, стосунки між учнями і вчителем – суб’єкт-об’єктні. А 

для продуктивних – створення комплексу оптимальних умов для розвитку 

особистості учня, міжсуб’єктні рівноправні взаємини, провідна функція 

вчителя – створення умов розвитку особистості учнів, головні пріоритети – 

діяльність, спілкування, діалог, методи – інтерактивні, проблемно-пошукові 

[29]. 

Науковець З. Онишків розрізняє три рівні освітніх систем: 

загальнопедагогічний (система характеризує цілісний освітній процес на 

загальному рівні ЗЗСО), предметно-методичний (освітня система як окрема 

методика в межах одного предмета) та локальний (модульний) рівень 

(системи окремих видів педагогічної і навчальної діяльності) [85]. 

Існує декілька класифікацій систем навчання, але найпоширенішим, за 

І. Осадченко та Г. Чирва, є розподіл усіх сучасних систем на дві групи за 

їхньою цільовою спрямованістю [86, с. 129]. До першої групи входять 

предметно-орієнтовані системи, які забезпечують, насамперед, засвоєння 

системи знань, умінь, навичок із дисципліни, тобто змісту даної дисципліни. 

Друга група систем – особистісно орієнтовані системи – реалізує 

гуманістичні цілі і принципи особистісно орієнтованого навчання. 

До інноваційних систем навчання у вищій школі В. Стрельніков 

відносить інформаційні системи, системи дистанційного навчання, модульні 

системи, системи дослідницького (евристичного) навчання, системи 

розвивального навчання у вищій школі, а також імітаційні системи навчання, 

до складу яких входять соціально-психологічні тренінги, ігрові, дискусійні 

системи тощо [120]. 

Слід зазначити, що жодна з класифікацій не може бути 

самодостатньою, повною та остаточною. Не зупиняючись на критичному 

аналізі думок різних авторів, зауважимо, що найґрунтовнішою, на нашу 

думку, є позиція О. Таможньої, яка наголошує, що побудувати певну 
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самодостатню класифікацію педагогічних систем, яка до того ж буде 

відповідати всім завданням школи, в принципі неможливо. В той же час 

науковці акцентують увагу на тому, що мова йде не про окремі педагогічні 

системи, а про їхні групи, в середині яких виділяються ті, що складають ці 

групи. Автори переконані, що необхідно спрямувати зусилля на створення 

систем системи навчання, бо на кожному історичному етапі розвитку 

педагогіки кількість, характер і зміст педагогічних систем буде змінюватися 

залежно від завдань виховання, навчання і освіти [121, с. 124-139]. 

Спираючись на аналіз науково-методичної літератури, треба зазначити, 

що сучасні педагогічні системи двояко зорієнтовані. По-перше, на те, щоб 

розкривати і бачити в учнях особистість, багатогранність мотивів, потреб, 

інтересів, здібностей; а, по-друге, впровадження цих систем здійснюється 

особою вчителя завдяки його професіоналізму, відповідної кваліфікації. У 

схемі «учень-система-учитель» педагог перетворюється на модератора, 

фасилітатора, наставника, натхненника інтелектуального та творчого 

потенціалу учня. Сучасному вчителю для розвитку його педагогічної 

майстерності потрібні фундаментальні знання предмета, що викладає, 

високий рівень педагогічної та міжособистісної культури і ґрунтовна 

дидактична компетентність [15].  

На нашу думку, у процесі підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 

найкориснішим є застосування систем, які доцільно упроваджувати 

поетапно в освітній процес. 

Цікавим для нашого дослідження є той чинник, що педагогічні системи 

широко використовуються в освітньому просторі різних країн світу. Це 

зумовлено не лише власне педагогічними витоками, але й соціальними тому, 

що не стільки важливо «наповнити» учня академічними знаннями, а важливо 

у сучасній інформаційній формації розвитку суспільства: навчити його 

самостійно знаходити потрібну інформацію і влучно користуватись набутими 

знаннями для рішення нових пізнавальних і практичних завдань, допомогти 
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оволодіти комунікативними навичками й уміннями працювати у групах, в 

команді, навчити емпатії і толерантності задля власного добробуту і 

суспільства в цілому [134]. 

Сучасні дослідники також приділяють увагу функціям, які позитивно 

впливають на дієвість педагогічної системи, зокрема: навчальній, виховній, 

комунікативній, релаксаційній, психотехнічній.  

Отже, педагогічним системам притаманні навчальні, виховні, 

розвивальні (серед них комунікативні і психотехнічні) і релаксаційні функції, 

котрі можуть реалізовуватися одночасно [79]. 

На ефективності застосування педагогічних систем саме у їхньому 

комплексі з метою підготовки сучасного фахівця, який би прагнув до 

максимального розкриття власної педагогічної майстерності, наголошує 

Є. Барбіна [8]. Учена акцентує увагу на тому, що багато сучасних викладачів 

надають перевагу окремим системам, а не використовують системний підхід 

і не розглядають їх у комплексі. Дослідниця стверджує, що саме 

комплексний підхід сприятиме досягненню вищезазначених цілей. 

Продовжуючи думку вченої, ми також уважаємо, що саме комплексний 

підхід сприятиме ефективній підготовці майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

Окрім того, дійшли висновку, що саме комплексний характер 

розроблюваної педагогічної системи підготовки студентів-педагогів 

сприятиме реалізації принципу комплексності, тобто сприятиме 

комплексному впливу на різні сфери майбутнього вчителя з метою 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. 

Слід зазначити, що педагогічні системи органічно й легко інтегруються 

в реальний освітній процес, що дозволяє за допомогою альтернативних 

методів досягати цілей із кожного навчального предмета, висунутих будь-

якою освітньою програмою, стандартом освіти. При цьому зберігаються 

досягнення вітчизняної дидактики та сучасних методик тощо. Окрім того ці 



278 

 

  

системи «є насправді істино педагогічними, бо вони є гуманістичними за 

своєю суттю, дозволяють не тільки успішно засвоювати навчальний матеріал, 

але й сприяють інтелектуальному розвитку, самостійності, доброзичливим 

стосункам між суб’єктами навчання» [40, с. 32]. 

Так, група вчених О. Дубасенюк, О. Антонова, С. Вітвицька, 

Н. Сидорчук, О. Спірін, Н. Якса методологічною основою розробки та 

обґрунтування системи підготовки майбутнього вчителя називають такі 

теоретичні положення та ідеї: особистість як суб’єкт взаємин та власної 

життєдіяльності; педагогічна підтримка й педагогічний супровід 

[102, с. 67-114]. 

У контексті дослідження вважаємо доцільним використовувати ці 

положення, оскільки процес підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, на 

нашу думку, передбачає їхні гуманістичні, толерантні стосунки з усіма 

суб’єктами навчального процесу, прояв активної суб’єктної позиції, а також 

педагогічну підтримку та педагогічний супровід з боку викладачів у процесі 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти тощо. 

Корисним для нашого дослідження виявився аналіз праці 

О. Романишиної та Г. Бигар, де проблема підготовки майбутніх учителів до 

взаємодії з учнями розкривається через педагогічні технології розвитку 

фасилітації і особливу увагу при аналізі приділено питанню принципів 

підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю [103].   

Під принципами підготовки в нашому дослідженні слід розуміти 

спрямовуючі положення, вимоги до організації та проведення процесу 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти, які мають керувальний характер вказівок, норм 

тощо [1, с. 25-27]. Серед провідних принципів педагогічної фасилітації , 

визначених І. Авдєєвою, цікаві для нашого дослідження ті, дотримання яких, 

уважаємо, значно підвищить ефективність педагогічної системи підготовки 
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майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти:  

 принцип індивідуалізації (дає змогу організувати процес підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти так, щоб вибір способів і прийомів ураховував індивідуальні 

особливості студентів, рівень розвитку їх навчально-пізнавальних та 

професійних здібностей; метою принципу є забезпечення максимальної 

продуктивності опанування основ фасилітаційної взаємодії усіма 

студентами); 

 принцип мотивації (позитивне ставлення до професії, наявність 

намірів саморозвитку є однією з провідних внутрішніх умов підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти); 

 принцип активності, свідомості, самостійності (активність студентів, 

підґрунтям якої є змістовна мотивація, є однією з умов досягнення успіху 

діяльності; самостійні навчально-пізнавальні дії суб’єктів навчання 

виступають при цьому одним із головних показників активності при 

здійсненні фасилітаційної взаємодії); 

 принцип практичної спрямованості навчання (оволодіння на лекціях 

знаннями та прикладними навичками під час практичних занять, що 

знадобляться для реалізації в подальшій фаховій діяльності); 

 принцип проблемності (залежність навчально-пізнавальної 

діяльності студентів від минулого досвіду, наявних уявлень і знань для 

точнішого засвоєння нових знань та вмінь, спонукання студентів до 

здійснення фасилітаційної взаємодії, пов’язаної з усуненням існуючих 

суперечностей між складністю, яку треба подолати, та недостатністю 

наявних засобів і знань для досягнення цієї мети); 

 принцип наступності (послідовність і системність при переході від 

одного рівня сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освітидо іншого, від одного 
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етапу формування цієї здатності особистості до наступного) [1]. 

Заслуговує на увагу досвід О. Близнюкової, яка приділяла увагу таким 

принципам у своєму дослідженні: 

 принцип гуманізації системи стосунків між викладачем й студентом, 

студентів між собою, що пропонує зміцнення норм толерантної поведінки у 

процесі фасилітаційної взаємодії;  

 принцип самореалізації студентів у освітньому процесі ЗВО, тобто 

усвідомлення цілей й значущості навчальної діяльності для особистісного 

саморозвитку, для майбутньої професійної діяльності, наявність чітких та 

зрозумілих перспектив у цій діяльності, врахування індивідуальних 

особистісних особливостей, формування активного відношення до процесу 

засвоєння знань та розвитку професійно значущих умінь; 

 принцип орієнтації студентів на вирішення проблем професійної 

діяльності; моделювання виховних ситуацій, вивчення педагогічних систем 

взаємодії; 

 принцип інтенсифікації підготовки до педагогічної діяльності через 

організацію самостійної творчої роботи, через їхню участь у науково-

дослідній та проєктній діяльності [14, с. 12-45]. 

Уважаємо, що дотримання цих принципів у контексті нашого 

дослідження сприятиме ефективній підготовці майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

Досліджуючи питання розвитку комунікативних навичок учнів 

засобами фасилітаційного впливу, А. Гельбак в основу побудови системи 

покладає такі принципи, на які, вважаємо, також доцільно спиратись у 

контексті нашого дослідження: науковості у професійному навчанні, 

систематичності й послідовності, зв’язку теорії з практикою, проблемності, 

наступності, технологічності, системності [3, с. 112-142]. 

Заслуговують на увагу принципи фасилітативної дії педагогів: єдності 

освітнього та виховного процесів, демократизації процесу професійної 

освіти, індивідуально-особистісної орієнтації та диференціації, принцип 
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комплексного впливу на когнітивну, емоційну, практичну сфери майбутнього 

спеціаліста, послідовності й систематичності, орієнтації професійної освіти 

на розвиток соціально-професійної активності, а також принципи системи 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти, серед яких особливо важливі для нашого 

дослідження такі: цілісності, відкритості, цілеспрямованості, оптимальності, 

неперервності функціонування, альтернативності шляхів функціонування 

системи, адаптивності, організованості [84]. 

При розробці та реалізації системи фасилятивності О. Саннікова 

спиралася на принципи науковості, доцільності, діалогічності, динамічності, 

доступності, фасилітації, створення середовища навчання [107]. 

В основу дидактичної моделі формування педагогічної фасилітації 

майбутніх учителів у процесі навчання О. Галіцан покладено такі принципи, 

котрі можуть бути використані в контексті нашого дослідження: 

 діагностичності (підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти залежить від наявності 

у ЗВО моніторингу цієї особистісної властивості і корекції її розвитку); 

 інтегративності (існує зв’язок між темпом розвитку схильності до 

інженерних видів діяльності, підвищення ступеня задоволеності навчально-

професійною працею і забезпеченням спадковості в навчанні дисциплін 

різноманітних блоків, інтеграції змісту й методів навчання різноманітних 

дисциплін); 

 неперервності підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти (інтенсивність 

підготовки майбутніх учителів до взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти залежить від нерозривності, зв’язку освітніх, навчально-

дослідних та виробничих процесів) [31, с. 10-12]. 

Вивчення, аналіз й узагальнення наведених концептуальних ідей та 

положень, принципів, підходів, з одного боку, врахування мети, об’єкта, 

предмета нашого дослідження, з іншого, а також усвідомлення сучасних 
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вимог до спеціаліста та тенденцій, що мають місце в системі сучасної вищої 

освіти, дозволили визначити ті провідні групи принципів, що органічно 

доповнили концептуальний блок педагогічної системи підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти: 

I. Принципи, що стосуються структури та змісту педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти, а саме: 

 цілеспрямованості – розробка педагогічної системи передбачає 

наявність провідної мети – сформувати мотиваційний, емоційний, 

рефлексивний, когнітивний, діяльнісний компоненти професійної підготовки 

особистості майбутнього вчителя та системи цілеспрямованих дій щодо її 

досягнення; 

 цілісності та системності – педагогічна система має представляти 

собою цілісну систему, оскільки підготовка майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти має 

досліджуватись як цілісне явище з урахуванням усіх структурних елементів, 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів освітньої системи тощо; 

  взаємообумовленості, а також наступності й послідовності 

підсистем системи – передбачає послідовність та логіку при переході від 

одного етапу педагогічної системи до наступного; від одного рівня її 

сформованості до іншого; 

 систематичності та неперервності функціонування й розвитку 

педагогічної системи, що виявляється в систематичній роботі, котра має за 

мету постійне просування до вищих рівнів сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти; 

 динамічності – педагогічна система має являти собою систему 

динамічних дій щодо досягнення висунутої мети. 

II. Принципи самого процесу професійної підготовки, що мають на 
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меті підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти: 

 комплексності – комплексний вплив на емоційну, мотиваційну, 

когнітивну, практичну сфери майбутнього вчителя; 

 практичної спрямованості професійної освіти, зв’язку теорії з 

практикою – така організація професійного навчання, коли на лекційних 

заняттях майбутні вчителі здобувають професійно-педагогічні знання, а на 

практичних заняттях – навчаються ефективно діяти у складних умовах, 

вирішувати різноманітні педагогічні завдання тощо; 

 проблемності професійного навчання – успішність навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх учителів залежить від їхнього минулого 

досвіду, що передбачає спонукання майбутніх учителів до самостійної 

творчої діяльності, пов’язаної з усуненням існуючих суперечностей між 

складністю, що треба подолати, та недостатністю наявних способів і знань 

для досягнення цієї мети; 

 єдності освітнього та виховного процесів – поєднання методів, 

форм професійного навчання та методів, засобів виховного впливу на 

особистість майбутнього вчителя з метою цілісного та комплексного 

формування її готовності; 

 гуманізації та демократизації професійної освіти – вибір принципу 

обумовлено вимогами до сучасної вищої освіти та передбачає повагу вищої 

школи і викладачів до особистості майбутнього вчителя, довіру до неї, 

прийняття її особистісних та професійних цілей, запитів, інтересів; створення 

максимально сприятливих умов для її особистісного та професійного 

розвитку тощо;  

 індивідуалізації та диференціації професійного навчання – сприяє 

такій організації процесу формування професійної освіти, за якої вибір 

способів, прийомів, методів навчання враховує індивідуальні особливості 

майбутніх учителів, рівень розвитку їх навчально-пізнавальних і 

професійних здібностей тощо, що сприяє продуктивній підготовці майбутніх 
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учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти; 

 неперервності розвитку професійної освіти – інтенсивність 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти залежить від нерозривності та зв’язку освітніх, 

навчально-дослідних і виробничих процесів. 

III. Принципи, пов’язані із місцем та роллю самого майбутнього вчителя 

у процесі формування його підготовки: 

 гуманізації міжособистісної взаємодії учасників цього процесу – 

гуманістичні, толерантні відносини майбутніх учителів між собою, з 

викладачами тощо; передбачає педагогічну підтримку та педагогічний 

супровід з боку викладачів-фасилітаторів; 

 самореалізації майбутніх учителів у навчально-виховному процесі –

усвідомлення майбутніми вчителями цілей та значущості своєї навчальної 

діяльності для особистісного і професійного саморозвитку, для майбутньої 

професійної діяльності; наявність чітких та ясних перспектив в цій 

діяльності; формування активного відношення до процесу засвоєння знань та 

розвитку професійно значущих умінь; 

 орієнтації майбутніх учителів на проблеми професійно-педагогічної 

діяльності – така організація процесу навчання, коли майбутніми вчителями 

здійснюється вирішення педагогічних завдань, моделюються виховні 

ситуації, вивчаються педагогічні системи взаємодії тощо; 

 інтенсифікації підготовки майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності через організацію самостійної творчої роботи, через участь у 

науково-дослідній та проєктній діяльності. 

При визначенні концептуальних основ нашої педагогічної системи 

спирались на досвід А. Ковальова [59], І. Малафіїка [76], А. Мойсеєва [96], 

В. Садовського [104], С. Семенець [108], які вважають, що проєктування 

систем у системі вищої професійної освіти повинне здійснюватись на основі 

таких взаємозалежностей: гармонійного поєднання теорії й практики, 
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групової та індивідуальної роботи, гейміфікації, самоосвіти, наставництва 

[109; 110; 112 та ін.].  

В. Лозова виділила такі особливості цілісного вивчення педагогічних 

об’єктів: 

 вивчення об’єкта здійснюється з позиції більш складного цілого, як 

його органічного елемента, а не ізольовано від інших об’єктів, що пов’язані з 

ним; 

 виділення основних елементів, боків, частин об’єкту як цілісної 

системи, визначення їх специфіки, особливостей; 

 встановлення взаємозалежності компонентів, їхніх внутрішніх 

взаємозв’язків, які виконують різні функції та відображають форми 

взаємозалежності, а також тенденції та закономірності, що превалюють. При 

цьому враховуються не абсолютно всі зв’язки (кожне явище знаходиться в 

такій множині зв’язків важливих і другорядних, прямих і опосередкованих, 

які практично вичерпати неможливо), а істотні, що впливають на 

педагогічний процес та його результативність; 

 осмислення об’єкту як цілого на новому рівні, на основі виявлених 

зв’язків, визначення загальних, інтегральних властивостей, якостей; 

 виявлення тих елементів, тих зв’язків, впливаючи на які, можна 

впливати на цілісну систему. Кожна частина при цьому не тільки 

передумова, але й результат впливу цілого. Тому можна говорити про 

координацію елементів, їх упорядкування і субординації зв’язків між ними. 

Разом вони посилюють інтеграцію, яка виступає як наслідок, як необхідність 

поєднання диференційованих елементів в єдине ціле, що у результаті 

дозволяє обирати методи управління процесом, оптимальні умови, що 

забезпечують досягнення визначених цілей [100; 131].  

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;  
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 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 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 [34], В. Загвязинський [53], А. Маркова [77]). 

Критичний аналіз першоджерел сприяв виникненню поняття «система 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти», котре може розглядатися як цілісна система, 

синтез систем, методів, форм, застосування яких у комплексі гарантує 

високий рівень підготовки, що дозволяє безпосередньо перейти до розробки 
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педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

Проєктуючи експериментальну наукову систему підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями як її концептуально-

технологічну модель, ми виходили з того, що педагогічне проєктування 

складається із розробки змісту, відповідної технології та організації певної 

діяльності усіх об’єктів освітнього процесу: викладача та здобувачів освіти 

[48].  

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 [23], В. Желанова [46], 

Н. Кузьміна [68]).  

Зазначені положення визначають цілеспрямовану та свідому діяльність 

щодо розробки спеціальної моделі системи, метою якої є підготовка 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, ця діяльність має 

бути зорієнтованою на:  

 сприйняття фасилітаційної взаємодії як одного з обов’язкових 

елементів освітнього процесу; 

 доцільну диференціацію діяльності, спрямованої на підготовку 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Спочатку розглянемо поняття «модель». В. Володько визначає такі 

чотири ознаки моделі:  

 модель – це ментально представлена або матеріально створена 

система, зразок;  

 модель – це відображення об’єкту дослідження; 

 модель – це заміна об’єкту; 

 модель – це надання інформації про об’єкт [26].  
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В довідковій літературі моделювання – це система, яка відтворює 

істотні сторони об’єкту: елементи, характеристики, взаємозв’язки, параметри 

тощо. Тому в такій інтерпретації система знаходиться з об’єктом у певних 

відношеннях, які є схожими та заміщують один одне. Такий зв'язок є 

непрямим способом отримання знань про цей об’єкт [126]. 

Гносеологічна суть наукових моделей полягає у тому, що вони 

дозволяють системно і наочно зобразити сукупність даних предмета 

пізнання. Моделювання допомагає не лише пізнавати соціальні системи, а й 

управляти ними [41].  

Постановка мети професійно-педагогічної підготовки у вищій школі 

при всій своїй зовнішній визначеності є досить складною науково-

практичною педагогічною проблемою, оскільки, за словами І. Малафіїка, в 

сучасній дидактиці вищої школи ще немає самої методики визначення мети 

підготовки, і нині лише намітилися підходи до її обґрунтованого визначення 

[76]. 

Аналізуючи генезу цього питання, можемо стверджувати наявність 

декількох тенденцій його розвитку: 

 програмно-цільовий підхід до освітнього процесу у вищій школі 

було обґрунтовано в працях вчених [73; 83], відповідно до якого було 

створено моделі фахівця, розроблено його кваліфікаційні характеристики 

згідно з соціальним замовленням, які послужили науковою основою для 

визначення обсягу й змісту, необхідних і достатніх для засвоєння студентами 

знань, умінь і навичок, а також вимог до професійних особистісних якостей 

майбутнього вчителя; 

 загальнокультурний та професійний розвиток особистості педагога-

фасилітатора, що забезпечує переведення здобувача освіти на позицію 

пошукувача; 

 неперервний загальний та професійний розвиток, а також творчий 

саморозвиток учителя; 

 професійне виховання майбутнього вчителя, в якому професійна 
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підготовка виступає лише її частиною; 

 формування у здобувачів комплексної готовності до педагогічної 

діяльності (теоретичний і практичний, мотиваційний, змістовий, 

когнітивний, операційний та інтегральний компоненти, інтелектуальні, 

моральні, комунікативні якості, педагогічні здібності, уміння та культуру 

поведінки тощо) та реалізації особистісно-орієнтованого навчання [73]. 

Така загальна цільова орієнтація проєктованої нами педагогічної 

системи дозволяє вибудувати ієрархію її цілей для посилення 

інструментальних можливостей, що може реалізовуватися у цілепокладанні 

на стратегічному, тактичному, оперативному рівнях. 

Стратегічний рівень визначає формування у здобувачів освіти 

готовності до фасилітаційної взаємодії з учнями як кінцеву мету освітнього 

процесу педагогічного університету, що виражає суспільно-державні вимоги 

до випускника, розкривається в науково обґрунтованих еталонно-

нормативних кваліфікаційних професіографічних моделях й екстраполюється 

на особистість і навчальну діяльність студентів при вивченні основних 

циклів навчальних дисциплін.  

На тактичному рівні цілеутворення мета диференціюється й 

проєктується на вивчення конкретних предметів, розділів і тем, що до них 

входять, і це обумовлює необхідність виявлення їх специфічних 

можливостей, а також відбір і структуризацію їх змісту. Кожний із предметів 

і циклів навчальних дисциплін має власні специфічні можливості й засоби 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Рівень оперативного цілепокладання полягає у постановці конкретних 

завдань для роботи здобувачів освіти при вивченні дисциплін з різними 

навчально-професійними ситуаціями й завданнями на кожному занятті. 

Реалізація мети зумовлює виконання комплексу основних завдань, що 

полягають у забезпеченні ефективного впливу засад фасилітаційної 

педагогіки на формування і розвиток визначених структурних і 

функціональних компонентів готовності майбутніх учителів до 
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фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутній професійній діяльності. 

Звертаючись до досвіду зарубіжних дослідників [142; 143; 151; 152 та 

ін.] щодо впровадження педагогічних систем підготовки вчителя-

фасилітатора в освітній процес, можна виділити такі складові цих систем. 

Перша складова – це комп’ютерні системи навчання – використання 

комп’ютерів у навчанні як частина інформаційних систем та інтерактивного 

навчання. Друга – являє собою вид інтерактивного навчання, який широко 

використовується за кордоном – дистанційне навчання, основною рисою 

якого є те, що викладач виступає в ролі помічника-фасилітатора, котрий 

організує гнучку двоїсту систему ефективного розвитку автономії, 

саморозвитку й саморегулювання студента в дистанційному навчанні. 

Третя – співвідноситься з системою інтерактивного навчання. Четверта – 

навчання у співробітництві. 

Ми згодні з В. Безруковим, який зазначає, що «універсальних систем 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти не існує, в кожному окремому випадку викладач 

повинен уміти дібрати сукупність форм, методів, засобів для досягнення 

найкращого результату» [9, с. 49].  

На підґрунті узагальнення й аналізу результатів проведеного пілотного 

дослідження, нами було розроблено та теоретично обґрунтовано систему 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти.  

Ми виходили з того, що основними завданнями фасилітаційної 

взаємодії у вищій освіті є: 

 розвиток індивідуальності, творчості, суб'єктності студентів;  

 стимулювання, надання педагогічної підтримки, супроводу та 

ініціювання різноманітних форм прояву активності студентів ЗВО на 

всіх етапах педагогічного процесу, всередині яких здійснюється 

особистісне становлення і розвиток кожного студента як суб'єкта 

навчально-професійної діяльності [63; 65].  
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Даний феномен представляємо як:  

1) фасилітація у мотиваційній сфері особистості студента як суб'єкта 

діяльності; 

2) фасилітація формування мети суб'єкта навчально-професійної 

діяльності;  

3) фасилітація пошуку предмета суб'єкта пізнання; 

4) фасилітація пошуку методу діяльності суб'єкта навчально-

професійної діяльності;  

5) фасилітація пошуку засобів і шляхів пізнання суб'єкта; 

6) фасилітація реалізації процесу суб'єкта навчально-професійної 

діяльності; 

7) фасилітація рефлексії суб'єкта навчально-професійної 

діяльності [143]. 

З метою розробки етапів нашої педагогічної системи нами було 

проаналізовано дисертаційні праці сучасних вітчизняних та зарубіжних 

науковців, що стосуються різноманітних проблем, в яких автори пропонують 

певні етапи різноманітних педагогічних систем, моделей, систем, що стало в 

нагоді для нашого дослідження.  

У моделі формування етичної культури учнів основної школи у процесі 

навчання гуманітарних предметів К. Слесик виокремлює адаптаційний етап 

(особлива увага приділяється позитивній емоційній атмосфері в освітньому 

процесі шляхом створення сприятливих умов перебування учнів у школі та 

формування в них інтересу до емоційної сфери, оволодіння адекватною 

емоційною поведінкою); пізнавально-процесуальний етап (продовжується 

робота з формування в учнів прагнення узгоджувати власні емоційні реакції з 

соціально схвалюваними способами емоційної поведінки; реалізуються 

завдання, спрямовані на ознайомлення учнів з емоційною сферою людини, 

експресивними каналами виявлення емоцій, способами адекватної емоційної 

поведінки та формування в них емоційних умінь та якостей); результативно-



292 

 

  

оцінний етап (здійснюється закріплення й систематизація вже набутих 

учнями знань і умінь, удосконалення емоційних станів) [113]. 

При проєктуванні професійно-орієнтованої дидактичної системи 

підготовки бакалаврів економіки В. Стрельніков виокремлює такі етапи: 

початковий (формування у студентів настанов на особистісно-професійний 

розвиток та самовдосконалення у процесі професійного пізнання і 

самопізнання), процесуальний (формування у студентів професійних знань, 

умінь, навичок, розвиток особистісних якостей), рефлексивно-оцінювальний 

(застосування отриманих знань у самостійній роботі, вміння 

продемонструвати навички під час практики, аналіз та оцінювання процесу 

особистісно-професійного розвитку і самовдосконалення майбутніх 

інженерів) [120]. 

При розробці системи підготовки студентів до організації 

фасилітаційного спілкування С. Коломійченко визначає підготовчо-

мотиваційний (усвідомлення потреби в організації фасилітаційного 

спілкування), змістово-процесуальний (формування системи фасилітаційних 

знань, умінь і особистісних якостей) етапи, а також етап набуття 

фасилітаційного досвіду (набуття досвіду фасилітаційного спілкування у 

навчанні та під час педагогічної практики) [63].  

М. Криловець, розробляючи систему методичної підготовки вчителя, 

розглядає такі етапи її реалізації: діагностичний (виявлення наявного рівня 

сформованості професійного статусу майбутнього вчителя), орієнтаційно-

мотиваційний (орієнтація студентів у цінностях навчально-пізнавальної 

діяльності, формування мотивації студентів до взаємодії), змістово-

процесуальний (формування спеціальних знань, системи вмінь, особистісних 

якостей) та аналітико-рефлексивний (формування аналітико-рефлексивних 

умінь) [66]. 

Особливо корисним у контексті нашого дослідження став аналіз праць 

науковців, які безпосередньо торкаються проблем підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 
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освіти, де визначаються етапи її формування й розвитку. Слушними є 

погляди О. Маслової, яка досліджувала проблему підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної спрямованості з учнями на прикладі 

філологічного факультету, і в цьому процесі виокремлювала етапи: 

адаптаційний (перший курс навчання) – розвиток у студентів схильності до 

самоаналізу, самовиховання, формування професійно важливих якостей; 

теоретико-практичний (другий-третій курс) – оволодіння необхідними 

знаннями, вміннями, навичками, досвідом; аналітичний (четвертий курс) – 

самоаналіз, самоусвідомлення, оцінка студентом самого себе як учителя і 

себе у предметі; інтегративний (п’ятий курс) – систематизація засвоєних 

знань, стимулювання розвитку самостійності, творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя [79]. 

Вивчаючи проблему особливості фасилітаційної дії педагогів у 

навчально-виховному процесі Н. Носова виділяє такі етапи, як підготовчий 

(усвідомлення й прийняття цілей, визначення завдань, планування процесу 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної дії в майбутній професійній 

діяльності, проведення діагностики рівня її сформованості), етап реалізації 

цілей і завдань (формування мотивів та настанов на реалізацію цілей і 

завдань, організація взаємодії учасників цього процесу, регулювання їх 

діяльності), етап контролю результатів та корекції педагогічного процесу 

(вибір критеріїв оцінки результатів підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної дії, врахування результатів, аналіз суперечностей і труднощів, 

визначення засобів щодо їхнього подолання) [84, с. 54-72]. 

Такі етапи підготовки фахівців до педагогічної фасилітації, як ціннісно-

мотиваційний, змістово-технологічний та творчо-продуктивний визначає 

О. Предиткевич [95].  

Узагальнюючи наведені підходи науковців, ми дійшли висновку, що 

більшість із них виокремлюють такі три основні етапи педагогічних систем: 

 перший етап – початковий, адаптаційний, підготовчий, підготовчо-

мотиваційний, мотиваційний тощо, суть якого полягає у формуванні в 
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суб’єктів освітнього процесу позитивного ставлення, інтересу до певної 

проблеми, настанови на певну діяльність із визначеною метою, усвідомлення 

й прийняття її цілей тощо; 

 другий етап – теоретико-практичний, процесуальний, змістово-

процесуальний, пізнавально-процесуальний тощо, цей етап передбачає 

організацію засвоєння суб’єктами освітнього процесу спеціальних знань, 

умінь, навичок із проблеми, формування певних особистісних якостей; 

 третій етап – результативно-оцінний, аналітичний, аналітико-

рефлексивний, рефлексивно-оцінювальний тощо, суть його полягає в 

закріпленні, систематизації й застосуванні вже набутих знань, умінь, 

навичок, у самоаналізі, самоусвідомленні, оцінці суб’єктами навчання самих 

себе тощо. 

У нашому дослідженні основою для визначення етапів педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти стали структурні компоненти готовності 

особистості, оскільки логічно, що етапи педагогічної системи мають 

спрямуватись на формування й розвиток її окремих структурних 

компонентів, а також на принципи, що лягли в концептуальну основу 

педагогічної системи. Так, передусім, виходили з принципів 

цілеспрямованості (кожен етап забезпечує виконання певних завдань, 

спрямованих на реалізацію провідної мети – сформувати готовність 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти); цілісності і системності (етапи у своїй сукупності є 

цілісним процесом підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти); взаємозв’язку й 

взаємообумовленості, а також наступності й послідовності підсистем 

системи (перехід від одного етапу педагогічної системи до іншого є логічним 

і послідовним); систематичності та неперервності функціонування й розвитку 

педагогічної системи (постійне просування від нижчих рівнів сформованості 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 
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загальної середньої освіти до вищих через перехід від одного етапу 

педагогічної системи до іншого); динамічності (кожен етап характеризується 

системою динамічних дій щодо виконання його завдань). 

На підставі зазначеного, нами було виокремлено етапи формування 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями: 

діагностичний, мотиваційно-орієнтаційний, змістовий, процесуальний, 

оцінно-результативний.  

У ході дослідження, спираючись на наше розуміння поняття 

«підготовка», як складного, різнорівневого, багатофункціонального явища, 

ми припустили, що процес підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти має бути також 

складним процесом, що передбачає реалізацію певних етапів, кожен із яких 

спрямований на формування того чи іншого структурного компонента 

окремо або в їхній єдності. Вважаємо, що ця ідея має знайти своє 

відображення у розробці педагогічної системи в нашому дослідженні. 

Доцільним є закцентувати увагу на тому, що поетапна підготовка 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти є системою, яка поєднує певні структури або процеси. 

Аналіз наукових праць [26; 27; 76] дозволяє виділити характерні ознаки 

системи, яка є предметом нашого дослідження: 

 досліджуваний об’єкт як система повинен бути представлений 

певною сукупністю частин або компонентів [26]; 

 система повинна мати інтегративні властивості, які не зводяться до 

властивостей окремих її компонентів [83]; 

 будь-яка система має певну внутрішню організацію – структуру, яка 

виявляється в установленні зв’язків між компонентами [41]; 

 цілісна система вибірково взаємодіє з середовищем [80]. 

Базуючись на вищенаведеному ми визначили такі складові педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

ЗЗСО: цільовий, концептуальний, змістово-технологічний, контрольно-



296 

 

  

результативний блоки. Ці блоки є органічно поєднаними та 

взаємообумовленими.  

Отже, педагогічна система підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти має 

являти собою комплекс підсистем, які будуть розкриті та реалізовані на 

визначених етапах. 

 

 

4.2. Характеристика структурних блоків системи підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 

 

Обґрунтування педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 

обумовлено новою парадигмою навчання, коли організація освітнього 

процесу на засадах фасилітаційної взаємодії є становленням сучасної освіти. 

Так небезпідставно вважають фасилітатори IAF (див. таблицю 4.1).  

Просто зараз через багатократне пришвидшення темпу життя людей, 

доступність великих масивів інформації, перехід лідируючих позицій в 

формах освіти до дистанційної, умови пандемії, реалії VUCA-світу тощо 

відбувається зміна парадигми освіти та ролі вчителя.  

Під час обґрунтування педагогічної системи ми спирались на досвід 

групи вчених. Нам імпонують погляди Є. Врубльовської: «упровадження 

розроблених систем в освітній процес дозволяє сформувати у майбутнього 

вчителя не тільки певний комплекс професійно-педагогічних знань, умінь та 

навичок, але й здібність до інноваційної діяльності, рефлексію, ціннісно-

мотиваційне відношення до педагогічної діяльності, до взаємодії» [28, с. 28].  

Ми цілком підтримуємо також О. Галіцан у тому, що реалізація 

педагогічних системи в освітній процес, передусім, сприяє розвитку тих 

умінь суб’єктів навчання, котрі в умовах сьогодення є необхідними і 

вимагаються від професіонала самостійно набувати знання й вміння, 
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користуватись дослідницькими методами, збирати необхідну інформацію, 

факти, вміти їх аналізувати, робити висновки тощо, самостійно 

використовувати набуті знання у нових ситуаціях, умовах, для вирішення 

нових пізнавальних і практичних завдань; комунікативні вміння та навички 

(вміння працювати у різноманітних групах, виконуючи різноманітні 

соціальні ролі) [31; 32].   

Таблиця 4.1 

Зміна парадигми освіти та ролі вчителя 

 

ВІД  

         

 

ДО  

Викладання предмету, де  

вчитель – носій знань  

 

Фасилітації процесу навчання 

(пропонує виклики, показує дорогу в 

світ) 

 

Центрального фокусу 

 на вчителі  

Фокусі на здобувачах освіти, 

але повазі до інтересів, потреб 

вчителя  

 

Розповідання Запитування  

 

Класних кімнат Простір для навчання, 

навчальні спільноти 

 

Боязні помилок Ставлення до помилок як до 

можливості навчатися та вирости 

  

Успіхів учня Спільних успіхів 

 

Конкуренції  Співпраці 

 

Сфокусуванні на  

академічних результатах  

Розвиток індивідуальних 

компетентностей та м’яких навичок 

 

 

Запропонована нами модель системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями відображає мету і результат професійної 

підготовки майбутнього вчителя; методологічні підходи; компоненти 

готовності вчителів до фасилітаційної взаємодії з учнями (функціональні й 

структурні); критерії та показники рівнів її сформованості; реалізацію 
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технології (етапи) та інші структурні компоненти, що логічно скомпоновані у 

чотири блоки:  

 цільовий,  

 концептуальний,  

 змістово-технологічний,  

 контрольно-результативний (див. рис. 4.1).  

 

4.2.1 Цільовий блок  

Так, цільовий блок відображає соціальне замовлення (запит), мету та 

завдання зазначеної системи.   

Зокрема, соціальне замовлення відображено на макро- та мікрорівнях. 

На макрорівні маркерами того, що питання на часі виступають насамперед 

нормативні та нормативно-правові акти: міжнародного значення – Загальна 

декларація прав людини (1948р.), Декларація прав дитини (1959р.), 

Конвенція щодо боротьби з дискримінацією в галузі освіти (1960р.), 

Декларація та План дій «Світ, придатний для життя дітей» (2002р.), доповідь 

ООН «Партисипативний діалог: шлях до стабільного, безпечного і 

справедливого суспільства для всіх» (2007р.), Декларація щодо освіти та 

навчання у галузі прав людини (2011р.); нашої держави – Закон України 

«Про освіту» (2017р.), Державний стандарт повної загальної середньої освіти 

(2020 р.), Концепція «Нова українська школа» (2016 р.), Закон України «Про 

вищу освіту» (2014 р.), Наказ МОН України № 776 "Про затвердження 

концепції розвитку педагогічної освіти" (2018 р.), Наказ МОН України 

№1431 про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Організаційно-педагогічні умови формування в учнів м’яких навичок 

шляхом соціально-емоційного та етичного навчання» на базі закладів 

загальної середньої освіти України до 2024 року (2019р.).  

Посилання саме на вищезазначені законодавчі акти продиктоване 

бажанням відзначити намагання людства впродовж принаймні останніх 70 

років закріпити гуманізм, права, свободи, рівність кожного як норму, але 
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сьогодні по факту ми спостерігаємо на різних рівнях різних соціальних 

спільнот конкуренцію, агресію, насилля (психологічне і фізичне), війни. Ми 

вважаємо, що для виправлення ситуації у бік покращення, окрім 

законотворчих ініціатив (що по суті є надбудовою) необхідно долучати 

освітні, які б мали вплив на витоки становлення кожної окремої особистості. 

На нашу думку, для більшості сучасних людей таким базисом є родина та 

школа. 

 Але й досі педагог класичної школи часто займає авторитарну позицію 

через інертність у мотивації до зміни власної рольової позиції. І якщо в 

системі дошкільної і початкової освіти вже відбуваються певні зрушення у 

бік покращення взаємодії між учасниками освітнього процесу, то в середній і 

старшій школах вчитель зазвичай домінує над учнями в процесі взаємодії. Із 

введенням в 2018 році стандарту НУШ в початковій школі процеси інтеракції 

дещо покращились, та все ще потребують подальшої системної усвідомленої 

трансформації. 

Хоч у канві тексту Концепції Нової української школи ми не знаходимо 

терміну «фасилітація» чи його однокореневих слів, натомість повсякчас 

трапляються такі наближені поняття, як: «соціальна взаємодія», «…за 

підтримки вчителя», «співпрацює» тощо. Проте, як ми вже відзначали, 

«соціальна взаємодія» чи «співпраця» можуть мати різні вектори, не 

обов’язково позитивного характеру, у той час як термін «фасилітація» та 

похідні поняття чітко вказують на покращення, відновний підхід, 

взаємодопомогу. Та вже за рік ми знаходимо фасилятивні терміни, м’яко 

закріплені навіть на законотворчому рівні нашої держави у Концепції 

розвитку педагогічної освіти (наказ МОН України № 776 від 16 липня 2018 

року): «Заслуговують підтримки зусилля, спрямовані на підготовку 

педагогічних працівників за новими перспективними професіями, зокрема, 

“андрагог”, “тьютор”, “модератор”, “фасилітатор”, “менеджер 

електронного навчання”, “асистент вчителя” тощо». Тобто громадськість усе 

гучніше вимагає освоєння учителем таких нових ролей як: учитель-

фасилітатор, учитель-ментор, учитель-коуч тощо. 
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Рис. 4.1. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО  
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Для уточнення запиту на мікрорівні було проведено пілотне дослідження 

за участю 316 учнів ЗЗСО. Так, за даними цього дослідження лише третина 

школярів зазначила, що вони дійсно мають змогу обирати й реалізовувати на 

практиці індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням своїх інтересів, 

здібностей та життєвих планів, 23,8 % учнів – що педагоги не нав’язують їм 

свої цінності і погляди, а виступають доброзичливими наставниками, які 

готові при необхідності надати їм дієву підтримку та кваліфіковану 

допомогу. Також при визначенні і формулюванні найактуальнішої теми 

дослідження ми врахували думки стейкхолдерів, запросивши на опитування 

12 експертів – викладачів різних педагогічних ЗВО України, що паралельно 

суміщають викладання у школах і, застосовуючи метод експертних оцінок – 

метод Делфі, провели трьохфазне опитування, аналіз якого допоміг 

визначитись з темою дослідження. Узагальнюючи побажання учнів та 

педагогів було сформульовано соціальний запит на мікрорівні в такому 

формулюванні: допомога у створенні освітнього середовища на засадах 

дитиноцентризму й педагогіки партнерства, в якому до того ж прояви 

професійного вигорання вчителів поступово зменшуються. Тому ми 

вирішили звернутись до фасилітації, оскільки вона враховує інтереси, 

бажання та потреби усіх її учасників.    

На основі вищевикладеного ми дійшли висновку про те, 

що метою нашої 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;  
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 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. 

 

4.2.2 Концептуальний блок 

Розробка будь-якої педагогічної системи передбачає обґрунтування її 

концептуальної частини, тобто тих ідей, положень, певних вимог, а також 

принципів і підходів, покладених у її основу. З метою визначення 

методологічних підходів, які доцільно взяти за основу при розробці нашої 

педагогічної системи, було проаналізовано наукові праці сучасних учених, в 

яких з урахуванням освітніх вимог сьогодення розкриваються концептуальні 

засади різноманітних педагогічних систем, моделей, й обрано актуальні саме 

для нашого дослідження ідеї та положення, принципи й підходи. 

Щодо підходів, котрі можна покласти в концептуальну основу 

педагогічної системи, то в нагоді став, передусім, досвід О. Фісун, яка, 

досліджуючи проблему підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, спиралась на 

системний та суб’єктно-діяльнісний підходи [128]. 

В основу моделі підготовки майбутніх учителів до взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти О. Фісун покладено сукупність таких 

методологічних підходів, цікавих для нашого дослідження: 
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 системний підхід (ми підтримуємо положення, що підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти має досліджуватись як цілісне явище з урахуванням усіх 

структурних елементів, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів освітньої 

системи); 

 особистісно-зорієнтований підхід (дійсно, професійна спрямованість 

особистості як складова частина у структурі особистості не може бути 

досліджена без застосування принципів особистісно-зорієнтованого підходу, 

що забезпечують вироблення механізмів формування мотиваційних 

елементів й якостей особистості людини); 

 діяльнісний підхід (зазначимо, що діяльність виступає однією з 

провідних умов формування й розвитку особистості; діяльнісний підхід 

виконує провідну роль при дослідженні функціонально-діяльнісного 

компоненту підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти) [128].  

Вважаємо за доцільне в концептуальну частину нашої педагогічної 

системи закласти методологічні підходи, які були детально описані в розділі 

2, а саме: системний, особистісно-діяльнісний, аксіологічний, суб’єктний, 

синергетичний, компетентнісний, ресурсний та технологічний підходи.  

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; 
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 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 фасилітативної взаємодії з учнями, інтеріоризації здобувачами 

вищої педагогічної освіти гуманістичних суспільно значущих цінностей; 

 формування професійної компетентності майбутніх учителів та 

їхньої готовності до фасилітативної взаємодії з учнями як складника 

зазначеної компетентності; 

 активізації в процесі підготовки майбутніх педагогів-фасилітаторів 

розвитку індивідуальних ресурсів кожнох особистості; 

 технологізації процесу формування готовності здобувачів вищох 

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 (М. Розенберг), 

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: зв’язку теорії з практикою; проблемності 

професійного навчання; комплексності, гуманізації й демократизації 

професійної освіти; індивідуалізації та диференціації професійного навчання; 

освіта протягом життя; сталості тощо;  
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4) принципи, що стосуються безпосередньо майбутнього вчителя в 

процесі формування його готовності до фасилітативної 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. 

Основними функціями підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії зі школярами визначено такі: світоглядна, 

селекційна, креативна, перетворювальна, адаптивна, аналітично-

діагностична, пізнавальна, дидактично-професійна, прогностична, 

комунікативна, нормативна, захисна, аксіологічна. Вони віддзеркалюють 

процес та багатоманітність педагогічних завдань, які стоятимуть перед ними 

в майбутній педагогічній діяльності.  

 

4.2.3 Змістово-технологічний блок 

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. 

Готовність майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії зі 

школярами інтегрує в собі такі складники: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-операційний, особистісно-рефлексійний. 

Педагогічний інструментарій системи, спрямований на інсталяцію в 

процес підготовки майбутніх учителів форм, методів, освітніх технологій та 

засобів, які сприятимуть формуванню їх готовності до фасилітаційної 

взаємодії з учнями шкіл. Це такі: 

методи: лекції для ознайомлення студентів з основними положеннями 

теорії педагогічної фасилітації; евристичні бесіди для набуття вміння 

знаходити рішення проблемних педагогічних ситуацій, конролювати власний 
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мисленнєвий процес задля переходу з реактивного на проактивне мислення, 

набуття навичок рефлексії та саморефлексії; «мозковий штурм» для 

підвищення креативності, залученості, зацікавленості в навчальному процесі; 

розв’язання проблемних педагогічних ситуацій; «круглі столи»; кейс-метод 

та інші методи; 

форми: тренінги для інтерактивної взаємодії, набуття практичного 

досвіду фасилітаційної взаємодії, тренування перебування у конгруентному 

стані; 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; стратегічні сесії для прийняття групових 

рішень та інші форми; 

освітні технології: фасилітаційна бізнес-технологія Lego Serious Play 

була адаптована нами під Lego Facilitation Education; «перевернутий клас» 

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

відповідальності, критичного мислення та вміння знаходити релевантну 

інформацію; «світове кафе», «джигсоу», «інтернет кафе», «зигзаг», 

«відкритий простір» задля створення інтенсивної комунікації, 

командоутворення, самоорганізації груп студентів тощо;  

засоби: кейсові набори з педагогічними ситуаціями, які необхідно 

вирішити фасилітаційно; фліпчарт+різнокольорові маркери – базові 

інструменти фасилітатора для чартрайтингу або електронна інтерактивна 

дошка; «хмари слів» для візуалізації групового мислення; МАК – 

метафоричні асоціативні карти (придбані або створені групою самостійно) 

для перемикання видів діяльності, відновлення вітальної енергії групи чи 
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окремої особистості, активації за необхідності внутрішніх ресурсів; 

«мовник» – предмет, що допомагає організувати послідовність виступаючих; 

підібрані епізоди із відомих, цікавих для студентів фільмів для оцінювання і 

рефлексії щодо різних педагогічних ситуацій; доступний набір Lego з 

цеглинками та чоловічками для моделювання і вирішення навчальних задач, 

педагогічних ситуацій; настільна гра «Територія без провини» для розвитку 

емпатії та інші засоби навчання. 

Увесь перелічений арсенал педагогічних інструментів стане 

ефективним і принесе бажаний результат, коли навчальний процес буде 

наповнений гармонійними відносинами. Проаналізувавши низку 

літературних джерел, ми розділяємо думку, що «найсуттєвішою підставою 

виступає характер взаємин викладача й учня» [149; 150; 155; 156 та ін.].  

Саме цей характер взаємин стає ключовим в інтерактивному навчанні, 

яке, у свою чергу, є важливим для нашого дослідження, оскільки відображає 

поняття «взаємодія» – «інтеракція» (від англ. interaction – взаємодія) [115]. 

Оскільки у сфері нашої уваги знаходиться фасилітаційна взаємодія 

(інтеракція), викликали зацікавленість наукові роботи, пов’язані з 

інтерактивним підходом до навчання у ЗВО для наповнення змістово-

технологічного блоку нашої системи ефективними формами, методами і 

технологіями навчання.  

У словнику професійної освіти поняття інтерактивне навчання 

визначається наступним чином: «навчання, побудоване на взаємодії учня з 

навчальним оточенням, навчальним середовищем, котре є галуззю 

засвоюваного досвіду. Учень стає повноправним учасником навчального 

процесу. Педагог (ведучий) не дає готових знань, але стимулює до 

самостійного пошуку, активність педагога поступається місцем активності 

учня, педагог виконує функцію помічника в роботі» [101, с. 107 ]. 

Словник-довідник у галузі педагогіки і психології вищої школи 

визначає, що інтеракція – «когнітивна взаємодія людей, у процесі якої у 

кожного актуалізується образ, з яким він взаємодіє. Інтерактивне навчання – 
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навчання, у процесі якого внаслідок спеціально організованої активної 

когнітивної взаємодії учасників процесу відбувається обмін і накопичення 

навчальної інформації, її осмислення» [116, с. 85 ]. 

Заслуговують на увагу такі підходи у визначенні інтерактивного 

навчання як спеціальної форми пізнавальної діяльності: 

 у ході спілкування відбувається не тільки процес пізнання, процес 

особистісного зростання здобувачів освіти, але й процес фасилітаційної 

взаємодії особистостей, де кожний має право висловлювати свою точку зору, 

обстоювати свою позицію, грати свою роль, тобто відбувається не стільки 

«обмін символами», скільки «обмін змістами» між учасниками інтерактивної 

взаємодії (О. Блинова [16]); 

 багатомірне явище, спільний процес пізнання, де знання 

здобувається через діалог, багатоголосся учнів між собою й учителем 

(В. Буряк [21]); 

 створення комфортних умов навчання, за яких здобувачі освіти 

відчувають успішність та власний інтелектуальний хист, що значно 

допомагає підвищити продуктивність процесу навчання (І. Литвин [71]).  

На основі проведеного аналізу практики інтерактивного навчання 

І. Литвин виділяє такі провідні ознаки й інструменти інтерактивної системи 

навчання: полілог (багатоголосся), діалог, миследіяльність, смислотворчість, 

свобода вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність, 

рефлексія.  

Вчені і практики інтерактивні системи розподіляють на такі групи: 

 кооперативного навчання (робота в парах, «карусель», робота в 

малих групах, «акваріум»); 

 колективно-групового навчання («мікрофон», «мозковий штурм», 

«броунівський рух», «ажурна пилка», «кейс-метод»); 

 ситуативного моделювання (різноманітні ігри); 

 опрацювання дискусійних питань («обери позицію», дискусія, 

дебати) [72].  
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Щодо інтерактивних форм, то дослідники зосереджуються на 

виховному, рефлексивному, освітньому й розвивальному потенціалі 

інтерактивного навчання [78; 144; 145; 146 та ін.]. На особливу увагу 

заслуговує виховна інтерактивна форма роботи при вивченні іноземної мови. 

За грамотної організації навчальних занять, як уважає Н. Хупавцева, 

фасилітаційна взаємодія здобувачів освіти, збуджує спочатку прагнення до 

спілкування, починає набувати самостійний інтерес, власну стимулювальну 

силу. У процесі спільної роботи у групі або навіть парі в дію приводяться 

складні психологічні механізми, які регулюють міжособистісне спілкування 

й впливають на формування особистості студента. У ситуації спільної роботи 

обов’язково виникають й розвиваються рефлексивні моменти діяльності, 

зокрема, дії контролю (самоконтролю) й оцінки (самооцінки) [132, с. 299-

302]. 

Дослідники характеризують такі методи і форми інтерактивного 

навчання: 

 «брейнштормінг», дискусія, евристична бесіда, «круглий стіл», 

ділова гра, тренінг, конкурси практичних робіт з їхнім обговоренням;  

 колективні дискусії, навчально-рольові ігри, сценарії й партитури 

діалогів між учасниками групи зі спільного рішення; 

 дискусійні (групова дискусія, аналіз ситуацій тощо), ігрові 

(дидактичні, творчі, ділові ігри), тренінгові завдання; 

 спілкування відбувається між студентами (бесіди, круглі столи, 

групове вирішення конкретних ситуацій, дискусії, дидактичні, ділові, 

рольові ігри) [49; 50; 69; 70; 112 та ін.].  

Хоч лекції зазвичай сприймаються як більш традиційне викладання, 

але останнім часом вони почали набувати все інтерактивнішого стилю [27]. З 

точки зору нашого дослідження лекція – одна з форм навчальної діяльності, 

головний компонент дидактичного циклу навчання, яка виконує 

найважливіші функції: інформаційну, виховну, мотивувальну, розвивальну, 

орієнтовну, пояснювальну, переконувальну. Лекцію можна розглядати як 
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навчальну систему, за допомогою якої викладач дає інформацію студентам. 

Лекційний матеріали визначає межі, систематизує інформацію й надихає 

студентів до пошуку відповідей на висунуті питання. В освітньому процесі 

використовуються такі типи лекцій, що базуються на використанні 

різноманітних елементів зазначених систем, а саме: проблемна лекція, 

інтегративна лекція, лекція-діалог, лекція-пресконференція, лекція із 

заздалегідь запланованими помилками. Різноманітні методи, на думку 

О. Галіцан, дозволяють залучити студентів до участі в лекції: «мозковий 

штурм», метод «обери позицію», різноманітні методи обговорення 

проблемних питань тощо [30]. 

Колектив авторів надає перевагу власному погляду на викладання 

лекцій. Аналізуючи традиційний підхід дослідники визначають його основні 

недоліки: авторитарний тип передачі знань, ігнорування індивідуальності та 

особистості студентів; гомогенність [147; 153; 154 та ін.].  

Деякі вчені використовують схеми для лекцій, які містять додатковий 

матеріал, котрий пропонується майбутнім учителям [140; 141]. Даний вид 

конспекту лекції припускає розгляд і виділення студентами основних 

моментів й ідей змісту, спонукає порівнювати й протиставляти поняття й 

точки зору, до деякої міри оптимізує процес конспектування. Цей конспект 

не вимагає взаємодії між студентами. У підсумку можна виділити такі 

переваги інтерактивних конспектів лекцій: 

 відсутність необхідності вивчення додаткового матеріалу з теми 

лекції з метою інтеграції інформації, отриманої з різних джерел, досягнення 

повнішого розкриття педагогічного контексту й розуміння лекції; 

 перевірка рівня сприйняття лекційного матеріалу за допомогою 

таких методів інтерактивного навчання, як сформулювати й написати власні 

запитання для створення тестів на основі прослуханого матеріалу; 

 взаємоперевірка конспектів, взаємне доповнення їх, самостійне 

оцінювання власних конспектів, що дозволяє переглянути зміст лекції; 

 активна взаємодія між студентами і викладачем; 
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 позитивна емоційна й демократична атмосфера; 

 зміна ролі викладача від передавача знань до помічника в засвоєнні 

інформації. 

Цікавою видається точка зору Н. Хупавцевої, котра наводить у своїй 

роботі інтерактивний конспект лекцій за методикою викладання англійської 

мови. Студенти виконують різні види інтерактивних завдань: «порівняння 

конспектів», «обговорення проблеми», «голосування», «обмін думками», 

«мозковий штурм», а також завдання на контроль сприйняття й розуміння 

основних моментів матеріалу лекції («експрес-завдання» – «Quick-thinks» – 

оберіть кращий варіант відповіді; виправіть помилку; закінчіть пропозицію; 

порівняйте або протиставте; підтвердіть факт; відновіть правильний порядок; 

сформулюйте висновок; перефразуйте ідею) [132]. У ході презентації лекції 

викладач пропонує студентам завдання, спрямовані на здійснення контролю 

й перевірки розуміння матеріалу лекції. На наш погляд, важливо 

організовувати контроль розуміння безпосередньо на лекції в міру 

надходження нової інформації, щоб студенти відразу ж формулювали 

правильні уявлення про методичні поняття, ідеї й теорії. 

Нам імпонує погляд Л. Хомич на викладання лекції у світлі 

когнітивного підходу, педагогіки співробітництва і системи інтерактивного 

навчання [130].  

Для активізації пізнавальної діяльності студента на лекції дослідниця 

рекомендує дотримуватись таких умов: 

 створення сприятливої психологічної атмосфери співробітництва і 

творчості; 

 відбір цікавого, професійно і особистісно значущого навчального 

матеріалу з урахуванням міжмовних і міжкультурних паралелей; 

 раціональний розподіл часу залежно від складності різних завдань, 

ступеня підготовленості студентів та їх індивідуальних особливостей; 

 використання різних режимів роботи (парної, групової, фронтальної, 

індивідуальної); 
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 методична майстерність лектора, що дозволяє йому у разі 

необхідності координувати взаємодію студентів і своєчасно вносити 

корективи в запланований хід лекції [130]. 

Для підтримки інтересу викладач періодично ставить риторичні 

запитання, використовуючи жваві історії і жарти, прислів’я й афоризми, 

незвичайні аналогії і метафори. Іншим прийомом є зміна режимів роботи і 

перехід від одного виду мовленнєвої діяльності до іншого. Лекція може бути 

перервана для з’ясування думки студентів з одного з ключових питань, для 

дискусії чи для прогнозування. 

З-поміж досліджень цікавими є роботи вчених щодо використання 

інтерактивних структур на семінарах та практичних заняттях. Перша фаза 

охоплює організацію групи, відбір членів групи (викладач включає до групи 

студентів з різним рівнем знань). Друга фаза – висування завдання (інструкції 

до завдань, які охоплюють етапи виконання і перевірки). При виконанні 

завдання викладач не тільки повинен постійно спостерігати за групами, 

відзначаючи потенційних лідерів у групах, а й може втручатися у хід 

дискусії, але при цьому не домінувати, а лише спрямовувати її в потрібне 

русло, наприклад, шляхом асоціативних ланцюжків, підказок, навідних 

запитань. Тон обговорення задає викладач – це дружня бесіда, дискусія не на 

підвищених тонах. При цьому перевага надається емоційному і 

мотиваційному компонентам: завдання повинне зацікавити студентів, емоції 

бути позитивними, члени групи дають можливість кожному висловити свою 

думку і прислухатися до думок інших студентів. Обговорення завершується 

третьою фазою – фазою виходу з завдання: представлення лідерами груп 

результатів роботи, обмін думками: що вдалося, а що ні і чому; 

розформування груп та переорієнтація на інший вид роботи. Інтерес 

викликає просування викладача по шкалі від інформатора і контролера до 

консультанта, а студента – від того, хто навчається, до того, хто вільно 

інтерпретує і спілкується. При цьому ролі можуть змінюватися залежно від 

рівня мотивації [152]. Дослідники пропонують для підвищення ефективності 
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занять розподіляти студентів і проводити роботу в парах чи міні-групах по 3-

6 студентів. Вони вважають, що робота в групах підвищує мотиваційні, 

когнітивні, емоційні, діяльнісні й рефлексивні можливості студентів і 

орієнтує на інтерактивну взаємодію [142]. О. Теплицький акцентує увагу на 

завданнях, що можна виконувати як командно (в парах, в групах), так й 

індивідуально [122]. 

Інтерактивні методи роботи дозволяють актуалізувати власне 

комунікативно-когнітивну діяльність у межах семінарських занять як при 

вивченні психолого-педагогічних, так і фахових дисциплін й активізувати 

студентів як суб’єктів діяльності, реалізувати їхній особистісний потенціал, що 

забезпечує продуктивний характер навчальної діяльності. Інтерактивні форми 

роботи базуються на фасилітаційній взаємодії студентів у групі в ході 

навчального процесу, взаємному навчанні, коли студенти відповідають не тільки 

індивідуально, а й колективно за вирішення навчальних і комунікативних 

завдань, починають допомагати один одному, відповідати за успіхи кожного. 

Процес повноцінного спілкування передбачає наявність двох однаково активних 

і самостійних комунікантів, однаково «відповідальних» за його зміст і форми 

здійснення. Провідним типом стосунків між учасниками такого спілкування 

визнаються, відповідно, «суб’єктно-суб’єктні стосунки» [62]. Мотивувальний 

потенціал використання інтерактивних форм роботи обумовлений 

комунікативної природою самого процесу навчання не тільки під час вивчення 

фахових дисциплін, але й педагогіки, психології, філософії. Цей процес також 

передбачає міжособистісне спілкування. 

Значна увага надається емоційному компоненту навчання. При цьому 

викладач підтримує інтерес до навчання, підбадьорює студентів, висловлює 

впевненість у силах студентів, робить навчання позитивним, не критикує, 

приймає кожного за унікальну особистість [140]. 

Щодо використання системи навчання у співробітництві, то основну 

увагу вчені приділяють моніторингу за діями студентів, розумінню ними 

матеріалу, їхнім здібностям до вирішення будь-яких проблем, поведінці на 



314 

 

  

заняттях. Незважаючи на структуровану програму, студенти мають право 

визначати завдання, які їм слід виконувати. Взаємна підтримка, самооцінка й 

розуміння ролі кожного в навчанні є підвалиною навчання у співробітництві, 

котре передбачає фасилітаційну взаємодію й обмін досвідом з іншими 

викладачами, вихід за межі аудиторії [142]. 

На думку дослідників використання парної і групової роботи під час 

навчання сприяє підготовці майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти, що дає позитивні результати у 

освоєнні психолого-педагогічних дисциплін (вирішення проблемних і кейсових 

завдань, участь у дискусіях, права обстоювати свою позицію, позиціонування 

своєї ідеї тощо) [60; 61; 79 та ін.]. 

Під час проведення семінарів для вирішення проблем, що потребують 

колективного розуміння, увага надається методу системи співробітництва 

(робота в малих групах), а для інтенсивної перевірки термінів, які належать 

до теми семінару – варіанту кооперативного навчання «карусель». Серед 

різноманітних методів (діалог, спільний проєкт, пошуки інформації) на 

семінарських заняттях найпродуктивнішим, на нашу думку, є інтерактивний 

метод – «коло ідей», що застосовується для вирішення проблемних питань 

шляхом створення списку ідей і обговорення їх. Різновидом загального 

групового обговорення є метод «мікрофон», який часто поєднується з 

прийомом «незакінчене речення». 

Методами опрацювання дискусійних питань не тільки в лекційному 

процесі, але й у проведенні семінарських занять є такі: «мозковий штурм», 

«обери позицію», «зміни позицію», а також різновиди дискусій. Одним з 

методів самостійної й індивідуальної роботи студентів, є метод проєктів, 

котрий визначається як метод системи особистісно орієнтованого навчання. 

Метод проєктів зорієнтований на самостійну роботу і дослідження 

здобувачів освіти в індивідуальній, парній або груповій формах, що триває 

впродовж певного відрізку часу. Ця система багатогранна й охоплює 

дослідницькі, пошукові, проблемні, творчі методи [72; 47; 94; 100]. Типи 
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проєктів, які використовуються найширше студентами: дослідницькі, творчі, 

інформаційні, монопроєкти (літературно-творчі, лінгвістичні, екологічні, 

історичні тощо). Важливість методу проєктів і зацікавленість студентів цим 

методом, підвищення їх мотивації при вивченні будь-якого матеріалу 

обґрунтовують у своїх дослідженнях також зарубіжні вчені [147; 152]. Увага 

акцентується на таких компонентах у проєктному методі: фасилітаційна 

взаємодія у команді лідера та членів команди, чіткий розподіл ролей і 

відповідальності за проєкти; мотивованість до пізнання нового; групова 

самооцінка. Ці компоненти підтримують ефективне цілеспрямоване 

рефлексивне навчання і мотивовану участь у проєктах [51].  

Варто підкреслити, що саме комбінування традиційних і сучасних 

педагогічних систем та їх складових допомагає досягти значних результатів 

при підготовці майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти. Не ставлячи за мету детально аналізувати 

різноманітні форми і методи інтерактивного, особистісно орієнтованого 

навчання, навчання у співробітництві, підкреслимо, що у своїй більшості 

вони багатокомпонентні та багатоаспектні, тому тільки поєднання їх з 

традиційними методами сприяє досягненню мети нашого дослідження. 

Дослідники С. Іванчук [56], С. Клепко [58], С. Коломійченко [63], 

О. Предиткевич [95], О. Саннікова [106], О. Фісун [128] та інші 

систематизували й розробили види завдань з інтерактивного, проблемного 

навчання, навчання у співробітництві, проєктних видів діяльності, на 

комунікативно-когнітивній основі, які, на наш погляд, можуть 

використовуватись під час викладання курсу психолого-педагогічних 

дисциплін та сприяти формуванню готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії учителя з учнями [100]: 

1) Інтерактивні завдання, засновані на співпраці у виробленні єдиної ідеї. 

 Ранжування інформації реалізує принцип особистісної спрямованості 

навчання. Це – вправа, у якій студенти отримують завдання познайомитися з 

матеріалом, осмислити наявну в ньому інформацію й розподілити її за певними 
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критеріями: ступінь корисності чи важливості, переконання, значимість для 

певної ситуації тощо. Інформація, як правило, подається у вигляді списку слів, 

словосполучень або висловлювань, міркувань.Така вправа може виконуватися в 

різних формах: індивідуально → у парах; індивідуально → у парах → у 

невеличких групах; у парах → невеличких групах. При парній і груповій формах 

роботи ранжування інформації здійснюється в ході її обговорення й узгодженого 

визначення пріоритетів, оцінок. Насамкінець слід подати ранжировану 

інформацію і коментарі з наступним обміном думками і можливою дискусією. 

 Спрямована дискусія, як правило, будується навколо певної обмеженої 

теми або на підставі тексту і носить у значній мірі передбачуваний характер. 

Експозиція дискусії формулює проблематику як певний змістовний компонент, 

котрий може бути легко розгорнутим в полілогічне обговорення. Студентам 

підказується загальний хід дискусії і залежно від рівня володіння мовою, 

пропонуються спрямовані запитання і/або, вербальні і невербальні опори. 

Керована дискусія зазвичай супроводжується завданням знайти компроміс, 

спільні погляди, вирішити поставлене мовленнєворозумове завдання. При 

цьому, якщо між учасниками дискусії розподіляються ролі, з позиції котрих їм 

належить обговорити проблему або розв’язати комунікативне завдання, то 

дискусія поєднується з рольовою грою. Однією з найпоширеніших форм 

організації спрямованої дискусії є організація так званих «Buzz groups» («групи 

бджіл»). За такої форми організації проблема чи ситуація спочатку кілька 

хвилин обговорюється в маленьких групах, а потім підсумки обговорення і 

прийняті рішення демонструються всім студентам/ великій групі і 

порівнюються. 

 Проблемні завдання (problem solving) є вправами, у котрих студенти, 

аналізуючи проблемну ситуацію, детально описують шляхи її споглядального 

вирішення. Проблемна ситуація характеризується наявністю інтелектуального 

утруднення на шляху до мети, необхідністю вибору одного з кількох варіантів 

рішення проблемного завдання, інформаційною нерівнозначністю, тобто 

відсутністю повних вихідних даних. Проблемне завдання являє собою змістовну 
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основу проблемної ситуації, суперечливість, яка вимагає розв’язку або 

дослідження. Організація навчального матеріалу на основі проблемних завдань 

сприяє формуванню практичних умінь користуватися мовою як засобом 

спілкування. Вирішення проблеми може здійснюватися як у груповому, так і у 

парному режимі, що часто припускає досягнення узгодженого рішення 

(консенсусу). 

2) Інтерактивні завдання, засновані на комбінуванні інформації. 

 Вправи типу «мозаїка» націлюють на обмін інформацією, коли кожному 

учаснику навчальної пари чи групи пропонується або тільки частина загальної 

інформації, або різна інформація з тієї ж теми. Після ознайомлення зі своєю 

частиною інформації студенти обмінюються нею і/або відновлюють загальний 

зміст тексту, або виконують завдання, яке вимагає всієї частини інформації. 

Одержаний у такий спосіб повний обсяг інформації може передаватися іншій 

групі, парі або допомогти вирішити висунуте мовленнєворозумове завдання чи 

проблему. Варіантом вправ типу «мозаїка» може бути надання студентам тієї ж 

інформації в різній мірі згорнутості. Наприклад, один із студентів має всю 

інформацію у вигляді зв’язного тексту, а інший – фрагменти цього тексту. 

Студентам необхідно, спираючись на підказки, запросити відсутню інформацію у 

того, хто нею володіє, в повному обсязі, і на основі цього відтворити аналогічний 

зв’язний текст. Можливість взаємодії всіх видів мовленнєвої діяльності і 

поєднання різноманітних завдань у межах вправ типу «мозаїка» надають їм 

особливу навчально-методичну цінність. 

 Контрольована рольова гра – це вправа, у якій, учасники виконують по 

черзі соціальні або психологічні ролі, засвоюючи стосунки в межах соціального 

контакту, в умовах наближених до реального спілкування [65, с. 87]. 

Контрольована рольова гра припускає або розподіл між учасниками готових 

необхідних реплік, або на вищому етапі подання учасникам загального опису 

сюжету й опису своїх ролей. При проведенні контрольованих рольових ігор 

особливості рольової поведінки відомі тільки самому виконавцеві. Іншим 

учасникам важливо здогадатися, якої лінії поведінки дотримується партнер, і 
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прийняти відповідне рішення про власну реакцію. Вочевидь, що такі завдання 

формують необхідні соціальні уміння спілкування. Контрольовані рольові ігри 

можуть проводитися як у парному режимі (коли ролі утворюють 

взаємодоповнювальні пари), в режимі пар змінного складу, так і в груповому 

режимі. Зарубіжні дослідники у процесі проведення занять використовують 

різноманітні рольові ігри і завдання з елементами ігрових ситуацій, різні 

види дебатів і дискусій [143]. 

 Вправи інформаційної нерівності – це вправи з недостатньою 

інформацією, в яких процес обміну інформацією відрізняється тим, що спочатку 

учасники володіють лише частиною загальної інформації, а внаслідок 

інтерактивної мовленнєвої взаємодії кожний отримує повніший обсяг відомостей. 

Прагнення поповнити інформаційні прогалини є стимулом для мовленнєвого 

спілкування. Вправам інформаційної нерівності властива зосередженість уваги на 

мовленнєвому змісті при отриманні і передаванні інформації в умовах парної чи 

групової мовленнєвої взаємодії. Подолання «інформаційної нерівності» може 

відбуватися і при обміні інформацією з її перекодуванням з однієї форми на іншу. 

3) Інтерактивні завдання, засновані на передаванні інформації. 

 Усні виступи/повідомлення з підготовленими завданнями є різновидами 

монологічного висловлювання на певну тему. Студенти виступають або перед 

усією аудиторією, або працюють у парах чи малих групах і доповідають 

результати вивчення якогось питання, літератури з певної теми, або підсумки 

невеликої дослідної роботи. При цьому усний виступ відрізняється від усного 

повідомлення розгорнутістю і глибиною змісту, більш чіткішою організацією. 

Усний виступ, повідомлення можуть будуватися з використанням різноманітних 

опор вербального і невербального характеру, а також бути керованими з боку 

викладача стосовно обсягу, плану висловлювання, змісту, часу на підготовку чи 

вибір мовних засобів. 

Усні виступи/повідомлення передбачають використання інтерактивних 

форм роботи, коли вони будуються за таким планом:  
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1) короткий вступ, який містить у собі варіанти-експозиції – вступ до 

наступного виступу і формулювання основної ідеї і мети виступу;  

2) завдання до обговорення виступу, підготовлені самим доповідачем;  

3) надання інформації, розвиток основної ідеї;  

4) висновки;  

5) обговорення з аудиторією завдань на розуміння почутого/висловлення, 

свого ставлення до почутого.  

Отже, студенти повинні вміти не лише підготувати виступ згідно вимог, 

що висуваються до такої мовленнєвої форми, а також уміти ефективно подати 

його аудиторії, підтримати контакт з аудиторією і отримати від аудиторії реакцію 

зворотного зв'язку. Самостійна розробка завдань для аудиторії сприяє 

формуванню готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями 

4) Інтерактивні завдання, засновані на індивідуалізації інформації. 

 Асоціації – це вправи, засновані на породженні семантичних асоціацій, 

які розкривають зв’язки в пізнавальній діяльності людини. Найвідомішими 

видами мовленнєвих вправ, у котрих надаються прийоми породження 

семантичних асоціацій є «мозковий штурм», складання інтелектуальних карт, а 

також ігри з елементами вгадування. Аналіз літератури свідчить, що «мозковий 

штурм» має такі етапи: підготовчий, генерації ідей, аналізу й оцінки ідей. Як 

правило, учасники «мозкового штурму» діляться на дві групи: «генераторів» – це 

люди з позитивною настановою до творчості і «аналітики», які володіють 

великою кількістю знань з досліджуваного питання, тобто спеціалісти, здатні 

критично оцінити висунуті ідеї. При проведенні «мозкового штурму» студенти 

вільно висловлюють ідеї, думки, торкаються різних аспектів теми і фіксують їх 

впорядковано у вигляді окремих слів, словосполучень, коротких речень. Таким 

чином стимулюється взаємодія студентів, актуалізується їхній мовленнєвий 

досвід. Особливістю складання інтелектуальних карт є те, що вони подають у 

графічно впорядкованому і логічно пов’язаному вигляді основні поняття 

обговорюваної теми чи проблеми. Інтелектуальна карта сприяє асоціативному 



320 

 

  

опосередкованому запам’ятовуванню слів і висловів, а також служить 

путівником для побудови самостійних усних висловлювань, полегшує 

планування і створення письмових творів. «Мозковий штурм» й інтелектуальні 

карти можна використовувати і як варіант експозиції, і при підготовці 

монологічних висловлювань в усній і письмовій формі, при цьому є можливість 

студентам робити свій внесок у розробку ідеї, спільними зусиллями розширити 

спільне інформаційне поле тощо [129; 132]. 

 Вільна рольова гра є складнішим видом завдання, ніж контрольована 

рольова гра і частіше використовується на просунутому етапі навчання. 

Учасники отримують лише обставини спілкування, тому гра вимагає більшої 

ініціативи й творчості від студентів. У вільних рольових іграх учасники 

зображують самих себе в певній ситуації. Рольові ігри слід проводити в тому 

разі, коли в групі існує психологічно комфортна обстановка і студенти 

почуваються цілком вільно. Необхідно також виділити час для того, щоб 

студенти обміркували план реалізації контексту рольового спілкування, яке 

формує в них необхідні соціальні вміння спілкування. Порівняно з 

контрольованими рольовими іграми у вільних рольових іграх посилений елемент 

проблемності, конфлікту між точками зору, позиціями учасників. Вільні рольові 

ігри наближають учасників до реальних ситуацій спілкування і забезпечують 

правдоподібний контекст. У зв’язку з цим деякі дослідники називають вільні 

рольові ігри «уявними ситуаціями» [24].  

 Вільна дискусія є менш регламентованою і носить більш творчий 

характер порівняно зі спрямованою дискусією. Учасники вільної дискусії 

проявляють більшу самостійність і активність при визначенні проблематики, 

змісту і ходу обговорення. Завдання викладача при цьому полягає в тому, щоб 

підтримати й стимулювати обговорення, заохочувати обмін інформацією, 

спонукати учасників спілкування до пошуку різних підходів до обговорення 

теми чи вирішення проблеми. Виділяються різні організаційні форми проведення 

вільної дискусії: 
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«Засідання експертної групи» (panel discussion) – задана проблема 

обговорюється учасниками експертної групи, а потім позиція «експертів» 

повідомляється всім учасникам. 

«Агітація» – студенти, чиї погляди на проблему, яка буде обговорюватися, 

заздалегідь відомі і відрізняються від інших, сідають проти інших учасників і 

починають дискусію; їх завдання – обґрунтувати свою позицію і привернути 

інших учасників на свій бік. 

«Форум» – обговорення, в ході котрого експертна група вступає в обмін 

думками з аудиторією. 

«Зірочка» – кілька невеликих груп спільно обговорюють якусь проблему; 

потім кожна група обирає «спікера», котрий вступає в дискусію з іншими 

групами. 

«Диспут» – обговорення проблеми будується на основі заздалегідь 

підготовлених виступах учасників-представників команд, супротивників. 

«Дискусія у формі піраміди» – має поступове збільшення кількості тих, хто 

обговорює тему чи проблему. 

Подібні завдання вважаються найпоказовішими для оцінки 

комунікативних та когнітивних здібностей студентів, тобто їх реальних 

здібностей передавати й отримувати інформацію в ході вивчення психолого-

педагогічних, методичних і фахових дисциплін.  

Таким чином, комплекс різноманітних форм і методів роботи на лекціях і 

семінарах при формуванні готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями може реалізовуватися так: зростанням мотивації до навчання 

за рахунок створення сприятливого емоційного клімату; стимулюванням 

комунікативної, пізнавальної активності й мовленнєвої ініціативи; розвитком 

умінь сприймати і оцінювати характер дій інших людей і більш об’єктивно 

оцінювати себе; розвитком рефлексивності й рефлексивного мислення; 

підвищенням контролю й самоконтролю, оцінки й самооцінки. 

 Визначені нами методи і форми не пропонують студентам готових 

рішень, викладачі не нав’язують їм своїх думок, вони упроваджують в 
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освітній процес інструменти, за допомогою яких група сама знаходить 

рішення в спеціально створеному креативному середовищі ЗВО. 

Таким чином ми впритул наблизились до ще одного важливого 

складника змістово-технологічного блоку – педагогічних умов ефективного 

формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО.  

Аналіз психолого-педагогічних літературних джерел (Ю. Бабанський, 

Є. Ганін, В. Гриньова, О. Гура, К. Дубич, Н. Житнік, З. Курлянд, 

О. Мещанінов, І. Перепелюк, В. Полонський, В. Сікора, В. Стасюк, 

І. Федяков та інші) показав відсутність одностайності щодо трактувань 

понять «умова» та «педагогічна умова».  

Епістемологія дозволяє розглядати поняття «умова» як обставину, від 

якої щось залежить та як як обстановку, в якій що-небудь відбувається. 

Онлайн «Словник української мови» (СУМ-11) надає сім тлумачень поняття 

«умова». Найдоречнішим визначенням для розгляду означеного поняття в 

рамках педагогічних систем, на наш погляд, є четверте: «обставини, 

особливості реальної дійсності, при яких відбувається або здійснюється що-

небудь» [124]. 

В інших словниках «умову» визначають як правило, встановлене в 

будь-якій сфері життя, діяльності. У психологічній науковій літературі (за З. 

Курлянд) умову розуміють як «сукупність явищ зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що ймовірно впливає на розвиток конкретного 

психічного явища; до того ж це явище опосередковується активністю 

особистості, групою людей» [117, c. 193].  

Дане поняття широко вживається в педагогічних науках для 

характеристики педагогічних систем. До того ж педагоги виокремлюють 

різні групи умов. Так, Ю. Бабанський за сферою впливу виділяє зовнішні та 

внутрішні умови функціонування педагогічної системи. Внутрішні у свою 

чергу поділяє на чотири групи: навчально-матеріальні, шкільно-гігієнічні, 

морально-психологічні, естетичні [7, с. 55]. 
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За характером впливу виокремлюють об’єктивні та суб’єктивні умови; 

за специфікою об’єкта – загальні (соціальні, економічні, національні, 

географічні (регіональні, місцеві)) та специфічні (матеріальні можливості 

(приміщення, обладнання, бібліотечний фонд тощо), характер морально-

психологічної атмосфери, якість менеджменту, рівень професіоналізму та 

педагогічної культури кадрів), що справляють вплив на функціонування 

педагогічної системи.  

Виділення різних груп умов є обґрунтованим для дослідження 

функціонування педагогічних систем з різних ракурсів. В нашому ж 

дослідженні ми будемо спиратись на поняття «педагогічні умови». 

Відомо, що протягом часу тлумачення означеного терміну зазнавало 

змін, набуваючи та втрачаючи певні риси. В теорії і практиці педагогічної 

науки присутні різні класифікації типів педагогічних умов: 

 організаційно-педагогічні (В. Бєліков, С. Павлов та ін.); 

 психолого-педагогічні (А. Лисенко, О. Малихін та ін.); 

 дидактичні умови (Є. Гончарова, М. Рутковська та ін.). 

За В. Стасюк педагогічні умови це: «обставини, від яких залежить та 

відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 

підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою 

людей» [117, c. 193].  

В. Андреєв педагогічні умови визначає «як педагогічні обставини, які є 

результатом цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування 

елементів змісту, методів, а також організаційних форм навчання для 

досягнення певних педагогічних цілей» [2].  

Є. Ганін зазначає, що в освітній практиці створення специфічних умов 

пов'язане з педагогічним, психологічним, фізіологічним, реалізуючим та 

валеологічним аспектами, а під педагогічними умовами розуміє сукупність 

взаємопов'язаних умов, необхідних для створення цілеспрямованого 

навчально-виховного процесу із використанням сучасних інформаційних 

технологій, що забезпечують формування особистості [33].  
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У нашому дослідженні на основі врахування наукових доробок різних 

учених (І. Арендачук [4], С. Махновський [81], М. Чорноушек [133] та ін.) та 

власного досвіду викладацької діяльності під педагогічними умовами 

функціонування системи ми розуміємо створення такого простору, 

комплексного освітнього середовища, де має бути присутня сукупність 

педагогічних і психологічних факторів, що забезпечують: 1) ефективну 

реалізацію основного педагогічного процесу; 2) з’являється можливість для 

формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО. Для реалізації другого пункту необхідним є забезпечення 

таких умов: створення у закладі вищої педагогічної освіти відповідного 

фасилітаційного освітнього середовища та забезпечення набуття майбутніми 

фахівцями досвіду фасилітаційної взаємодії у квазіпрофесійній діяльності.  

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 

компоненти: предметно-просторовий, психологічний, комунікативно-

культурний та змістово-діяльнісний.   

Забезпечення набуття майбутніми фахівцями досвіду фасилітаційної 

взаємодії у квазіпрофесійній діяльності. Термін «квазіпрофесійна діяльність» 

ми запозичили з технології знаково-контекстного навчання А. Вербицького. 

Це форма активного навчання, призначена для застосування у ЗВО під час 

професійної підготовки студентів, що реалізується через насичення 

навчального процесу елементами майбутньої фахової діяльності. За 

поглядами науковця завдання сучасної системи освіти наступні: зрушення 

фокусу уваги з навчальної діяльності викладача на пізнавальну діяльність 

здобувача професійної освіти, допомагаючи йому активізувати суб’єктність; 

перехід до інноваційних видів міжособистісної взаємодії в освітньому 

процесі: діалог, партнерство, співпраця, командна проєктна діяльність тощо; 
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застосування системи навчально-методичного інструментарію: методів, 

технологій, засобів, форм, що максимально наближують предметний та 

соціальний зміст майбутньої професійної діяльності. За А. Вербицьким 

визначається три основні форми навчальної діяльності студентів:  

 академічна навчальна діяльність (класичні лекції, семінари, 

самостійна робота);  

 квазіпрофесійна діяльність (створення реальних педагогічних 

ситуацій, кейс-метод, рольові і ділові ігри, методи інтерактивного 

навчання);  

 навчально-професійна діяльність (виробнича (педагогічна) практика, 

науково-дослідна діяльність тощо) [24]. 

На основі вивчення наукових праць (Н. Волкова [25], О. Галіцан [32], 

Т. Гура [36], О. Фісун [128] та ін.) та аналізу результатів власної 

дослідницької діяльності зроблено висновок про те, що формування 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної діяльності відбувається за 

такими етапами:  

 діагностичний: спрямований на встановлення початкового рівня 

готовності майбутніх учителів до формування фасилітативної взаємодії; 

 мотиваційно-орієнтаційний: пов’язаний із спрямуванням 

здобувачів вищої педагогічної освіти на розбудову фасилітативної 

взаємодії зі школярами, розвиток мотивації майбутніх педагогів щодо 

оволодіння готовністю до її реалізації;  

 змістовий: забезпечує опанування молодими людьми знань про 

педагогічну фасилітацію, фасилітативну взаємодію та способи її 

здійснення;  

 процесуальний: передбачає оволодіння майбутніми вчителями 

вміннями та навичками, потрібними для розбудови фасилітативної 

взаємодії зі школярами;  

 оцінно-результативний: вимагає здійснення постійного контролю й 

оцінювання рівня сформованості готовності здобувачів до фасилітативної 
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взаємодії з учнями, зіставлення отриманого й очікуваного результатів, при 

необхідності внесення в освітній процес необхідних коректив. 

 

4.2.4 Контрольно-результативний блок 

В площині контрольно-результативного блоку системи розроблено 

діагностичний апарат, у межах якого було визначено критерії, показники, 

рівні сформованості готовності майбутініх учителів до фасилітативної 

взаємодії, а також уточнено методи діагностики й діагностичні методики. 

Мета й суть даної компоненти педагогічної системи полягає у 

з’ясуванні рівня сформованості готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти на 

фінальній фазі експерименту такими ж методиками й методами, що й під час 

діагностичного етапу педагогічної системи.  

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 фасилітативної 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. 
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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 умінням влучно, до ситуації 

застосовувати набуті знання та навички. 

Процесуальний критерій визначає ступінь сформованості різних груп 

умінь (діагностично-прогностичних, інтелектуально-когнітивних, 

організаційно-комунікативних, оцінно-рефлексивних), які потрібні педагоги 

для реалізації фасилітативної 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, рефлективність, 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. Докладніше про це, а 

також методи діагностики та діагностичні методики оцінювання стану 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями за кожним із критеріїв йтиме мова у наступному розділі.  
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Очікуваним результатом реалізації системи підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти є сформована готовність студентів до даного виду взаємодії. 

 

Висновки до роздіду 4 

 

У процесі наукового пошуку з’ясовано провідні концептуальні ідеї 

проєктування сучасної педагогічної системи (Б. Гершунський, 

В. Загвязинський, А. Маркова), розглянуто загальні питання суті, ознак, 

структури педагогічних систем (В. Биков, В. Володько, В. Докучаєва, 

П. Москаленко, О. Остапчук та ін.). Суть поняття «педагогічна система» 

розуміємо як взаємопов’язаний і взаємозалежний комплекс елементів та 

науково обґрунтованих дій освітнього процесу, виконання яких гарантує 

досягнення висунутої мети навчання. 

Під час створення педагогічної системи також ураховувалась 

важливість грамотного визначення системоутворюючого фактору, тобто 

явище, стан чи певний предмет, здатного об’єднати в цілісну єдність 

компоненти цієї системи, стимулюючи її цілісний дієвий прояв та водночас 

надаючи необхідну свободу кожному компоненту. У педагогічній системі 

таким фактором виступають, насамперед, концептуальна ідея та принципи. 

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).  

На підставі ґрунтовного аналізу наукових педагогічних джерел 

з’ясовано, що педагогічна система підготовки майбутніх учителів до 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти представлена як поєднання цільового, концептуального, змістово-

технологічного та контрольно-результативного блоків. 
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Цільовий блок педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до 

ФВ з учнями ЗЗСО включає соціальний запит, мету і завдання системи. 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.  

Концептуальний блок віддзеркалює закладені в концептуальну основу 

методологічні підходи, принципи та функції системи підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти. Зазначена підготовка реалізується на засадах таких підходів: 

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

аксіологічного, компетентнісного, ресурсного й технологічного. 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; 2) 

принципи, що стосуються структури та змісту педагогічної системи 

підготовки; 3) принципи, що мають відношення до здійснення професійної 

підготовки майбутніх учителів; 4) принципи, що стосуються безпосередньо 

майбутнього вчителя в процесі формування його готовності до 

фасилітаційної взаємодії. 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 
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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. Інструментарій 

формування готовності включає групи відповідних методів, форм, освітніх 

технологій, засобів. Визначено етапи формування означеної готовності в 

здобувачів вищої педагогічної освіти: діагностичний, мотиваційно-

орієнтаційний, змістовий, процесуальний, оцінно-результативний. 

На основі врахування наукових доробок учених та власного досвіду 

викладацької діяльності було виявлено педагогічні умови ефективного 

формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО: створення у закладі вищої педагогічної освіти відповідного 

фасилітаційного освітнього середовища; 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 (мотиваційно-

аксіологічний, змістовий, процесуальний, особистісно-оцінний), показники, 

рівні сформованості готовності майбутініх учителів до фасилітаційної 

взаємодії, а також уточнено методи діагностики й діагностичні методики. 

Результатом упровадження педагогічної системи в контексті нашого 

дослідження є готовність майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти.    

Спираючись на досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників, ми 

дійшли висновку, що тільки розумне комплексне поєднання систем 

традиційного, інтерактивного навчання, навчання у співпраці, 

співробітництві, особистісно орієнтованого навчання, системи проблемного і 

модульного навчання, системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії учителя з учнями допоможуть досягти ефективності 

у формуванні готовності студентів до досліджуваного виду діяльності, не 
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жертвуючи якістю базової підготовки майбутніх учителів, а комплементарно 

доповнюючи і підсилюючи її.  

Матеріали розділу представлено в таких авторських публікаціях: 

[97-100; 148]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З 

УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

5.1 Організація та проведення педагогічного експерименту 

 

 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. 

Основними завданнями педагогічного експерименту було визначено: 

1.  Уточнення етапів експериментальної роботи щодо перевірки 

ефективності педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

2.  Вивчення ставлення майбутніх учителів до проблеми 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

3. Діагностика стану сформованості готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти до 

початку проведення педагогічного експерименту.  
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4.  Експериментальна перевірка ефективності педагогічної системи 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти. 

Розглянемо особливості етапів дослідження.  

Варто відзначити, що експеримент проводився за трьома традиційними 

етапами: констатувальний, формувальний і контрольний. В дисертації, в 

описовій частині проведення педагогічного експерименту ми поряд з 

термінами констатувальний / формувальний / контрольний етапи 

застосовуємо вирази констатувальна / формувальна  / контрольна фаза 

педагогічного експерименту, що в нашому дослідженні є тотожними за 

значеннями синонімічними виразами і були введені для чіткішого опису та 

розмежування етапів педагогічного експерименту й етапів реалізації 

педагогічної системи (етапи формування готовності майбутніх учителів до 

ФВ з учнями ЗЗСО).     

Під час першого періоду (2016–2017 рр.) відбулась констатувальна 

фаза педагогічного експерименту. У цей період вивчались питання суті 

фасилітаційної взаємодії як феномену педагогічної науки, визначались 

проблеми підготовки та готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти.  

Під час констатувальної фази педагогічного експерименту було 

проведено такі заходи, як: 

1. Вивчення ставлення до проблеми підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями: 

– викладачів; 

– студентів, майбутніх учителів. 

2. Діагностика рівнів сформованої готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. 

Діагностичний інструментарій даної частини педагогічного 

експерименту складали методи спостереження, анкетування, опитування, 

тестування тощо [20]. 
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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 бажань, 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 дослідження засвідчували 

необхідність активної модернізації вищої педагогічної освіти та середньої 

загальної освіти й, зокрема, забезпечення ефективної підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями.  
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Під час другого періоду (2017–2018 рр.) проводився теоретичний аналіз 

наукової літератури з проблеми підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, 

систематизувався та узагальнювався науково-педагогічний досвід з 

проблеми, формувалися робочі гіпотези, продовжувалось подальше вивчення 

проблеми дослідження, розроблялись підходи щодо підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти. У цей час було сформульовано завдання дослідження, його 

концепцію, робочу гіпотезу, розроблено інструментарій педагогічного 

експерименту. Для проведення констатувальної частини дослідження широко 

використовувалися теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, 

порівняння, абстрагування), емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда, 

опитування, аналіз документів, тестування, вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду, експертних оцінок) та математичні (критерій Пірсона) 

методи дослідження. Виокремлювались показники критеріїв та рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти.  

Під час третього періоду (2018–2020 рр.) проводилась формувальна та 

діагностична (контрольна) частини педагогічного експерименту. Було 

поетапно реалізовано педагогічну систему підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО та досліджено її ефективність через: 

– діагностику та аналіз сформованості рівнів готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти; 

– узагальнення результатів контрольного етапу педагогічного 

експерименту. 

Серед методів дослідження основним було визнано педагогічний 

експеримент, для проведення якого застосовувався розроблений у процесі 

роботи діагностичний комплекс, який включав методи шкалування, 

тестування, експертних оцінок тощо. Серед теоретичних основними 
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методами були аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, порівняння, 

індукція, дедукція. Статистичний аналіз проводився на основі 

непараметричного критерію Пірсона.  

Було проведено достатню кількість заходів, які забезпечували 

надійність, вірогідність та валідність його результатів. Зокрема, надійність 

експериментальних даних забезпечувалась як набором стандартизованих 

методик та апробованих попередніми дослідниками підходів до визначення 

рівня сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, так і залученням 

експертів з професорсько-викладацького складу педагогічних ЗВО, які 

спостерігали за розвитком студентів у часовому проміжку педагогічного 

експерименту. Вірогідність експериментальних даних забезпечувалась 

вирівнюванням умов проведення експериментального дослідження та 

організації його в реальному освітньому процесі педагогічного ЗВО.  

Далі тривала обробка й аналіз результатів педагогічного експерименту 

з формуванням на цій основі відповідних висновків, оформлювалася 

дисертаційна робота та визначалися перспективи подальших досліджень 

проблеми підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти. 

Конкретизуємо діяльність на кожному з етапів.  

 Для проведення експериментальної роботи щодо перевірки гіпотези 

дослідження необхідно було сформувати контингент учасників педагогічного 

експерименту. Як підкреслює С. Гончаренко, спосіб «відбору об’єктів – це 

вирішальна умова якості висновків для будь-якого вибіркового дослідження» 

[7, с. 217]. Тому значна увага була приділена питанню репрезентативності 

вибірки респондентів. Для її реалізації використовувався спосіб рандомізації, 

який полягав у випадковому відборі респондентів з генеральної сукупності. 

При цьому виконувались умови: кожен представник сукупності мав 

однаковий шанс бути обраним та відбір учасника не мав жодного впливу на 

відбір іншого учасника. 
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Формування вибірки респондентів проводилось нами з додержанням 

відповідних правил [7, с. 79–80].  

1. Вибірка формувалась на основі змістового критерію (критерію 

операціональної валідності), тобто з урахуванням предмету і гіпотези 

дослідження.  

2. Вибірка формувалась на основі критерію еквівалентності 

респондентів (критерій внутрішньої валідності). Виконання цього правила 

досягалось шляхом рандомізації, тобто враховувались всі значимі 

характеристики, які могли б суттєво вплинути на залежну змінну.  

3. Вибірка формувалась на основі критерію репрезентативності 

(критерію зовнішньої валідності). За цих вимог забезпечувалось випадковим 

вибором студентів контрольних та експериментальних груп. 

При визначенні вибіркової сукупності респондентів спирались на 

висновки С. Гончаренка, відповідно до яких при дослідженні проблем 

навчання мінімальна кількість осіб у контрольній і експериментальній групах 

повинна бути не менша 60 осіб [7, с. 223]. Виходячи з попередньо проведеної 

роботи, шляхом випадкової вибірки було сформовано дві групи 

респондентів: контрольна група чисельністю 296 осіб та експериментальна 

група чисельністю 310 осіб. 

Перше, що було зроблено – це проводилось визначення: 

– стану сформованості ряду особистісних характеристик, важливих для 

формування компонентів готовності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісно-операційний, особистісно-рефлексійний) майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти;  

– ставлення студентів до фасилітаційної взаємодії шляхом анкетування; 

– дослідження сформованості м’яких навичок як таких, що виступають 

однією з базових основ фасилітаційної взаємодії вчителя та учня в 

освітньому процесі; 

– діагностика ставлення до фасилітаційної взаємодії, рівня 

сформованості знань та умінь для її організації на основі тестування. 
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Наведемо результати цієї роботи. 

На початку педагогічного експерименту, під час його констатувальної 

фази, та наприкінці, під час контрольної, визначались та оцінювались 

мотиваційно-аксіологічний, змістовий, процесуальний, особистісно-оційнний 

критерії.  

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» (див. додаток Д), опитувальник самоактуалізації 

особистості за методикою А. Лазукіна (див. додаток Е), тест мотивації 

досягнення А. Мехрабіан (див. додаток Ж));   

 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 (див. додаток М)); 

 процесуальний – «Діагностика рівня технологічного володіння 

уміннями та навичками педагогічної фасилітації майбутніми учителями» 

(методика КОС В. Синявського та Б. Федорошина (див. додаток Н), методика 

вивчення спрямованості особистості у спілкуванні С. Братченка (див. 

додаток Л), спеціально розроблені кейсові завдання на вирішення 

педагогічних ситуацій у фасилітаційному стилі (див. додаток П)); 

 особистісно-оцінний – «Діагностика рівня особистісно-рефлексійної 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії» (методика 

діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка (див. додаток К), 
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опитувальник Р. Кеттелла на виявлення особливостей особистості (див. 

додаток И), опитувальник щодо оцінювання навичок рефлексії та 

саморефлексії (див. додаток Р)).  

Статистична обробка даних, що були отримані як результат впродовж 

констатувальної фази педагогічного експерименту, засвідчила, що за 

мотиваційно-аксіологічним критерієм показники мають переважно низький 

(43,7%) та середній (30,9%) рівень сформованості мотиваційно-ціннісного 

компонента; за змістовим критерієм отримано переважно низький (67,2%) та 

середній (24,2%) рівні за такими показниками, як-от: опанування знаннями 

щодо суті поняття «фасилітація» та розуміння проблеми організації 

фасилітаційної взаємодії у майбутній професійної діяльності, високий рівень 

зафіксовано лише у 8,5% респондентів; за процесуальним критерієм (вільне 

володіння навичками фасилітації, які відповідно впливають на формування 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, 

самовдосконалення майбутніх учителів, а також виховання подібних якостей 

в учнів у процесі проходження педагогічної практики студентами) за 

високим рівнем досягають лише 20% опитуваних, що значно вище у 

порівнянні з іншими критеріями; за особистісно-оцінним критерієм 

(відношенням майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, своєї 

підготовки до фасилітаційної взаємодії, відповідальності за самореалізацію в 

майбутній професійній діяльності) мають переважно низький (57,6%) рівень, 

за середнім рівнем зафіксовано 42,4% респондентів, високий рівень взагалі 

відсутній. 

Констатування переважно низького і середнього рівнів сформованості 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти на даній фазі педагогічного експерименту 

засвідчило актуальність і вмотивувало до подальшого проведення дослідження.  

Схарактеризуємо рівні оцінювання кожного критерію. 

Мотиваційно-аксіологічний критерій: 

 високий (стійкий пізнавальний інтерес до опанування форм, методів 
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та прийомів фасилітаційної взаємодії; яскраво виражене, активно-творче, 

усвідомлено-зацікавлене ставлення до майбутньої педагогічної професії та 

прояв потреб в досягненні успіху в професійній діяльності, що ґрунтується 

на засадах фасилітаційної взаємодії); 

 середній (недовготривалий, частково реалізований у конкретних діях 

інтерес до здійснення фасилітаційної взаємодії; нестійкі, недостатньо 

виражені потреби в сформованості готовності до фасилітаційної взаємодії з 

учнями в майбутній фаховій діяльності; загально позитивне, переважно 

пасивне або ситуативне ставленням до педагогічної професії; ситуативний 

прояв активності; наявність мети в ФВ, але не часта реалізація досягнення 

запланованих цілей); 

 низький (виражене індиферентне або негативне ставлення до 

педагогічної професії, яка ґрунтується на засадах фасилітаційної взаємодії, 

виявлення активності в навчанні здебільшого у кризових ситуаціях, прояв 

відсутності внутрішніх мотивів навчання, мінімальне виконання 

нормативних навчальних вимог). 

Змістовий критерій: 

 високий (повне і правильне відтворення змісту навчального 

матеріалу: майбутній вчитель усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями, самостійно застосовує здобуті 

знання); 

 середній (неповне, але здебільшого правильне відтворення змісту 

навчального матеріалу щодо здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями; 

часткова перебудова раніше засвоєних знань з ФВ та застосуванням їх у 

нових типових навчально-педагогічних ситуаціях або при підтримці 

педагога; проявляється поверхове розумінням теоретичних положень поряд 

із недостатнім усвідомленням їх особистісної значущості); 

 низький (неусвідомлене і механічне відтворення стереотипних 

суджень, знання з ФВ позбавлені науковості та теоретичної бази, 

притаманний фрагментарний характер застосування педагогічних 
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фасилітаційних,  знань студенти не можуть пояснити і прокоментувати певні 

передумови здійснення фасилітаційної взаємодії, відчувають проблеми у 

встановленні причинно-наслідкових зв’язків, відчувають труднощі в 

застосуванні нових знань у нетипових навчально-педагогічних ситуаціях, що 

можуть подолати лише за допомогою іншого суб’єкта освітнього процесу). 

Процесуальний критерій: 

 високий (опанування діагностично-прогностичними, 

інтелектуальними, конструктивними, комунікативними й фасилітаційними 

уміннями та м’якими навичками); 

 середній (низка труднощів у процесі опанування діагностично-

прогностичними, інтелектуальними, конструктивними, комунікативними й 

фасилітаційними уміннями та м’якими навичками); 

 низький (допускається  багато  помилок  у процесі  опанування 

діагностично-прогностичними, інтелектуальними, конструктивними, 

комунікативними й фасилітаційними уміннями та м’якими навичками). 

Особистісно-оцінний критерій: 

 високий (постійне виявлення адекватної самооцінки, обґрунтоване 

порівняння мети та завдань здійснення фасилітаційної взаємодії з 

отриманими результатами, самостійне коригування незначних відхилень від 

запланованого); 

 середній (адекватна емоційна виразність, схильність до етичних 

професійних переживань середньої інтенсивності та особистісної 

забарвленості без особливого інтересу, ініціативи, зацікавленості до 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями); 

 низький (неадекватна занижена або завищена самооцінка результатів 

власної діяльності, майбутній учитель причини неякісних результатів власної 

діяльності не пов’язує із власним «Я», виникають труднощі при зіставленні 

мети та завдань із отриманими результатами, а також з виявленням і 

коригуванням відхилень від запланованого, до того ж він рідко звертається за 

допомогою). 
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Для діагностики рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за визначеними критеріями 

(мотиваційно-аксіологічний, змістовий, процесуальний, особистісно-

оцінний) нами складено таблиці, в яких схарактеризовано безпосередньо 

рівні (див. табл. 5.1) та відображено дані констатувального етапу 

педагогічного експерименту (див. табл. 5.2-5.5).  

Таблиця 5.1 

Рівні сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями та їх характеристика 

 

 Рівні Характеристика 
 

Високий  
 стійкий пізнавальний інтерес до опанування форм, методів та прийомів 
фасилітаційної взаємодії; яскраво виражене, активно-творче, усвідомлено-

зацікавлене ставлення до майбутньої педагогічної професії, а також добре 

помітні потреби в досягненні успіху в фаховій діяльності, яка ґрунтується на 

засадах фасилітаційної взаємодії;  

 повне і правильне відтворення змісту навчального матеріалу: майбутній 
вчитель усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями, самостійно застосовує здобуті знання; 

 опанування діагностично-прогностичними, інтелектуальними, 

конструктивними, комунікативними та фасилітаційними уміннями й м’якими 

навичками; 

 постійне виявлення адекватної самооцінки, обґрунтоване порівнянням мети 
та завдань здійснення фасилітаційної взаємодії з отриманими результатами, а 

також самостійним проявом бажання коригування незначних відхилень від 

запланованого. 

 

Середній 
 короткочасний, частково реалізований у конкретних діях інтерес до 
здійснення фасилітаційної взаємодії; нестійкі та недостатньо виражені 

потреби в сформованості готовності до фасилітаційної взаємодії з учнями в 

майбутній професійній діяльності; загально позитивне, але здебільшого 

пасивне або ситуативне ставленням до педагогічної професії; виявлення 

потреб і мотивів, але не завжди реалізація досягнення цілей;  

 неповне, але здебільшого правильне відтворення змісту навчального 
матеріалу щодо здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями; часткова 

перебудова раніше засвоєних знань з фасилітаційної взаємодії та застосування 

їх у нових типових навчально-педагогічних ситуаціях або при підтримці 

педагога; поверхове розумінням теоретичних положень педагогічної 

фасилітації поряд із недостатнім усвідомленням їх особистісної значущості; 

 низка труднощів у процесі опанування діагностично-прогностичними, 

інтелектуальними, конструктивними, комунікативними та фасилітаційними 

уміннями й м’якими навичками; 

 адекватна емоційна виразність, схильність до етичних професійних 

переживань середньої інтенсивності та особистісної забарвленості без 

особливого інтересу, ініціативи, зацікавленості до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями; 
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Продовження таблиці 5.1 

 

Низький  
 виражене індиферентне або негативне ставлення до педагогічної професії, 
яка ґрунтується на засадах фасилітаційної взаємодії, прояв активності в 

навчанні здебільшого у кризових ситуаціях, відсутність внутрішніх мотивів 

навчання, мінімальне виконання нормативних навчальних вимог; 

 неусвідомлене і механічне відтворення стереотипних суджень, знання 
позбавлені науковості та теоретичної бази, студенти не можуть пояснити і 

прокоментувати певні передумови здійснення фасилітаційної взаємодії, 

причинно-наслідкові зв’язки не встановлюють, їм притаманний 

фрагментарний характер застосування знань, набутих лише у стандартних 

умовах, відчувають труднощі при використанні нових знань у нетипових 

навчально-педагогічних ситуаціях, які долають лише за допомогою іншого 

суб’єкта освітнього процесу; 

 допущення великої кількості помилок  у процесі  опанування діагностично-

прогностичними, інтелектуальними, конструктивними, комунікативними та 

фасилітаційними уміннями й м’якими навичками; 

 неадекватно занижена або завищена самооцінка результатів власної 

діяльності, яка підлягає коригуванню; майбутній учитель причини неякісних 

результатів власної діяльності не пов’язує із власним «Я», він не зіставляє 

мету і завдання із отриманими результатами діяльності, в нього виникають 

труднощі з виявленням і коригуванням відхилень від запланованого, рідко 

звертається за допомогою. 

 

Для розроблення формальних універсальних схем діагностики 

педагогічного експерименту на його констатувальній та контрольній фазах, 

вчені [1; 2; 6; 12; 13 та ін.] пропонують низку принципів діагностики 

критеріїв готовності, на основі яких ми систематизували та адаптували 

експериментальну складову нашого дослідження: 

 принцип функціонально-контрольної будови педагогічного 

експерименту, згідно з яким діагностичний інструментарій має 

враховувати структуру досліджуваного явища; 

 принцип повноти складу педагогічних вимірювань, на основі 

яких у процесі діагностування перевага надається однаково всім 

структурним елементам досліджуваного явища; 

 принцип об’єктивності, що сприяє пошуку у досліджуваних 

явищах об’єктивних показників; 

 принцип релевантності, що регламентує вибір діагностичного 

інструментарію відповідно досліджуваного суб’єкта дослідження; 
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 принцип прогностичної спрямованості, що сприяє суб’єктивній 

оцінці потенційного розвитку досліджуваного явища; 

 принцип динамічності, який спрямовує організацію та 

проведення всіх етапів педагогічного експерименту до результативних і 

динамічних показників у русло сформованості всіх компонентів 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

ЗЗСО. 

Крім того, педагогічні дослідження останніх років, в яких 

розглядаються методологічні питання педагогічної діагностики, надають 

підстави стверджувати, що в умовах організації освітнього процесу в ЗВО, 

освіти функції діагностики значно розширилися. Зокрема В. Краєвський [14], 

Т. Морозова [9], М. Мруга [19], І. Підласий [22], В. Салов [46], 

Т. Письменкова [46], В. Староста [48], В. Уруський [21], С. Хатунцева [50], та 

ін. обґрунтовують різні функції педагогічної діагностики, які в контексті 

нашого дослідження доцільно подати так: 

 аналітична функція сприяє розкриттю причинно-наслідкові 

зв’язків між підготовкою майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями ЗЗСО та рівнем їхньої сформованості до даного виду діяльності; 

 діагностична функція, спрямована на виявлення рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії 

з учнями ЗЗСО на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту; 

 оцінна функція, яка полягає в якісній і кількісній оцінці 

результативності підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО; 

 корекційна функція, має на меті внесення у процес підготовки під 

час проведення педагогічного експерименту доповнень, упровадження 

фасилітаційних засобів і методів навчання, необхідних для досягнення 

більш високого результату щодо сформованості готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО; 
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 орієнтаційна функція, спрямована на визначення алгоритмів 

формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО у напрямі опанування фасилітапційних знань, умінь, 

навичок, досвіду та мотивів; 

 інформаційна функція, має на меті постійне інформування 

майбутніх учителів, які беруть участь в педагогічному експерименті, про 

результати педагогічної діагностики. 

Зазначені функції є підставою для виокремлення взаємопов’язаних 

складових діагностики щодо формування готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО, що дозволяє говорити про 

комплексне застосування засобів діагностування у процесі проведення 

педагогічного експерименту. До таких засобів було віднесено спеціально 

розроблені діагностичні матеріали. Зважаючи на те, що проведений аналіз 

наукової та довідникової літератури засвідчив відсутність комплексних 

методик для визначення рівня сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО, було 

розроблено авторські матеріали, зокрема адаптовано раніше відомі. 

Ключовою метою здійснення діагностування визначено встановлення 

стану сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО. Для цього здійснено анкетування майбутніх 

учителів для оцінювання сформованості компонентів (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісно-операційний, особистісно-рефлексійний) 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за 

трьома рівнями. 

Для уніфікації математичних розрахунків і зведення їх до трирівневої 

(високий, середній, низький) системи оцінювання сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО упродовж 

проведення педагогічного експерименту використано таку шкалу: 5 балів – 

високий рівень; 4 бали – середній рівень; 3 бали – низький рівень. 
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Також використовувався середній показник (далі – СП), який 

використовувався в подальших математичних розрахунках. Під «середнім 

показником» розуміємо усереднені результати розрахунків за чотирма 

компонентами сформованості готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. Така рівнева градація 

сформованості готовності віддзеркалює зміну її складових. Результати таких 

змін схарактеризовано за такими ознаками: різноманітність і складність та 

інтенсивність. Характеристика рівнів сформованості готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО надає підстави 

стверджувати, що найбільш продуктивним є високий її рівень.  

На основі отриманих результатів, віддзеркалених в таблиці 5.2 щодо 

сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за мотиваційно-

аксіологічним критерієм зазначимо, що прояв бажання будувати власну 

фахову діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії та інтересу до 

опанування форм, методів та прийомів фасилітаційної взаємодії ще не 

сформовано, ані у студентів контрольної групи, ані у студентів 

експериментальної групи. Це говорить про те, що студенти не зовсім 

вмотивовані та не мають значного інтересу до опанування форм, методів та 

прийомів фасилітаційної взаємодії. На наш погляд, це може бути пов’язано з 

тим, що майбутні вчителі не мають потреби в досягненні успіху в 

професійній діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії. 

З метою подолання певних пізнавальних бар’єрів, що постають на 

шляху опанування майбутніми вчителями необхідного обсягу знань, 

з’ясування причин, що викликають перешкоди у процесі пізнання щодо 

застосування форм, методів, засобів фасилітаційної взаємодії в майбутній 

професійній діяльності, нами було використано безліч запитань із 

запропонованого М. Фетіскіним опитувальника [49, с. 82]. 
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Таблиця 5.2 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості мотиваційно-

ціннісного компонента готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО за 

мотиваційно-аксіологічним критерієм під час констатувальної фази ПЕ 

 

К
р
и
те
р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів
н
і 

ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 особи) 

 

% 
Абсолютні 

дані 
% 

Абсолютні 

дані 

1 2 3 4 5 6 7 

М
о
ти
в
ац
ій
н
о

-а
к
сі
о
л
о
гі
ч
н
и
й

 

1. ціннісне ставлення до 

фасилітаційної взаємодії 

 В 26,3 82 21,4 64 

 С 33,9 105 33,6 100 

 Н 39,8 123 45,0 
132 

2. розвиненість мотивації 

щодо оволодіння 

готовністю здійснювати 

фасилітаційну взаємодію 

 В 21,8 68 26,2 
78 

 С 

 

32,4 100 26,1 
77 

 Н 45,8 142 47,7 141 

3. прояв бажання 

будувати власну фахову 

діяльність на засадах 

фасилітаційної взаємодії 

та інтересу до 

опанування форм, 

методів та прийомів 

фасилітаційної взаємодії 

В 

 

27,5 85 29,2 
86 

С 

 

26,7 83 32,7 
97 

Н 45,8 142 38,1 113 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 

 

Аналіз відповідей респондентів на поставлені запитання надав підстави 

стверджувати, що пізнавальні бар’єри майбутніх учителів викликані такими 

чинниками, як-от:  
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 неактуальний для сьогодення матеріал, що подається у процесі 

вивчення дисциплін професійно-педагогічного циклу, на вивчення якого 

витрачається багато часу і праці (31%); 

 орієнтація на традиційну (монологічну) форму подання 

навчальної інформації (34%);  

 великий обсяг навчального навантаження і, на жаль, обмаль часу, 

відведеного на розв’язання важливих життєвих завдань (32%);  

 незацікавленість професорсько-викладацького складу в 

упровадженні активних та інтерактивних методів навчання (26%);  

 надання застарілих або неактуальні нині фактів, що майже не 

відбивають зв’язок теорії з практикою (19%) [51; 53].  

Таким чином, серед важливих причин, що позначаються на 

незадовільних результатах навчання, майбутні вчителів зазначили: 

 наочний обсяг навчальної інформації, яку слід опрацювати; 

 швидкі темпи опанування навчальної інформації;  

 значний відсоток відсутності практико-орієнтованої складової 

навчання, і в результаті – низький рівень мотивації у цьому процесі. 

В той же час майбутніми вчителями в процесі опитування було вказано 

й на суб’єктивні чинники, які мають неабияке значення на формування 

результату власної успішності:  

 недостатня вмотивованість студентів щодо навчальної 

інформації, яку необхідно опанувати (32%);  

 невміння організувати та налаштувати себе на робочий лад 

(31%);  

 недостатня кількість часу, що залишається на підготовку до 

навчальних занять (22%).  

На запитання про надання першочергової допомоги зі сторони 

викладача з метою високого рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО респонденти відповіли:  

 урахування їхніх власних здібностей та можливостей (24%); 



362 

 

  

 подача навчальної інформації за певним алгоритмом, що спрощує 

процес його опанування (23%);  

 використання форм, методів і технологій, що сприятимуть 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО (19%);  

 сприяння процесу їхнього просування на шляху з досягнення 

поставленої мети шляхом надання допомоги та підтримки за 

необхідності (17%).  

Все, вищезазначене, надає підстави стверджувати, що процес 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 

має певні труднощі, що з’являються у процесі організації освітнього процесу, 

і потребують певної допомоги у їх уникненні.  

Серед суттєвих перешкод, що заважають ефективній організації 

освітнього процесу набуття знань, умінь та навичок здійснення 

фасилітаційної взаємодії такі: 

 достатньо велика кількість дисциплін професійної спрямованості 

для вивчення (21%);  

 недостатня кількість часу на саморозвиток та самовдосконалення, а 

також на участь у позааудиторній діяльності (18%);  

 розуміння того, що значна частина дисциплін взагалі не 

знадобиться в майбутній професійній діяльності, зокрема при здійсненні 

фасилітаційної взаємодії (11%);  

 відсутність належної фасилітаційної взаємодії між суб’єктами 

освітнього процесу (14%);  

 слабкі навички самоорганізації, тайм-менеджменту (12%);  

 фізична втома, елементи професійного вигорання, які виражаються 

через емоційне перенавантаження та частково через психологічне 

нездоров’я (11%);  

 недостатня вмотивованість щодо вивчення нових технологій та 

методів навчання та виховання майбутньої професійної діяльності (9%). 
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Зазначені бар’єри асоціюються з неготовністю майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО, що мають місце в їхньому житті. 

Вважаємо, що подоланню цих бар’єрів сприятиме теоретично 

обґрунтована та розроблена педагогічна система підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. Зазначені бар’єри 

супроводжують процес формування готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО та, як показало анкетування, 

виникають або епізодично (62%), або частково (34%), або не виникають 

зовсім (4%). 

Аналіз результатів анкетування надав підстави стверджувати, що 

майбутні вчителі у процесі підготовки до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО прагнуть отримувати нову навчальну інформацію, мають 

здібності та здатність до навчання, достатньо високий рівень розвитку 

особистісних якостей, але виявляють деяку невпевненість, недостатньо 

виражену мотивацію. Більшість студентів мають власний погляд на життя, 

активну позицію щодо майбутньої професійної діяльності, однак, є й такі, 

які нічого не прагнуть змінити. 

На основі отриманих результатів таблиці 5.3 щодо сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО за змістовим критерієм зазначимо, що обсяг і 

якість знань майбутніх учителів, що відповідають вимогам до здійснення 

фасилітаційної взаємодії в майбутній професійній діяльності, недостатній, 

до того ж вони поповнюють свої знання несистематично. Це може бути 

пов’язано з віковими особливостями майбутніх учителів, недостатнім 

рівнем опанування відповідних знань, зокрема системності, дієвості та 

гнучкості фасилітаційних знань. 
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Таблиця 5.3 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості когнітивного 

компонента готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО за змістовим 

критерієм під час констатувальної фази ПЕ 

 

К
р
и
те
р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів
н
і 

ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
Абсолютн

і дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 3 4 5 6 7 

З
м
іс
то
в
и
й
  

системність, дієвість та 

гнучкість фасилітаційних 

знань 

В 9,0 28 8,3 25 

С 23,9 
74 

24,4 
72 

 Н 67,1 208 67,3 199 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 

 

Таблиця 5.4 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості діяльнісно-

операційного компонента готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО за 

процесуальним критерієм під час констатувальної фази ПЕ 

К
р
и
те
р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів
н
і 

ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
Абсолютн

і дані 
% 

Абсолютні 

дані 

1 2 3 4 5 6 7 

  
  
  
П
р
о
ц
ес
у
ал
ь
н
и
й
  діагностично-

прогностичні,  

організаційно-

комунікативні та ін. 

фасилітаційні уміння й 

м’які навички  

 В 21,3 66 20,5 61 

 С 

 

 

36,1 112 35,9 106 

 Н 42,6 132 43,6 129 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 
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На основі отриманих результатів таблиці 5.4 щодо сформованості 

діяльнісно-операційного компонента готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за процесуальним критерієм 

зазначимо, що у студентів експериментальної та контрольної груп 

спостерігається ситуативне формування діагностично-прогностичних, 

інтелектуально-когнітивних, організаційно-комунікативних умінь. 

На основі здобутих результатів таблиці 5.4 зазначимо, що у студентів 

експериментальної та контрольної груп не в повному обсязі розвинені 

особистісні якості й уміння, що сприяють формуванню діяльнісно-

операційного компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО.  

Таблиця 5.5 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості особистісно-

рефлексійного компонента готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО 

за особистісно-оцінним критерієм під час констатувальної фази ПЕ 

 

К
р
и
те
р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів
н
і 

ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
Абсолют

ні дані 
% 

Абсолю

тні дані 

1 2 3 4 5 6 7 

О
со
б
и
ст
іс
н
о

-о
ц
ін
н
и
й

 

 

уміння здійснювати 

рефлексію, 

самооцінку, проводити 

самоаналіз 

 

 В 0 0 0 0 

 С 

 

 

42,6 132 42,3 125 

Н 57,4 178 57,7 171 

 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО 
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За результатами таблиці 5.5 щодо сформованості особистісно-

рефлексійного компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО за особистісно-оцінним критерієм, зазначимо, що 

уміння здійснювати рефлексію, самооцінку, проводити самоаналіз 

знаходилися на низькому рівні. Також слід звернути увагу на той чинник, що 

високий рівень оцінювання за особистісно-оцінним критерієм не мав 

високого рівня, як в ЕГ, так і в КГ. 

Статистичний аналіз проводився за основними методиками 

дослідження. У дисертаційній роботі були використані дві групи 

характеристик статистичної сукупності значень вимірюваних нами 

показників [10; 32]: 

I. Для висловлення тенденції розподілу отриманих результатів 

кількісно, застосовують при проведенні педагогічного експерименту трьох 

видів показників: моду, медіану і середнє арифметичне. 

1. Мода – відповідає значенню, яке зустрічається в процесі проведення 

педагогічного експерименту найчастіше або середнього значення з 

найбільшою частотою. 

2. Медіана – відповідає центральному значенню, яке міститься в 

послідовному ряду всіх отриманих значень. Слід зазначити, що медіана 

поділяє упорядковану безліч даних навпіл (якщо число отриманих даних 

парне, то медіана дорівнює середньому арифметичному середніх величин, 

або тих, які знаходяться посередині варіаційного ряду). 

3. Середнє арифметичне значення ( xср
) вказує на те, де знаходиться 

центр даних та обчислюється за формулою:  

n

N

i
i

ср

x
x


 1 , 

де xi
– індивідуальне значення показника i-го випробуваного; 

n – загальна кількість випробовуваних [10].  
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II. Всі події розсіювання характеризують отримані дані: чим більше 

отриманих даних, тим більша вибірка. 

Основними характеристики розсіювання є: 

1) Розмах варіації – числова різниця між максимальним і мінімальним 

значеннями розподілу. 

2) Дисперсія (
2
) – параметр розподілу, який відповідає за 

різноманітність розподілу даних вздовж осі X і обраховується за формулою: 

1

1

2

2

)(








n

срi

N

i

xx
 , 

де xi
– індивідуальне значення показника i-го опитуваного; 

n – загальна кількість опитуваних. 

3) Стандартне відхилення характеризує розмах вибірки випадкових 

коливань отриманих результатів. 

Проведені обчислення надають підстави стверджувати, що розподіл за 

модою, медіаною, середнім арифметичним значеннями мають бути рівними 

між собою. 

Отже, отримані дані на констатувальній фазі педагогічного 

експерименту надають всі можливості для визначення наявності або 

відсутності відмінностей за кожним показником. 

Положення об’єкта відносно розмаху вибірки по Х і Y, що 

визначається середніми арифметичними двох розподілів, проявляється в 

абсолютних величинах і знаках відхилень . Якщо об’єкт 

має високий рівень за двома змінними, то і добуток відхилень 

 для нього буде більшим і додатнім. Якщо цей рівень 

низький як за Х, так і за Y, то і  також буде більшим і 

додатнім (добуток двох від’ємних чисел додатній).  

У результаті отримаємо міру зв’язку Х і Y, яка називається 

коефіцієнтом кореляції – добутком моментів – Пірсона. Коефіцієнт 

кореляції Пірсона позначається символом  (від «регресія»):  
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. 

Отже, статистична обробка отриманих даних проводилась на основі 

непараметричного критерію Пірсона [8]. У ході дослідження для перевірки 

статистичної значущості за цим критерієм висувались такі гіпотези: 

 – нульова гіпотеза Н0: між показниками існують лише випадкові 

відмінності; 

 – альтернативна гіпотеза Н1: між показниками існують 

невипадкові відмінності.  

При цьому значення довірчої імовірності статистичних висновків 

приймалось на рівні р ≤0,05. Цей підхід став основою перевірки і всіх інших 

показників сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО. 

 Таким чином, проведена дослідницька робота дозволила з’ясувати, що 

ЕГ та КГ мають рівні вихідні умови щодо сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. Обидві групи 

(ЕГ та КГ) мають значні труднощі, які лежать у площині творчої активності, 

реалізації потенційних творчих можливостей та здатності до фасилітаційної 

взаємодії, що сприяють перетворенню освітнього простору ЗЗСО на засадах 

фасилітаційної взаємодії.  

Опитування студентів дозволило з’ясувати відсутність чітких, 

системних уявлень щодо необхідності і можливості застосування форм, 

методів та засобів фасилітаційної взаємодії. Водночас виявлено їх позитивне 

ставлення до фасилітації у фаховій сфері.  

У подальшому в процес професійної підготовки респондентів ЕГ було 

втілено розроблену і обґрунтовану систему підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО, тоді як студенти КГ навчались у 

традиційних умовах. 

В процесі проведення експериментального дослідження педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 
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ЗЗСО використовувався як паралельний, так і послідовний експерименти. 

Паралельний експеримент мав місце при порівняльному дослідженні рівня 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями ЗЗСО спеціально розробленої для цього педагогічної системи. 

Послідовний експеримент проводився частково у експериментальних групах 

з метою визначення сформованості окремих компонентів готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО.  

Проведена робота дозволила перейти до практичного наповнення 

педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО, яку ми реалізували під час формувальної фази 

педагогічного експерименту.  

 

5.2 Реалізація системи підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти 

 

Експериментальна перевірка гіпотези (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) як 

апробація обґрунтованої педагогічної системи реалізовувалась впродовж 

формувальної фази експерименту на діагностичному, мотиваційно-

орієнтаційному, змістовому, процесуальному, оцінно-результативному 

етапах. В процесі реалізації кожного з визначених етапів застосувались 

необхідні форми, відповідні методи та доцільні методичні прийоми.  

На діагностичному етапі реалізації педагогічної системи проводилися 

ділові ігри, дискусії, в процесі організації яких було виявлено рівень 

сформованої готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії. Для 

зняття психологічної напруженості і виявлення творчих здібностей 

здобувачів освіти проводилися організаційні колективні ігри: «Снігова куля», 
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«Будемо знайомі», «Інтелектуальний бій» та тренінги на командну 

взаємодію. Для ефективного опанування учасниками теоретичного матеріалу 

в програму тренінгів було включено велику кількість рольових, ділових і 

ситуаційних ігор.  

Опишемо більш детально основні форми та методи роботи на 

діагностичному етапі реалізації педагогічної системи. 

Розглянемо приклад ділових ігор, які застосовувалися нами в 

освітньому процесі підготовки майбутніх учителів. Слід зазначити, що 

ефективність ділових ігор як методу навчання залежало від дотримання 

педагогічних і методичних вимог та організаційних умов їх успішного 

проведення: 

 системна організація ділових ігор у підготовці майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, 

починаючи з першого курсу навчання в педагогічному ЗВО. Метод 

навчання або педагогічна технологія дає позитивні результати тільки при 

постійному їх використанні, що дозволяє забезпечити студентам набуття 

системи знань, сформувати необхідні вміння та розвинути фасилітаційні 

якості. У процесі проведення педагогічного експерименту нами було 

розроблено та організовано такі ділові ігри: педагогічна рада в ЗЗСО 

«Фасилітаційна взаємодія між учителем та учнем: за чи проти?», творчий 

кастинг «Сьогодні креативний студент, завтра – вчитель-фасилітатор», 

«руйнівник дитячої творчості», співбесіду на заміщення вакансії вчителя-

фасилітатора в інноваційному освітньому закладі, телепередача «Прогноз 

педагогічної погоди в навчальних закладах» тощо; 

 забезпечення фасилітаційної взаємодії викладача і студентів 

академічної групи на різних етапах організації ділової ігри, зокрема, 

викладач проводить консультативну, корекційну та інші види роботи 

фронтально з усією академічною групою спочатку на діагностичному етапі, 

потім – під час організації гри, і обов’язково після її закінченні з метою 

рефлексії, аналізу та підведення підсумків. Важливим елементом організації 
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освітнього процесу в спілкуванні викладача зі студентами є групова робота. 

Після об’єднання студентів в творчі мікроколективи (3-5 осіб), в кожній 

групі окремо викладач пояснює цілі, яких вони повинні досягти, специфіку 

виконання своєї частини підготовчої роботи, допомагає розподілити 

обов’язки. Обов’язково викладач працював індивідуально – з модераторами 

кожної групи, окремо з кожним студентом, надаючи йому відповідні 

інструкції щодо організації освітнього процесу в майбутній професійній 

діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії. Результатом такої роботи, 

саме під час проведення ділової гри, була тісна співпраця між студентами, 

між викладачем та студентами, де висунуті ідеї реалізовувалися та 

обговорювалися в ході рефлексії. Слід зазначити, що найбільш продуктивна 

взаємодія відбувалася під час індивідуальних консультацій викладача;  

 підвищення мотивації та розвиток суб’єктності майбутніх учителів у 

діловій грі через моделювання ситуації успіху. Доречно зазначити, що не всі 

студенти на початку проведення педагогічного експерименту воліли брати 

активну участь в ділових іграх. Тому викладачам необхідно спочатку було 

запропонувати оригінальну ідею гри, залучаючи майбутніх учителів до 

дискусії щодо обговорення майбутніх проєктів, можливо і подальшого їх 

коригування. До того ж обов'язково необхідно було розробити систему 

завдань різного типу (проаналізувати літературу, підготувати доповідь, 

намалювати емблеми, продумати оригінальну назву команди, підготувати 

номер, організувати педагогічну виставку тощо). Щоб кожен студент зміг 

обрати для себе ту, яка йому найбільш підходить, з урахуванням своїх 

здібностей, творчих і інтелектуальних можливостей, рівня академічної 

успішності, практичної підготовленості, розвитку особистісних і 

професійних фасилітаційних якостей. Звернемо увагу на той чинник, що 

багатьох студентів стимулює безпосередня участь в грі, тобто виконання 

конкретної ролі. Тому педагог мав, по-перше, розробити багато варіантів 

виконання різних ролей, не роблячи акцент на кількох головних ролях. По-

друге, майбутнім учителям пропонувалося самостійно вигадати для себе 
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роль у грі. В результаті проведення та організації ділових ігор було 

зроблено висновок, що якщо завдання цікаві і різнопланові – то є велика 

ймовірність, що кожен студент зацікавиться участю в грі, буде активним у 

процесі її організації, зможе досягти позитивного результату під час 

виконання завдань і доручень, відчути радість успіху; 

 гармонійне поєднання підготовчої роботи та імпровізації під час 

проведення ділової ігри. Успішність ділової гри значною мірою залежало 

від ретельного продумування кожної деталі (назви гри, підбору її атрибутів, 

місця проведення, засобів підвищення її емоційності тощо), підготовки в 

цілому всього колективу і кожного студента зокрема. Велике значення мав 

розподіл ролей, підготовка кожним учасником своєї промови, доповіді, 

репліки, виготовлення костюмів, реквізитів тощо. Під час підготовчої 

роботи студенти застосовували нові знання щодо організації освітнього 

процесу в майбутній професійній діяльності на засадах фасилітаційної 

взаємодії, проявляють творчість, виконуючи різнорівневі завдання. 

Оскільки ділова гра є методом квазіпрофесійної підготовки студентів, вона 

була максимально наближеною до реальних умов організації освітнього 

процесу, де неможливо все продумати і передбачити. Тому її цінність 

залежала від: наявності змодельованої, підготовленої, відрежисованої 

складової, з однієї сторони, і переважанням інсайтних, імпровізаційних, 

креативних, спонтанних дій, з іншої;  

 здійснення рефлексії, як обов’язкового заключного етапу ділової гри. 

Ділова гра не зможе в повній мірі вирішити поставлені завдання, якщо не 

буде проведено аналіз всієї виконаної роботи. Ні в якому разі не 

рекомендується проводити формальне обговорення, побіжно, приділяючи 

цьому дійству декілька хвилин після закінчення гри; або зводити результати 

до елементарного виставлення балів, що також є обов'язковим, оскільки 

ділова гра – це метод навчання, упровадження якого в освітній процес має 

свої функції, зокрема і оцінну. Вважаємо, що рефлексію необхідно 

проводити в два етапи, використовуючи для цього декілька методичних 
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прийомів. Відразу по завершенню ділової гри доцільно використовувати 

рефлексивні вправи, фронтальну бесіду, метою яких є емоційна оцінка 

учасниками своїх дій, успіхів, можливо помилок. Студенти в декількох 

словах або пропозиціях висловлювали задоволеність/незадоволеність 

результатами, подякувати один одного за співпрацю. На наступному 

практичному занятті було проведено ґрунтовніший аналіз, при якому 

студенти у процесі організації самостійної роботи виконували декілька 

завдань: заповнювали карту учасника ділової гри, писали есе, надавали 

рекомендації собі, однокурсникам, викладачеві. На цьому етапі викладач 

також робив загальний аналіз і виставляв бали, надавав рекомендації щодо 

важливих моментів здійснення фасилітаційної взаємодії в майбутній 

професійній діяльності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що ділова гра мала важливе значення для 

формування готовності майбутніх учителів для здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями. 

Як позитивне, слід відмітити проведення дискусій для майбутніх 

учителів на занять з дисципліна «Педагогіка», в процесі проведення яких 

виявлявся рівень сформованості компонентів готовності майбутніх учителів 

для здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Паралельно з дискусіями для зняття психологічної напруги, виявлення 

та розвитку фасилітаційних вмінь і м’яких навичок майбутніх учителів 

проводилися організаційні колективні ігри: «Снігова куля», «Будемо 

знайомі», «Інтелектуальний бій» та ін. 

З членів групи формували творчі групи, які отримували «Завдання для 

науково-педагогічного дослідження», моделювання. Ефективним було 

проведення тренінгу на командну взаємодію. Мета тренінгу – формувати в 

майбутніх учителів позитивну самооцінку в процесі навчання на засадах 

фасилітаційної взаємодії. Завдання: знати методи і прийоми організації 

фасилітаційної взаємодії, спрямовані на спільний процес пізнання, 

формувати у студентів довіру, зняття напруженості, організація комфортного 
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освітнього середовища та ін. Тренінг проводиться в режимі інтенсивної 

фасилітаційної взаємодії ведучих та учасників. Можливе застосування 

психогімнастики, дискусії та рефлексії, поетапне тренування м’яких навичок, 

когнітивно-поведінкові методи та ін. Для ефективного засвоєння учасниками 

теоретичного матеріалу в програму включено велику кількість рольових, 

ділових і ситуаційних ігор. Програмою було передбачено відеозйомку 

окремих фрагментів курсу (семінару) з подальшим обговоренням відзнятого 

матеріалу. 

Вправа 1. «Снігова куля» 

Мета: запам'ятати імена учасників групи. Знайомство починається з 

ведучого: він називає своє ім'я, другий – ім'я ведучого, а потім своє, третій – 

імена двох попередніх і своє тощо. Рекомендується, називаючи ім'я людини, 

обов'язково подивитися йому в очі, тобто вступити з ним в візуальний 

контакт. 

Інформація наростає як снігова куля. останньому, таким чином, 

потрібно буде назвати імені всіх учасників. Вправу можна полегшити, 

називаючи імена лише 3-5 попередніх учасників.  

Вправа знайомства містить такі творчі елементи: заспівати пісню, 

розповісти вірш, байку та ін. 

У будь-якому випадку знайомство допоможе зняти психологічну 

напруженість, формувати міжособистісні відносини, дати установку на 

співпрацю та взаємодію тощо. 

Вправа 2. Гра в записочки [11]. Гра розпочиналася з запитань, 

заздалегідь намічали схему, канву оповіді. Питання записують в зошитах, або 

на листочках. 

На групу (6 осіб) викладач роздає листки паперу (четверту частину 

листа А4) і просить відповісти на запитання. Перший записує відповідь на 

перше запитання і загинає листок. 

Потім відповідає на друге питання інший учасник та робить другий 

загин. Процес триває допоки не відповість останній учасник. Потім відповіді 
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зачитуються вголос, як одна розповідь. Може вийти повна нісенітниця, а 

може намітитися комічна ситуації, яку можна, додавши бракуючи елементи, 

розвинути, перетворити в фантастичний проект, мультфільм, слайд-фільм, 

імпровізацію, сюрпризи – розіграші, подарунок до дня народження та ін. 

Ідеї гри в записочки можна розвинути в наступній вправі. 

Вправа 3: Вибираємо права [18]. 

Мета: продовжити формувати у студентів позитивне відношення до 

занять, знати методи і прийоми роботи введення здобувачів освіти в 

складний і суперечливий процес пізнання прав і обов'язків людини, 

формувати толерантне ставлення до інших поглядів, ставлення довіри, зняття 

напруженості тощо. Знати, що суспільство може надавати різну ступінь 

цінності різним правам і мати різні точки зору на ті, чи інші права людини.  

Кожен учасник отримує картку зі списком десяти прав людини, 

спочатку над карткою кожен працює самостійно, а потім в групі. Етап 

визначення пріоритетів. Уявіть, що ви летите на повітряній кулі високо в 

небі. У вас є десять прав: 

 толерантне ставлення до вас, незалежно від вашої статі та раси; 

 мати повагу серед людей різного віку; 

 право на освіту; 

 однакові права на робочі місця; 

 свобода слова; 

 незалежність від своєї сім'ї; 

 право на життя; 

 жити в чистому довкіллі; 

 право на соціальне забезпечення, гарантоване державою; 

 право на вибір оточуючих. 

Повітряна куля пливе по небу, але ви помічаєте високі гори, 

розташовані прямо по курсу. Облетіти їх не вдасться. Потрібно «скинути» 

одне право для того, щоб повітряна куля полегшала і злетів над горами. 
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Пам'ятайте, що «скинувши» право з повітряної кулі, ви втратите це право 

назавжди. 

Тренінг на командну взаємодію. 

На першому етапі проведення тренінгу передбачалося вирішення таких 

завдань (перший день): 

- формування команди однодумців в навчальних групах, стимулювання 

«єдності духу» і єдності командної діяльності; 

- допомога та соціально-педагогічна підтримка майбутнім учителям в 

опануванні освітнього простору ЗВО, особистісному самовизначенні, 

прагненні зміцнити свою власну позицію. 

На другому етапі проведення тренінгу (другий день): 

- формували у студентів потреби в командній взаємодії, в рішенні 

колективних завдань; 

- формували навички колективної взаємодії, розв’язання проблем 

конструктивного вирішення особистісних і групових конфліктів, організації 

ділових переговорів; 

- формували у студентів вміння проєктувати власні цілі для різних 

підходів щодо здійснення фасилітаційної взаємодії з усіма суб'єктами 

освітнього процесу ЗВО; 

- розкривали перед студентами можливості навчання у ЗВО, 

самоорганізації і самонавчання; 

- мотивували студентів на сформованість умінь підтримувати 

моральний дух команди, ставити колективні цілі і завдання вище особистих 

інтересів; 

- формували у студентів навички рефлексійної діяльності, вміння 

створювати і підтримувати атмосферу товариства і довіри серед членів 

навчальної групи; 

- формували у студентів підґрунтя педагогічної комунікативної 

культури. 

На третьому етапі проведення тренінгу (третій день): 
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- формували вміння і навичок фасилітаційної взаємодії (слухати 

співрозмовника, спостерігати і запам'ятовувати сказане, оцінювати манери 

поведінки); 

- формували навички фасилітаційної взаємодії студентів процесі 

вирішення різних педагогічних завдань; 

- формували у кожного студента моделі ефективної фасилітативної 

поведінки з урахуванням його психологічних особливостей і можливостей; 

- навчали студентів забезпечувати зворотний зв'язок між учасникам 

фасилітаційного процесу, формували навички фасилітаційної взаємодії з 

різними групами учнів; 

- формували навички продуктивного аналізу різних проблем 

студентства, їх адекватної оцінки; 

- вчили студентів розглядати різні проблеми фасилітаційної взаємодії 

на належному педагогічному рівні (глибоко і всебічно), пошуку 

альтернативних варіантів їх вирішення. 

На четвертому етапі (четвертий день): 

- навчали студентів слухати, спостерігати, запам'ятовувати і аналізувати 

отриману інформацію в процесі здійснення фасилітаційної взаємодії (вимова 

фраз, інтонація, міміка, жести, манери поведінки учасників тощо); 

- навчали студентів встановлювати елементарну фасилітаційну 

комунікацію між членами групи взаємодії, вміти управляти цим процесом; 

- формували у студентів розуміння соціально-психологічних і 

педагогічних аспектів фасилітаційної взаємодії з учнями; 

- ознайомлювали студентів з різними формами фасилітаційної 

міжособистісної та групової взаємодії в процесі навчання і виховання учнів; 

- формували у студентів навички організації та проведення інтерактивних 

форм організації навчальних занять в межах фасилітаційної взаємодії; 

- формували у студентів навчальні вміння і навичок проєктувати 

фасилітаційну взаємодію в системі шкільної освіти [24; 30]. 
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Як показали отримані результати після проведення рольових, ділових і 

ситуаційних ігор та тренінгів, на даному етапі констатували переважно 

низький і середній рівень готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти (див. табл. 5.2 – 

табл. 5.5). 

На мотиваційно-орієнтаційному етапі реалізації системи для 

підвищення рівня сформованості ціннісного ставлення до майбутньої 

педагогічної професії і бажання будувати власну майбутню професійну 

діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії; інтересу до опанування форм, 

методів та прийомів фасилітаційної взаємодії; потреби в досягненні успіху в 

професійній діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії було виконано 

низку взаємозумовлених завдань: з одного боку створювали позитивне 

підґрунтя для подальшого розвитку і успіхів, а з іншого – стимулювали, але 

здебільшого мотивували студентів до здійснення фасилітаційної взаємодії, 

що надавало мотивації для подальшої діяльності.  

Задля того, щоб зберегти і максимально пролонгувати запал студентів 

до оволодіння мистецтвом фасилітації була створена підтримуюча Інтернет-

спільнота з учасників ЕГ у вигляді групи на платформі соціальної мережі 

Телеграм. В ній учасники із задоволенням ділились своїми досягненнями та 

інсайтами стосовно тематики експерименту, мотивуючи один одного; 

висловлювали занепокоєння, коли щось не вдавалось, підтримували, 

консультували один одного, давали поради тощо.  

На даному етапі ми почали активно запроваджувати визначені 

педагогічні умови ефективної реалізації системи: створення у закладі вищої 

педагогічної освіти відповідного фасилітаційного освітнього середовища та 

забезпечення набуття майбутніми фахівцями досвіду фасилітаційної 

взаємодії у квазіпрофесійній діяльності.  

  Створення у закладі вищої педагогічної освіти відповідного 

фасилітаційного освітнього середовища. Під цим середовищем розуміється 

спеціально створена психолого-педагогічна реальність, що містить 
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сприятливі обставини й передумови для формування готовності майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії. Це середовище включає такі 

компоненти: предметно-просторовий, психологічний, комунікативно-

культурний та змістово-діяльнісний.  

Предметно-просторовий компонент освітнього середовища – часто 

залишається поза увагою педагогів як ресурс підвищення ефективності 

навчання через його матеріальну форму, на яку пересічний вчитель має 

невеликі можливості впливу (архітектура навчальних споруд, дизайн 

інтер’єру, площа внутрішніх приміщень, зовнішнє оточення тощо). Але із 

введенням НУШ даному аспекту почали приділяти більше уваги: зонування 

класних кімнат, мобільність меблів, особиста територія учня (власна 

шухлядка, поличка, шафа для особистих речей тощо). Ми теж були обмежені 

в можливостях задіяння потенціалу даного компоненту освітнього 

середовища, проте під час нашого дослідження ми допомагали студентам 

набути навичок ефективного залучення доступних ресурсів матеріального 

оточуючого середовища з метою фасилітації навчального процесу через: 

 наповнення символічного простору (під час вивчення дисциплін 

роміщували в приміщеннях стенди, розташовували на стінах постери і 

плакати з інформацією і зображеннями, що допомагали ненав’язливо 

покращити засвоєння навчального матеріалу, наприклад, для розвитку 

емоційного інтелекту, окрім безпосередньо навчальних тренінгів, 

розташовували кольорове колесо емоцій за Р. Плутчиком в приміщеннях 

ЗВО, таким чином закріплюючи у студентів отримані знання вже під час 

інших занять і у їх вільний час (див. рис. 5.2)); 

 проведення традиційних лекцій та занять за технологією 

«перевернутий клас», під час яких студенти отримували знання з питань 

предметно-просторового компоненту освітнього середовища та його 

вплив на психоемоційний стан здобувачів освіти (кольоротерапія для 

класних кімнат, мінімалізм в інтер’єрі, скандинавський стиль приміщень 

та ін.); 
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 відвідування функціонуючих шкіл та навчальних просторів, де 

створено фасилітуюче предметно-просторове середовище (у Харкові 

«Світ дитини Монтессорі» та «Dada Space», а потім ділились фото- і 

відеоматеріалами з нашими колегами з Бердянська та Хмельницького);  

 проведення основних занять, але не у звичних аудиторіях, а у 

просторих холах ЗВО, у дворі, на території ботанічного саду (ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, корпус по вул. Валентинівська, 2), в міських парках, що 

розташовані поблизу ЗВО тощо; 

 компонування меблів в аудиторіях (за можливості) для створення 

різних зон (наприклад, прибирали столи з центру приміщень для 

проведення тренінгу «Коло – інструмент відновного підходу»); 

 підвищення естетики приміщень ЗВО через прикрашання просторів 

холу та аудиторій власноруч створеними паперовими виробами (об’ємні 

квіти, сніжинки тощо) в техніках модульне орігамі, витинанки, аплікації, 

колажі, пейперкрафт.  

Психологічний компонент освітнього середовища насамперед має 

забезпечити базову потребу особистості в безпеці, а конкретно психологічній 

безпеці, а також створити сприятливу психологічну атмосферу для навчання і 

особистісного розвитку його учасників. В нашому дослідженні ми досягали 

розв’язання означених завдань завдяки навчанню майбутніх учителів 

будувати міжособистісну взаємодію на фасилітаційних засадах. Це навчання 

відбувалось по двом напрямам: 

 безпосередній – проведення теоретичних і тренінгових занять зі 

студентами; 

 опосередкований, але не менш ефективний – «навчання власним 

прикладом» – попереднє навчання фасилітаційному мистецтву викладачів 

ЗВО, які потім взаємодіяли під час викладання своїх дисциплін зі 

студентами, що увійшли до експериментальної групи. 

Комунікативно-культурний компонент фасилітаційного освітнього 

середовища ЗВО реалізовувався через дотримання засад педагогічної 
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культури (знання і навички з якої студенти набували під час проходження 

базових педагогічних дисциплін), усвідомлення усіма суб’єктами освітнього 

процесу цінності фасилітаційної взаємодії, дотримання її принципів під час 

комунікації як на заняттях, так і у вільний час. Для підсилення даного 

компоненту ми разом зі студентами:  

 створювали і постійно доповнювали словник педагога-

фасилітатора, що складається з надихаючих слів та виразів; 

 вчились формулювати зверення у позитивному ключі без 

використання частки «не», усвідомлюючи, що у підсвідомості вона 

«губиться» (наприклад, звернення «Не можна запізнюватись на заняття» 

замінювали на «Потрібно вчасно приходити на заняття»);   

 розвивали м’які навички комунікативного кластеру – вербальної, 

невербальної, письмової комунікації; активне слухання; ясність і точність 

формулювання думок; вміти дотримуватись конфіденційності; 

проведення «інтерв’ю», перемовин; нетворкінг презентація один одного 

та самопрезентація тощо; 

 проводили багато вправ на командоутворення, вміння працювати, 

розподіляти задачі та комунікувати в групах.   

Змістово-діяльнісний компонент фасилітаційного освітнього середовища 

ЗВО забезпечувався через: 

 виконання тернувальних вправ на підвищення майстерності у 

застосуванні трьох базових принципів концепції педагогічної фасилітації 

К. Роджерса: перебування в конгруентному стані, розвиток емпатії через 

гру «Територія без провини» (Додаток В), напрацювання почуття довіри 

(собі, учням, оточуючому світу) 

 засвоєння технік чартрайтингу, спеціального фасилітаторського 

захвату кольорових маркерів, а також застосування програмного 

забезпечення Note, Marker, MozaBook на комп’ютерних інтерактивних 

дошках; 
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 застосування низки ігор, руханок, що можна організувати прямо в 

класних кімнатах (для перемикання видів діяльності, зняття емоційного 

навантаження, відпочинку, покращення групового настрою); 

 актуалізацію знань щодо запобігання професійному вигоранню і 

ознайомлення з ефектом перебування у «потокову стані» (М. 

Чіксентміхай);  

 використання фасилітаційної технології Lego Serious Play, що була 

адаптована нами під Lego Facilitation Education на предметних заняттях 

студентів та для вирішення у фасилітаційному стилі різних педагогічних 

ситуацій.   

Забезпечення набуття майбутніми фахівцями досвіду фасилітаційної 

взаємодії у квазіпрофесійній діяльності – друга умова. В нашому дослідженні 

вона забезпечувалась: 

 застосуванням кейс-методу з вирішення педагогічних ситуацій у 

фасилітаційному стилі; 

 відвідуванням шкіл у якості волонтерів-фасилітаторів і допомоги 

діючим учителям у вирішенні актуальних питань класу через проведення 

стратегічних сесій з учнями; 

 проведенням рольових ігор у діадах «учитель – учень», «учитель – 

клас» на відпрацювання трьох базових фасилітаційних принципів за К. 

Роджерсом;  

 організацією лекцій та тренінгів для здобувачів освіти молодших 

курсів за тематикою педагогічної фасилітації, які проводили студенти, 

учасники експериментальної групи нашого педагогічного дослідження; 

 участю у виїзних заходах ЗВО та педагогічних форумах, де були 

організовані простори для дітей з метою відпрацювання фасилітаційних 

навичок.  

 Активізація фасилітаційної поведінки професорсько-викладацького 

складу була одним із надважливих чинників отримання вдалих результатів 

дослідження, оскільки великого значення набувають процеси наслідування з 
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боку майбутніх учителів. Для цього проводилось цільове підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу, результатом якого стала 

розробка методичних вказівок для проведення педагогічних студій на 

фасилітаційній основі. Це підвищувало потребу в застосуванні евристичних 

методів рішення творчих задач. Враховуючи те, що студенти могли мати 

проблеми з їх обізнаністю, до вказівок будо розроблено розділ «Основи 

педагогічної фасилітації» [33], який включав такі методи, як відкриті 

запитання (метод консенсусу), мозковий штурм, «Хто ти?» та інші. 

Підвищували потребу в спрямованості на фасилітаційну діяльність і зміни в 

організації лекційних занять, які ґрунтувалися на основі використання 

методу зворотного зв’язку для розв’язання проблемних питань.  

Враховувалось, що потреба у розвитку фасилітаційних вмінь значною 

мірою залежить від її фасилітаційного супроводу. Забезпечення виконання 

цього завдання реалізовувалось через: проведення фестивалів (ми навмисне 

відмовились від конкурсної форми задля дотримання принципу створення 

неконкурентного середовища, а порівняння власних досягнень із «собою 

учорашнім»), круглих столів тощо. Поглиблена робота з формування 

мотиваційно-ціннісного компоненту готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями сприяла формуванню установки на 

фасилітаційну діяльність. 

Так, для майбутніх учителів в процесі організації освітнього процесу, 

які схильні були емоційно переживати невдачі у власній діяльності, сприяли 

уникненню емоційного дискомфорту, забезпечували різного роду підтримку, 

таку як-от: підтримку-допомогу, підтримку-консультацію, підтримку-досвід 

[12]. 

Мотиваційні аспекти фасилітаційної взаємодії забезпечувалися також у 

виступах студентів на науково-методичних конференціях та педагогічних 

семінарах. Усвідомленню потреби в досягненні успіху в професійній 

діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії сприяли інтерактивні заходи: 

лекції-діалоги. Важливу роль на мотиваційно-орієнтаційному етапі реалізації 
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системи займали також колективні й індивідуальні евристичні бесіди зі 

студентами на теми: «Я вважаю, що…», «Імідж сучасного вчителя», «Що 

нового я можу принести у свою професію», «Роздуми про себе у своїй 

майбутній професії». Аналіз їх результатів дозволив більш докладно 

визначити уявлення студентів про порушену в дисертації проблему та шляхи 

її вирішення, а також визначити наявність типових для педагогічного 

університету неадекватних поглядів на неї чи негативних думок про 

створення сучасного шкільного освітнього середовища.  

Відтак, це допомагало у процесі подальшого розвитку інтересу 

майбутніх учителів враховувати ці моменти у процесі проходження 

педагогічної практики та зробити даний процес більш ефективним. 

Перед початком проходження педагогічної практики в ЗЗСО з 

майбутніми учителями було організовано та проведено спеціальний міні-

семінар. На цьому семінарі виступали методисти, які відповідають за 

проведення практики; було обговорено презентацію результатів уже 

пройденої педагогічної практики студентів старших курсів; організовано 

виставку колажів і перегляд відеофільмів про педагогічну практику; «Огляд 

педагогічних скарбничок» (портфоліо). 

Вся підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями, розпочинаючи з першого курсу передбачала їх самостійну активну 

діяльність у напрямі розвитку фасилітаційних знань та вмінь. Слід зазначити, 

що роль педагога зводилася до функції радника (тьютора) і коректора.  

Поступово удосконалювались суб'єкт-суб'єктні відносини в системі 

освітнього середовища ЗВО (студент-студент; студент-викладач; студент-

учні (у процесі проходження педагогічної практики)).  

Як позитивне слід зазначити, що на даному етапі важливими для 

студентів стали нові професійно-педагогічні ролі (тьютора, коуча, медіатора, 

модератора, фасилітатора). Опанування нових ролей дозволяло надавати 

ефективну допомогу майбутнім учителям в процесі їх індивідуального 

розвитку та самопізнання, самовизначення і самореалізації. 
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Використовувалися найрізноманітніші методи, що провокують якісні 

зміни у майбутніх учителів (консультації, бесіди, тренінги, ділові гри тощо) 

[3; 23; 25; 31 та ін.]. 

З метою ефективної підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями був введений семінар «Соціально-педагогічна фасилітація 

як інноваційна технологія в освіті». 

Визначальними для підготовки педагогів-фасилітаторів стали навчальні 

процеси створення інтерактивної взаємодії, формування у них навчальної 

мотивації. Такий підхід дозволив виокремити в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями функцію 

суб'єкт-суб'єктної взаємодії, як феномен міжкультурного, міжособистісного і 

інтерактивного спілкування, примножувати продуктивність навчання, яке 

організовувалося шляхом особливого стилю взаємовідносин та спілкування, 

прийнятих викладачем та студентами [16; 54]. 

На даному етапі реалізації педагогічної системи найбільш інтенсивно 

розвивалася комунікативна соціалізація: студенти поступово від першого до 

четвертого курсу опановували нові способи вирішення пізнавальних завдань, 

що характеризується високим рівнем сформованості готовності до 

здійснення фасилітаційної взаємодії в процесі спілкування, сформованість 

навичок критичного мислення. Освітній процес, в якому здійснювалася 

підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

будувалося таким чином, аби «озброїти» студента різноманітними моделями 

педагогічної діяльності; опанувати найефективніші способи вирішення 

комунікативних задач; опанувати вміння і навички вирішення конфліктних 

ситуацій в освітньому середовищі педагогічного ЗВО. 

На допомогу студенту-практиканту, який відвідував і спостерігав за 

організацією освітнього процесу на засадах фасилітаційної взаємодії, були 

розроблені відповідні рекомендації. 

Серед наданих нами методичних рекомендацій для майбутніх учителів, 

доцільно виокремити правила вчителя-фасилітатора: 



386 

 

  

1. Комфортне освітнє середовище створюється і розвивається на основі 

відкритості, чесності, відданості педагогічній справі. 

2. Стимулюйте розвиток кожного учня. 

3. Значної уваги слід надавати індивідуальним пізнавальним потребам 

учнів. 

4. Заохочуйте відкритість і прагнення до спілкування в шкільному 

освітньому середовищі. 

5. Довіряйте учням, дозволяйте їм приймати рішення, бути самостійними, 

брати відповідальність за результати власної роботи. 

6. Пам'ятайте афоризм О. де Бальзака: «Процес пізнання нескінченний». 

7. Нагадуйте афоризм Сократа: «Все піддається сумнівам». 

8. Створіть позитивні міжособистісні відносини в класному колективі на 

основі цінностей, свободи, співпраці. І це стане в майбутньому запорукою 

успішної роботи. 

9. Обговорюйте різні навчальні ситуації без надання оцінки. 

10. Пам'ятайте, процес навчання повинен бути спрямований на: 

 активізацію пізнавальної діяльності учня; 

 стимулювання інтересу і формування допитливості; 

 опанування різними формами навчання. 

11. Заохочуйте до: 

 незалежних суджень; 

 критичних роздумів, стимулюйте розвиток уяви і творчості; 

  прагнення учня до досліджень та наукових пошуків. 

Стало зрозумілим, що університетські форми і методи роботи 

активізують пізнавальну діяльність студентів, сприяють розширенню 

можливостей студентів в опануванні всіх складових професійно-педагогічної 

майстерності; а також допомагають студентам в оволодінні широким 

спектром форм, методів, засобів і прийомів для гнучкої побудови освітніх 

програм, підвищення ефективності педагогічної діяльності. 
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Слід відзначити, що формуванню ціннісного ставлення до майбутньої 

педагогічної професії і бажання будувати власну майбутню професійну 

діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії допомагало залучення в 

процес підготовки студентів різноманітних активних методів і 

фасилітаційних форм роботи (брейнштормінг «Характерні ознаки 

фасилітаційної взаємодії», «Місія вчителя в сучасному суспільстві», 

«Особливості формування фасилітаційної компетентності вчителя в умовах 

НУШ»; круглих столів «Як стати професіоналом у педагогічній справі», «Чи 

можна стати кваліфікованим учителем Нової української школи без 

сформованих фасилітаційних умінь?», «Психологічний портрет учителя»; 

лекцій за технологією перевернутого класу та практичних занять «Роль 

фасилітації у діяльності вчителя», «Фасилітатор як важлива позиція 

сучасного педагога», «Фасилітація в моєму професійному житті»; різного 

роду ділових ігор, цікавих тренінгів тощо), створювалися та розроблювалися 

за різними темами проблемні педагогічні ситуації, що давало змогу 

студентам усвідомити суперечність між бажаним і дійсним рівнем 

сформованості готовності до фасилітаційної взаємодії з учнями. Для 

майбутніх учителів організовувалися мотиваційні тренінги, які були 

спрямовані на формування їхньої мотивації щодо здійснення фасилітаційної 

взаємодії в майбутній професійній діяльності за такими фазами:  

1) створення сприятливої психологічної атмосфери, розробка спільних 

правил роботи в мікрогрупах через проведення спеціально підібраних з цією 

метою ігор і вправ («Чим ми схожі», «Ступені довіри», «Кольорі емоції» 

тощо); 

2) організація рефлексивної професійної практики («Занурення в 

досвід»), спрямованої на подолання негативних стереотипів [34; 35].  

Реалізація мотиваційно-орієнтаційного етапу педагогічної системи 

сприяла формуванню в майбутніх учителів мотиваційно-ціннісного 

компонента. 
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Головна мета реалізації змістового етапу педагогічної системи 

полягала в ознайомленні здобувачів освіти з природою фасилітації, суттю 

понять «фасилітація», «фасилітатор», «фасилітаційна взаємодія», засадами 

здійснення фасилітаційної взаємодії в освітньому шкільному середовищі, 

з’ясуванні принципів, форм, методів, технологій та засобів фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. 

Окрім того, важливим було для подальшого ефективного перебігу 

експерименту мотивувати студентів дотримуватись принципу 

неконкурентного середовища, що полягає в усвідомленому розумінні і 

ставленні кожного учасника педагогічної взаємодії один до одного як до 

партнерів, однодумців, рівноправних членів, а не як конкурентів. Здобувачі 

напрацьовували навички неконкурентного мислення, завдяки якому 

забезпечується усвідомленість ними, що командою легше і простіше досягти 

намічених цілей, аніж поодинці; ми спонукали учасників до порівняння 

власних досягнень не з досягненнями інших членів групи, а із власними 

минулими досягненнями; вчились надавати дієву підтримку один одному у 

складних ситуаціях і радіти успіхам та досягненням інших учасників. Цей 

принцип є дійсно важливим для гармонійного функціонування будь-якого 

колективу, оскільки дотримання його сприяє вивільненню ресурсу емоційної 

енергії групи, що раніше нерідко витрачалась на конкуренцію, боротьбу один 

з одним, та спрямувати її в русло творення, удосконалення, поліпшення для 

загального блага.    

На даному етапі було доповнено навчально-методичні комплекси 

дисциплін: «Психологія» (див. додаток Т), «Психологія лідерства» (див. 

додаток С), «Педагогіка» (див. додаток У) та розроблено педагогічну студію 

«Основи фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти», яка містила такі змістові модулі: «Основи фасилітаційної взаємодії»; 

«Шляхи формування й розвитку фасилітаційної взаємодії»; «Форми, методи, 

засоби здійснення фасилітаційної взаємодії учителя й учня».   
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Наведемо тематику лекцій та практичних занять, якими було 

доповнено навчальні дисципліни. Так зміст дисципліни «Психологія 

лідерства» було доповнено перший модуль двома лекціями «Педагогіна 

фасилітація: історія, теорія, практика» («Ретроспектива появи у світі 

феномену «фасилітація»; «Особливості упровадження фасилітації в процес 

підготовки майбутніх учителів», «Дослідження педагогічної фасилітації в 

зарубіжній і вітчизняній науці», «Фасилітація як принцип підвищення 

ефективності освітнього процесу», «Навчання на засадах фасилітаційної 

взаємодії») та «Технологія фасилітаційної взаємодії в освітньому процесі 

ЗЗСО» («Фасилітація як стиль управління класом», «Роль і функції вчителя-

фасилітатора», «Технологія фасилітаційної взаємодії та групові форми 

навчання», «Способи реалізації технології фасилітаційної взаємодії в 

інтерактивному освітньому середовищі», «Фасилітаційна взаємодія як 

філософія співіснування задля зменшення конфліктогенності шкільного 

освітнього середовища»). 

При вивченні дисципліни «Психологія», тему «Психологія навчання» 

було доповнено таким стилем навчання, як «фасилітаційний»; тему 

«Психологія педагога» доповнено «фасилітаційними вміннями» тема 

«Педагогічна взаємодія дитини і дорослого як засіб організації навчального 

середовища» доповнено введенням поняття «фасилітаційне спілкування» та 

«діяльність педагогічного колективу на засадах фасилітаційної взаємодії». 

Зміст дисципліни «Педагогіка», зокрема модуль «Дидактика» було 

доповнено такими лекційними темами, як: «Сучасні методи/освітні 

технології/форми/засоби фасилітації (групової роботи)». На практичних 

заняттях з педагогіки за цією темою в процесі розвитку суб'єктного 

потенціалу студентів робота зводилася до вирішення кейсових завдань, 

конкретних педагогічних ситуацій, де потрібно було знайти рішення, 

проаналізувати проблеми, зібрати ідеї, уточнити завдання, спланувати дії 

тощо [36; 38; 39]. Організація занять із застосуванням методів «педагогічної 

фасилітації» для розвитку суб'єктного потенціалу студентів педагогічного 
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ЗВО була доцільна у випадках, коли підіймалися «гострі», проблемні теми, 

які вимагали конкретних рішень. Педагогічна фасилітація була доречна при 

організації ефективного групового обговорення, де кожен учасник-студент 

міг висловитися, поділитися ідеями, досвідом і припущеннями. Слід 

зазначити, що у процесі проведення занять з педагогіки використовували такі 

технології і методи фасилітації:  

 технологія відкритого простору («Open Space Technology»); 

 технологія «Світове кафе» (World Cafe); 

 технологія «Інтернет-кафе» (для онлайн занять); 

 конференція «Пошук» (Search Conference); 

 динамічна фасилітація (Dynamic facilitation);  

 «Розвиваюча фасилітация» (Developmental facilitation);  

 «Технологія участі» (Technology of Participation); 

 технологія веб-квестів; 

 технології «джигсоу», «зигзаг»;  

 Lego Serious Play, що адаптована під Lego Facilitation Education;  

 «Фільмоедукація» тощо.  

Зупинимось детальніше на найцікавіших і найменш описаних освітніх 

технологіях і комплементарних їм засобам, що ми застосовували під час ПЕ. 

Lego Facilitation Education. Під час дослідження фасилітаційна бізнес-

технологія Lego Serious Play (застосовується для колективного вирішення 

задач співробітниками, дає змогу змоделювати уявне майбутнє, подивитись 

на ситуацію «зі сторони»; технологія настільки популярна, що фірма Lego 

випускає спеціальні професійні набори у трьох варіантах з однойменною 

назвою) була нами адаптована під Lego Facilitation Education. Для її реалізації 

підійде доступний набір Лего з цеглинками та чоловічками для моделювання 

і вирішення навчальних завдань і педагогічних ситуацій. На рисунку 5.1 

зображене виконання проєктного завдання під час режиму дистанційного 

навчання учнем другого класу школи, що функціонує за системою педагогіки 

М. Монтессорі, за якою ботаніку вивчають з початкових класів. Завдання 



391 

 

  

полягало у творчому відтворенні процесу фотосинтезу, про який вчитель 

розповідала під час вебінару. Школяр вирішив для виконання цього завдання 

застосувати технологію Lego Facilitation Education.  

     

           

Рис. 5.1 Процес фотосинтезу зображений за допомогою Lego Facilitation Education 

під час виконання проєктного завдання школи за системою М. Монтессорі  

(автор: Іван Прокопенко, 8 років) 

 

 

Гра «Територія без провини». Має на меті ознайомлення з діапазоном 

емоцій, що притаманні людям та оволодіння мистецтвом грамотного, 

екологічного їх висловлювання для оточуючих. Як правило люди, не 

готуючись, можуть назвати до 10 варіантів емоцій, у той час як науковці 

наразі їх вирізняють від 27 до 100. Додатково в пригоді на таких заняттях 

ставало кольорове колесо емоцій за Р. Плутчиком (див. рис. 5.2), що 

зображує базовий перелік відчуттів та емоцій. До речі, знайти його 

українською мовою було непросто. Знадобиться настільна гра «Територія без 
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провини» для розвитку емпатії (придбаний варіант (Додаток В) або щось 

схоже можна створити власноруч групою. 

 

Рис. 5.2 Кольорове колесо емоцій за Р. Плутчиком (зображення взято з відкритих 

джерел Інтерент) 

 

«Фільмоедукація» Навчання і шліфування навичок через перегляд 

підібраних епізодів із відомих, цікавих для студентів фільмів для оцінювання 

й рефлексії щодо різних педагогічних ситуацій. Найулюбленішим фільмом 

студентів був «Гаррі Поттер». Світ школи Хогвартс – скарбниця 

педагогічних ситуацій, шкільних персонажів, їх емоцій і станів. Професорка 

Амбридж зайняла поважне перше місце як антиприклад конгруентності.  

МАК – метафоричні асоціативні картки (придбані або створені групою 

самостійно) застосовуються для відновлення вітальної енергії групи чи 

окремої особистості, активації за необхідності внутрішніх ресурсів, коли 

необхідним є перемикання між видами діяльності. Найбільше вподобали 

студенти варіант МАК з двома задіяними поверхнями: на одній 
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розташований малюнок, на іншій – відома цитата або крилатий вираз. Під час 

режиму дистанційного навчання ми використовували онлайн сервіси МАК. 

 

 

Рис.5.3 Фотоколаж МАК створений із зображень з відкритих джерел Інтернет 

 

Фліпчарт+різнокольорові маркери. У ЗЗСО все ще користуються 

крейдовими дошками, які зазвичай темно-зелені або брунатні, що через свій 

розмір і габарити привносять важкість у інтер’єр аудиторій. Та все більше 

такі дошки замінюють на магнітно-маркерні, фліпчартні (з перекидним 

паперовим блоком) або ж взагалі застосовують комп’ютерну інтерактивну 

дошку. На наших заняттях ми використовували усі три види дошок і уникали 

застосування крейдових. Чартрайтинг – це спеціальна технологія нотування 

під час фасилітаційного процесу. Фасилітатори використовують 

різнокольорові маркери, володіють спеціальним «захватом» кількох маркерів 
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одночасно [56, с. 65], зображують спеціальні символи, продуктивно 

заповнюючи простір дошки. Студенти із зацікавленістю вивчали розділ 

«Посібника фасилітатора» Сема Кейнера, присвячений чартрайтингу [56, 

с. 61-73]. 

«Мовник». Допоміжний засіб – будь-який невеликий предмет – 

допомагає організувати послідовність виступаючих. Ми використовували 

м’ячик. Говорить лише той хто тримає мовник. Сприяє набуттю навички 

активного слухання.  

Веб-квести. На формувальному етапі експерименту веб-квести 

застосовувались насамперед з метою формування когнітивного й  діяльнісно-

операційного компонентів готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО. Ця освітня технологія передбачає пошук відповідей 

на чітко визначених Інтернет-ресурсах або веб-серфінг в мережі Інтернет з 

метою вирішення поставлених завдань.  

Для ефективної реалізації технології веб-квесту необхідними є 

дотримання певної процедури та етапності виконання: формулювання 

педагогом і роз’яснення здобувачам завдання для веб-квесту та правил 

виконання, ознайомлення слухачів з переліком посилань на Інтернет-

ресурси, самостійне «проходження» здобувачами веб-квесту з опорою на 

отримані від педагога (викладача, вчителя, тренера тощо) методичні 

рекомендації, презентація результатів роботи, рефлексія та оцінювання 

результатів учасниками й викладачем, підведення підсумків.  

Застосовуючи веб технології під час ПЕ майбутні вчителі виконували 

такі завдання: формулювали авторське визначення поняття «фасилітаційна 

взаємодія вчителя з учнями», виявляли характерні ознаки даного виду 

взаємодії; на основі вивчення запропонованих джерел інформації з мережі 

Інтернет складали есе «Роль учителя-фасилітатора в організації ефективного 

навчання»; без попереднього отримання теоретичної інформації за 

технологією «перевернутий клас» знаходили відповіді на запитання про різні 

аспекти педагогічної фасилітації на рекомендованих 3-4 сайтах, поліпшуючи 
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таким чином когнітивний компонент готовності в сфері пізнання про явище 

фасилітації та напрацьовуючи діяльнісно-операційний – через самостійність, 

вміння віднайти релеванту інформацію, поважне ставлення до різних точок 

зору, адже результати у вигляді відповідей на веб-квести часто були 

неоднаковими, але вірними. 

Дана технологія придатна для застосування в ЗЗСО під час вивчення 

будь-яких предметів як під час аудиторних, так і дистанційних занять. 

Перевагою застосування технології веб-квестів під час навчання є те, що вона 

сприяє встановленню довірчих відносин між вчителем та учнями щодо 

використання гаджетів на уроках, а також допомагає навчитись ними 

користуватись не лише з розважальною метою. 

Технології «Джигсоу» і «Зигзаг» також називають стратегіями, 

прийомами або методами «спільного навчання», «навчання у співпраці», 

«навчання один одного» й передбачають групову роботу і взаємодію 

здобувачів. Їх часто ототожнюють. Під час дослідження з метою фасилітації 

опанування студентами педагогічного інструментарію ми штучно 

використовували термін технології «зигзаг» для виконання завдань 

аудиторно, в межах одного заняття (тривалістю до двох академічних годин), 

а «джигсоу» – для пролонгованих проєктних та домашніх завдань. Слово 

«jigsaw» перекладається з англійської мови, як «головоломка» або «ажурна 

пилка», тому в літературних джерелах зустрічаються усі ці назви технології, 

а також «мозаїка» та «груповий пазл». Ми ж будемо дотримуватись 

найменування «джигсоу». Розробив дану технологію американський 

соціальний психолог, педагог Е. Аронсон з метою зниження рівня 

конфліктності серед школярів задля покращення процесу навчання.   

За правилами технології, клас або групу учнів (здобувачів) об’єднують 

у кілька невеликих «домашніх» груп по 3-7 осіб. Оскільки фасилітація – це 

технологія співдружності, взаємодії, союзної комунікації, то педагог-

фасилітатор уникає «роз’єднуючих» слів та висловів. Так, формуючи мікро-

групи, він не «поділяє чи роз’єднує на групи» клас, а «створює чи об’єднує в 



396 

 

  

групи» для виконання завдань. Кожна із джигсоу-груп отримує однакове 

загальне завдання, кожен із членів групи самостійно працює над своєю 

частиною загального завдання. Далі формуються «експертні» групи, в які 

входять представники «домашніх» груп з однаковими частинами завдання. 

Починається процес активного обговорення, дискусії, виявлення прогалин у 

засвоєнні навчального матеріалу, а також визначення найліпших шляхів 

презентації інформації. Потім «експерти» повертаються в «домашні» групи і 

детально пояснюють іншим учасникам групи свій блок інформації. Таким 

чином кожний учасник наприкінці володіє повним об’ємом інформації. 

Найбільше сподобались майбутнім вчителям офлайнові заняття, що 

відбувались за стратегією «зигзаг» із залученням технологій веб-квестів.       

Дані методи, «джигсоу» та «зигзаг», дозволяють економити час, 

ефективно засвоювати великі об’єми навчального матеріалу, напрацьовувати 

«м’які навички» комунікативного кластеру, закріплювати суб’єктність учнів, 

які відчувають і усвідомлюють, що вони є активними учасниками освітнього 

процесу, безпосередньо його формуючи і відтворюючи.  

«Світове кафе» («World Cafe») – фасилітаційна технологія роботи з 

групою, яка базується на творчому підході в обговоренні серйозних питань, 

що полегшує їх вирішення чи прийняття рішення. 

Цікавою є історія виникнення технології 25 років тому в містечку 

Мілл-Веллі під час конференції, що мала відбутися на відкритому повітрі у 

класичному форматі: спікери розповідають, візуалізуючи основні ідеї на 

фліпчарті, глядачі пасивно слухають. Але несподівано трапився дощ і 

організаторам лишалось або завершити конференцію, або щось вигадувати. 

Вони запропонували учасникам перейти до найближчого кафе, розміститися 

групами за круглими столиками, і на кожний стіл поклали фліпчартові листи. 

До кожної з груп приєднались по одному спікеру-експерту («господар 

столику»), що впродовж 20 хвилин пояснювали учасникам групи-столику 

певну частину інформації, учасники активно обговорювали матеріал, 

висували ідеї, які «господар столику» ретельно занотовував на папері з 
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фліпчарту. Далі учасники переходили до інших столиків, де отримували нову 

інформацію він інших «господарів столиків», таким чином засвоївши весь 

матеріал. Наприкінці кожен з «господарів» по черзі, демонструючи нотатки 

на фліпчарті, ще раз тезисно зазначив свою інформацію для всіх присутніх 

одночасно. Такий формат виявився дуже ефективним – якість і рівень 

засвоєних знань учасниками після цього заходу виявились в рази кращі, 

порівняно з традиційними заходами. 

Під час педагогічного експерименту застосовування технології 

«світового кафе» дозволяло залучати до активної комунікації усіх наявних 

членів групи та надзвичайно ефективно засвоювати навчальний матеріал 

завдяки двохфазній подачі інформації: основної (під час комунікації у 

групах) та на закріплення (під час загального огляду наприкінці). 

 «Інтернет-кафе» – похідна технологія від «Світового кафе», що 

виникла як відповідь на нові освітні умови, пов’язані з пандемією й 

тотальною цифровізацією всіх сфер життя, які докорінно змінюють сучасну 

професійну підготовку вчителів. Основна відмінність від «материнської» 

технології полягає у тому, що активна взаємодія учасників навчального 

процесу відбувається в онлайн середовищі. Під час нашого дослідження 

деякі заняття проходили в онлайн середовищі. Ми використовували 

платформу відео-конференцій Zoom, яка оснащена функцією розподілу 

учасників на «сесійні зали». Ця функція повністю дозволяє відтворити 

процес технології «Інтернет-кафе»: створювати міні-групи, переміщувати 

учасників між залами, нотувати на дошці, робити фінальні загальні 

демонстрації. 

Метод «мозкового штурму» («брейнштормінг») – історично перший 

інструмент групової фасилітації, чотири базові принципи якого обґрунтував 

в середині минулого сторіччя А. Осборн, що почерпнув ідею із вікінгівського 

методу «вирішення проблеми спільно». Це такі основоположні принципи: 

фокус на кількості ідей, утримання від критики, стимулювання і мотивація до 

генерації нестандартних рішень, об’єднання та удосконалення ідей. Це 
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широковідомий метод, придатний для застосування в різних сферах 

людського буття: в освіті, в бізнесі, в політиці тощо. Проте вчителі ЗЗСО не 

часто вдаються до використання цього методу, оскільки класичний варіант в 

шкільному середовищі, як правило, не приносив високих очікуваних 

результатів, в першу чергу, через те що для ефективної його реалізації 

абсолютно протипоказаний директивний стиль керування групою, до якого 

схильні шкільні педагоги. Як і будь який метод «мозковий штурм» необхідно 

застосовувати влучно до ситуації, попередньо створивши сприятливі умови. 

Нині фасилітатори удосконалюють метод «мозкового штурму», дещо 

модифікуючи його задля підвищення ефективності групової взаємодії, 

«розтоплення льоду», перемикання на креативність, зняття ментальних 

бар’єрів логіки. Задля досягнення означених цілей фасилітатори пропонують 

вдаватися до двохшагової технології проведення процесу «мозкового 

штурму». Тобто, перш ніж братися до основної (цільової) частини, спочатку 

проводять легкий, без певного сенсового навантаження 

«антибрейнштормінг» (пропонується знайти способи вирішення 

«антипроблеми») або «розважальний брейнштормінг» з метою створення 

теплої, невимушеної атмосфери, зняття мисленнєвих бар’єрів, активації 

«внутрішніх дітей» учасників – невичерпних джерел креативності. 

Ми з учасниками експериментальної групи вирішували такі 

«антипроблеми»: що потрібно робити, щоб бути поганим педагогом-

фасилітатором; як заважати учням бути суб’єктами освітнього процесу; 

визначали слова і вирази антифасилітатора. А під час «розважального 

брейнштормінгу» пропонували вигадати максимальну кількість реальних і 

фантастичних припущень: що трапиться, коли у хлопця із руки випаде 

брусок (заздалегідь намалювавши у жартівливому стилі схематичного 

«хлопця» з цеглинкою в руці). Після таких веселих і невимушених розваг 

креативність групи активувалась, настрій учасників покращувався, вони були 

готовими перейти до основоного брейнштормінгу для вирішення серйозних 

питань.        
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Слід зазначити, що оптимальна кількість учасників групи для 

ефективного процесу брейнштормінгу від 5 до 12 осіб. В умовах класу 

необхідно розподілити учнів на групи з оптимальною кількістю учасників. 

Підготовчий етап (антибрейнштормінг або розважальний брейнштормінг) 

може бути за тривалістю рівним основному цільовому етапу, але за кінцевою 

результативністю він вартий затраченого часу. 

Майбутні вчителі експериментальної групи застосовували метод 

«мозкового штурму» під час педагогічної практики в ЗЗСО на уроках 

«фінансово грамотний споживач», «основи підприємництва», «основи 

злоров’я» тощо.  

Мозковий штурм – чудовий інструмент перетворення нудних і часто 

неефективних виховних годин в цікавий, ефективний щодо вирішення 

проблем захід. Замість того, щоб сварити учнів за схильність до запізнення 

на уроки чи прокрастинацію, ефективніше буде провести виховну годину за 

методом двохфазного мозкового штурму, вирішуючи з класом антипроблему: 

як запізнитись на урок і максимально заважати своїм запізненням освітньому 

процесу однокласників. Така технологія дозволяє учням з гумором 

подивитися на себе «зі сторони», відчути відповідальність за власні дії, 

самостійно прийняти рішення про неприйнятність запізнень і отримати 

мотивацію для плекання власної пунктуальності, а головне – екологічно 

зберігає почуття довіри між вчителем і учнями, не підвищує рівень напруги у 

взаєминах.               

«Регуляція». Регуляція поведінки учасників групи одне з 

найскладніших завдань для викладання у фасилітаційному стилі через 

обмеженість інструментів прямого впливу у зв’язку з гуманістичним 

характером даного виду взаємодії. В педагогічній фасилітації для здійснення 

регуляції (окрім, безумовно, пам’ятання та дотримання трьох базових 

принципів К. Роджерса) найкраще підійде превентивність та проактивність 

викладача: «краще запобігти, аніж витрачати час і ресурси на подолання». 

Для цього необхідно визначити правила, у створенні і затвердженні яких 
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приймають участь усі члени групи (класу). Такі заходи краще проводити у 

формі стратегічної сесії. Після якої педагог аналізує напрацьований матеріал, 

компактно візуалізує на папері літерами, символами, піктограмами тощо, 

презентує групі і обов’язково! прикріплює на видне місце. Можна для 

зацікавленості гучно титулувати даний список на кшталт «Кодекс…». У разі 

порушення означених правил здобувачем освіти педагогу залишиться лише 

запропонувати прочитати і пригадати зміст списку, учень же не відчуватиме 

такого супротиву, як при відсутності закріплених правил, оскільки 

підсвідомо розділяє відповідальність за їх розробку. У цьому полягає «магія» 

фасилітації. Список правил має бути «живим»: ним послуговуються, 

дотримуються при необхідності коректують (розширюють, прибирають 

зайве, уточнюють тощо). 

Представниики експериментальної групи нашого дослідження 

відпрацьовували цю навичку у якості фасилітаторів-волонтерів 

безпосередньо з учнями у школах. Заходи проходили під назвою «Гаджети у 

школах?». Перед студентами стояло непросте завдання: допомогти вчителям 

і учням домовитись про можливість і режим використання гаджетів. Навіть 

серед учителів не було одностайності: одні вважали за необхідне ввести 

повну заборону; другі пропонували дозволити користуватись гаджетами 

лише на перервах; треті відстоювали використання протягом уроку, оскільки 

самі навчились ефективно користуватись сучасними технічними 

досягненнями і гаджети їм допомагають проводити ефективні і цікаві уроки, 

зберігаючи навчальний час (наприклад, заздалегідь готують тестові завдання 

в Гугл-формі, а на уроці буквально за декілька хвилин учні за допомогою 

гаджетів проходять опитування і вчитель автоматично отримує оброблені 

результати одразу усього класу в Гугл-таблиці). 

Як правило, рішення яке задовольняло усіх було приблизно таким: учні 

можут приносити гаджети у школу; користуватись на уроках можна лише в 

рамках навчальних завдань; перед уроками, протягом яких електронні 
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пристрої не застосовуватимуться, учні складають смартфони у спеціальну 

коробку-органайзер; застосовувати під час перерв можна. 

Для візуалізації наведемо приклад списку таких правил школи «Світ 

дитини Монтессорі» (м. Харків) у англомовному варіанті (Додаток Г). В 

означеній школі створено трилінгвальне середовище.  

 «Планування свята/заходу» Позаурочна взаємодія – невичерпне 

джерело фасилітаційної інтеракції. Не фасилітаційно: вигадувати, планувати, 

розробляти, організовувати свята самому педагогу. До речі, в школах часто 

відбувається саме так. Наприклад, для учнів середньої школи класний 

керівник може роздати вірші для привітання дівчат на восьме березня, 

замість того, щоб з довірою дати хлопцям завдання для самостійного 

втілення.   

Наведемо для прикладу розгорнутий опис нашого практичного кейсу 

реалізації у фасилітаційному стилі поставленої задачі – підготовка до свята в 

ЗЗСО м. Харкова. Оскільки тема нашого наукового дослідження 

безпосередньо стосується фасилітаційної взаємодії у школах, ми не змогли 

оминути нагоду приєднатись до команди шкільних фасилітаторів платформи 

неформальної освіти Kharkiv EDU Cluster. Команда фасилітаторів налічувала 

30 осіб, що мікро-командами (по 2-3 особи) проводили зустрічі у 

фасилітаційному стилі у школах м. Харкова з учнівськими активами, 

здебільшого це були представники учнівського самоврядування, 

старшокласники 9-10 класів. Зважаючи на проведення нашого дослідження і 

потенціальний неоціненний фасилітаторський досвід, що можна було 

отримати в школах, студентам з ЕГ дозволили долучитися до зустрічей у 

якості спостерігачів. Загалом до проєкту висловили бажання долучитись 32 

школи із різних районів м. Харкова. Нас же даний проєкт зацікавив 

можливістю дослідити і зрозуміти існуючий стан фасилітаційної взаємодії 

між педагогами, у тому числі й адміністрацією, та учнями загальноосвітніх 

шкіл.  
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Приблизний скрипт занять-зустрічей, що ми проводили як 

фасилітатори Kharkiv EDU Cluster був наступний: 

1) провести вправи на знайомство; 

2) створити невимушену атмосферу; 

3) «увімкнути» креативність; 

4) допомогти запланувати проведення загальношкільного заходу. 

Кожна команда фасилітаторів мала дотримуватись вище окресленого 

плану, а от обирати вправи для наповнення занять могли на свій смак. Наша 

команда на початку першої зустрічі для знайомства використовувала 

інтерактиви «Інтерв’ю» та «Презентація». Усі присутні рандомним методом 

«День/Ніч» розподілялись на пари і спілкувались один з одним в інтерв’ю-

стилі, запитуючи: ім’я, клас, хобі та що мотивує співрозмовника. Потім 

кожен презентував не себе, а свого напарника.  

У деяких школах чисельність присутніх школярів на наших зустрічах 

була досить високою – більше 50 учнів, це, в свою чергу, спричиняло деякі 

складнощі з утриманням уваги великої аудиторії і перебиванням 

виступаючих учнів. Але ми успішно справлялись з такими викликами, 

заздалегідь підготувавши деякі прийоми. Наприклад, часто в таких випадках 

в нагоді нам ставався «мовник» або ж «речник» - це предмет, що за 

попередньою домовленістю з усіма присутніми давав право голосу тому, хто 

його тримає. Це може будь-яка річ, у нас таку функцію виконував м’ячик.  

У створенні невимушеної атмосфери нам допомагали групові рухливі 

ігри на швидкість реакції та уважність типу «Хі–Ха–Хо», її аналог «Джеймс 

Бонд–Міксер–Слон». Яку саме обрати гру ми вирішували на місцях в 

залежності від кількості присутніх та конструктиву приміщення. Великою 

перевагою таких ігор є те, що вони дозволяють залучити до дозвілля 

абсолютно усіх присутніх, жодного не залишать байдужим, гарантовано 

допоможуть створити дружню атмосферу довіри та невимушеності.  

Після того, як атмосфера невимушеності була створена – час 

«вмикати» креативність. Для розігріву ми пропонували жартівливий 
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«мозковий штурм», під час якого можна було видавати будь-які ідеї, навіть 

фантастичні. Потім переходили до вправи «Моя ідеальна школа», під час якої 

учні визначались з відповідями на наступні запитання:  

 Яка вона? 

 Що в ній є? 

 Які взаємини панують між вчителями та школярами? 

 Які предмети викладають? 

 Який розклад? 

 Які заходи проводяться?  

І на останок, допомагали учням засвоїти основи та набути навички 

проєктного менеджменту через планування та реалізацію проведення 

шкільного заходу, до якого бажано, щоб були залучені учні усіх класів 

школи. Але ми як фасилітатори повинні дотримуватись умови – захід мали 

запропонувати учні. За правилами фасилітації: якщо група людей сама 

«народить» ідею і окреслить шляхи її реалізації, то така ідея буде втілена 

швидше і легше, аніж нав’язана ззовні. 

Звичайно, під час проведення таких зустрічей ми повсякчас 

взаємодіяли також з представниками педагогічного складу шкіл та 

адміністрацією.  

Ми з’ясували, що для нормального розвитку учнівського 

самоврядування важливими постатями у школах є: педагог-організатор, 

заступник з виховної роботи та директор. Тому, що УС – це форма реалізації 

учнями їх права на участь в організації учбово-виховного процесу суспільно 

з адміністрацією школи та педагогами; на законодавчому рівні створення УС 

не закріплене, тому є добровільним правом, а не обов’язком школи. Ми на 

власні очі побачили наскільки серйозний вплив на функціонування УС 

чинить стиль керування директором та якість відношення педагогів до учнів. 

В одних випадках – це підтримка, допомога, розвиток, в інших – 

одностороння директива, заборони, стагнація.  
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Наведемо один цікавий приклад без зазначення номерів шкіл із 

етичних міркувань. В одній зі шкіл при першому знайомстві адміністрація 

здалась дуже обізнаною у питаннях фасилітації – одразу видала визначення 

терміну, немов би з енциклопедії, але під час заходу порушила безліч 

фасилітаційних правил, почала втручатись в процес ще на етапі креативності, 

а саме під час вправи «Ідеальна школа», буквально забороняючи учням 

висловлювати свої мрії по тих пунктах, що відрізнялись від їх реальної 

школи. Далі категорично, без аргументації та конструктивного діалогу 

заборонила учням планувати захід, який вони пропонували.  

І радикально протилежний випадок, позитивний досвід у іншій школі: 

УС реально працює, є учнівська газета, приємні та щирі педагоги й 

адміністрація, між учителями та учнями налагоджений діалог підтримки. В 

цій школі такий захід, що заборонили організовувати учням вищеозначеної 

школи, проходить щороку, вони його кличуть «Spirit Day». Так, такий захід є 

здебільшого розважальним, але теплі стосунки, що базуються на довірі і 

дозвіл учням реалізовувати їх бажання дає гарний педагогічний і виховний 

результат, тому що на нашій зустрічі ці учні вже запланували і реалізують в 

наступному семестрі загальношкільний захід з глибоким сенсом – «Родинний 

день». Нажаль, таких шкіл одиниці. 

Після такого багатого практичного досвіду можемо з впевненістю 

констатувати, що педагоги та адміністрація лише декількох шкіл м. Харкова, 

принаймні на той час (2019 рік), психологічно були готові до фасилітаційної 

взаємодії з учнями та майже всім не зайвим було значно підвищити 

технологічний рівень таких навичок, що в свою чергу, допоможуть природно 

формувати в учнях м’які навички. Саме з цією місією на громадських засадах 

до шкіл м. Харкова завітали тренери-фасилітатори платформи 

KharkivEduCluster. 

Під час реалізації даного етапу педагогічної системи фасилітація, 

зокрема фасилітаційна взаємодія, розглядалася нами як «пусковий механізм» 

для прояву і розвитку суб'єктності особистості студента в контексті його 
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індивідуалізованої активності, самостійності, «санкціонованої» 

самодіяльності, творчості. Для «зрощування» суб'єктності молодого вчителя-

фасилітатора важливу роль відігравали застосовані форми проведення 

навчальних заходів такі, як: тренінги, медіація, стратегічні сесії, 

індивідуальні консультації, рольові ігри, коучинг, групові бесіди, 

менторство, конференції тощо.  

У процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін значна увага 

приділялась таким основним питанням:  

 особистість учня як безумовна цінність гуманістичної педагогіки, 

роль педагога в особистісному становленні школярів;  

 характерні ознаки фасилітаційної взаємодії;  

 основні показники ефективної організації ФВ;  

 формування ціннісного ставлення вчителя до учнів;  

 розбудова суб’єкт-суб’єктних відносин з усіма учасниками 

освітнього процесу;  

 розвиток та формування м’яких навичок майбутнього вчителя.  

Також з метою підвищення теоретичної обізнаності здобувачів освіти з 

питань здійснення фасилітаційної взаємодії відбувалося регулярне їх 

ознайомлення з новими законодавчими, нормативно-правовими та 

інструктивними документами в галузі шкільної освіти, в яких відображалися 

вимоги до рівня професійної підготовки освітян, причому особлива увага 

приділялася аналізу тих аспектів, які мали відношення до формування ролі 

педагога-фасилітатора.  

У освітньому процесі ЗВО в межах педагогічного експерименту 

ефективність навчання розглядалася шляхом взаємопов'язаних позицій: 

- по-перше: взаємодії студентів, які працюють в режимі фасилітації, з 

урахуванням їхнього професіоналізму, особистісних і соціально-

психологічних якостей; 

- по-друге, взаємовпливу фасилітаційного освітнього середовища ЗВО і 

особистості майбутнього вчителя в ньому. 
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Було визначено, що метою існування освітнього середовища системи 

ЗВО в контексті нашого дослідження (реалізованої поетапної педагогічної 

системи) – це фасилітація гармонійного розвитку всіх сфер особистості 

студента (фасилітаційної, моральної, інтелектуальної, емоційної, вольової та 

ін.) та сформованого фасилітаційного освітнього середовища. 

Вагоме місце в науково-методичній роботі відводилося обговоренню 

матеріалів педагогічної преси, психологічно-педагогічних і науково-

методичних доробок, які дозволяли покращити знання студентів про 

механізм здійснення фасилітаційної взаємодії. Для своєчасного 

ознайомлення студентів проводилися виставки наукових, науково-

методичних і навчально-методичних матеріалів, «ярмарки педагогічних 

ідей», створювались «методичні бюлетені» тощо.  

На цьому етапі передбачали імплементування в освітній процес 

педагогічного університету таких ігрових технологій: «Інтерв’ю», «Презентуй 

свого сусіда», створення «Золотого кодексу правил взаємодії». Студенти 

третього курсу отримали завдання на педагогічну практику: заздалегідь 

розробити та провести з учнями тренінги та рольові ігри на командоутворення 

та утвердження принципів емпатії, ненасильницького спілкування, активного 

слухання, неконкурентності мислення, діалогізму; спостерігати наявність та 

проаналізувати якість фасилітаційної взаємодії з учнями діючих учителів шкіл. 

На даному етапі ми вдавались до таких методів і прийомів, які були 

спрямовані на опанування змістом навчальної інформації та спеціальних 

термінів. Дані методи та прийоми розвивали та формували уміння майбутніх 

учителів щодо визначення ключових понять, тренували пам’ять тощо [40]. 

Схарактеризуємо найдієвіші методи та прийоми підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Метод «Бартер». Викладач готував індивідуальні картки, на яких було 

перераховано терміни та поняття, пов’язані з фасилітацією, фасилітаційною 

взаємодією тощо. Наприклад, студентам видавалося 14 карток, на яких було 

написано визначення даних понять та термінів. Слід зазначити, що 
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визначення могли дублюватися. Якщо студенти виявляли збіг, то відкладали 

це поняття у свій «банк знань». Якщо ж здобувач знайшов термін чи поняття, 

яких не було в картці, необхідно було обміняти карту у одногрупників. Але 

не можна вимовляти поняття чи терміна вголос, можна було лише 

схарактеризувати його. 

Метод «Позиціонування». Оскільки останнім часом зменшується 

кількість годин на вивчення психолого-педагогічних дисциплін, а кількість 

теоретичної навчальної інформації не зменшується загалом, то для 

результативності опанування матеріалу нами використовувався методом 

позиціонування. Для цього майбутні вчителі на заняттях з педагогіки 

розподілялися на 4 групи: поняття, схеми, запитання, тести. Для кожної 

групи напередодні видавався лекційний матеріал, який необхідно було 

опрацювати студентам та вивчити, а при підготовці до заняття переробити 

відповідно до займаної позиції (поняття, схеми, запитання, тести). Після того, 

коли все було виконано, майбутні вчителі виступали перед аудиторією та 

звітували щодо отриманих результатів. 

Прийом «Стікери». Викладач прикріплює стікер одному зі студентів 

таким чином, щоб учасник гри не бачив, що написано на стікері. Інші 

учасники мають змогу характеризувати даний запис, а провідний учасник 

спробує здогадатися: про що йдеться мова. В кінці, після того, коли слово 

відгадано, студент аналізує та систематизує сказане і робить спробу якомога 

чіткіше дати визначення суті даного поняття. 

Прийом «Глухий телефон». Студенти по черзі передають пошепки один 

одному назву поняття або визначення певного поняття (наприклад, «педагог-

фасилітатор», «фасилітація», «підтримка», «взаємодія» тощо). Перший 

учасник, який отримує назву поняття, передає його визначення іншому 

учаснику, другий учасник, своєю чергою, прослухавши визначення, передає 

третьому учаснику назву поняття, яке, на його думку, найбільш відповідає 

такому визначенню. 
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Прийом «Термінологічна розминка». Дві команди по черзі 

виголошують психолого-педагогічні терміни, з якими ознайомилися на 

попередньому занятті. 

До активних та інтерактивних методів навчання, які доцільно 

використовувати в системі підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями належать: дискусійні методи проведення заняття (дебати), 

метод проблемного навчання (кейс-метод), евристичні запитання і бесіди, 

дидактичні ігри, круглий стіл, мозкова атака (мозковий штурм) тощо. 

Отже, підсумовуючи зазначимо, що під час експерименту 

використовувався відповідний дидактичний інструментарій та комплекс 

процесуально-методичних дій на даному етапі підготовки майбутніх 

учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Ціннісному ставленню до фасилітації та організації освітнього процесу 

на засадах фасилітаційної взаємодії сприяла й робота по вивченню 

історичних витоків розвитку фасилітації в освіті через визначення їх 

значущості для певного історичного періоду. Для її організації під 

керівництвом автора групою студентів було розроблено на тренінгових 

заняттях та систематизовано інформацію за темою “Великі педагоги”, яка 

включала наступні компоненти:  

– історичні персоналії (портрети великих педагогів, їх біографічні дані 

та основні педагогічні ідеї); 

– словник педагогічних термінів; 

– тести для перевірки знань. 

Студенти аналізували вчення великих учителів (Я. А. Коменський, 

А. Дістервег, Дж. Д’юї, М. Монтессорі, І. Песталоцці, К. Ушинський, 

А. Макаренко, В. Сухомлинський, Р. Штайнер та ін.) та знаходили в них ідеї 

педагогічної фасилітації. Текстовий матеріал передбачав так звані “гарячі 

слова”, називаючи їх, майбутні вчителі мали змогу (в разі необхідності) 

уточнити певний педагогічний термін.  
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 На установчій конференції, яка проводилась перед початком першої 

педагогічної практики, студентам надавались необхідні рекомендації щодо 

ведення “Щоденника практики” на предмет спостережень за фасилітаційною 

діяльністю вчителів ЗЗСО. Результати цієї роботи обговорювались на 

конференції, яка проводилась після проходження практики. Це дозволяло 

обрати найбільш цікаві та дієві форми, методи та засоби здійснення 

фасилітаційної взаємодії. Водночас формувались фасилітаційні вміння як 

такі, що виявились на початку експерименту найменш сформованими. Час 

довів результативність такого підходу. 

 Водночас студенти з’ясовували рівень ціннісного ставлення до власної 

фасилітаційної діяльності через проведення рефлексивного аналізу 

результатів організації освітнього процесу на засадах фасилітаційної 

взаємодії під час другої педагогічної практики. Для цього використовувався 

щоденник педагогічної практики. Результати роботи доповідались на круглих 

столах, які організовувались під час вивчення розробленої педагогічної студії 

«Основи фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти», яка реалізується у вигляді навчально-тренінгових заходів 

безпосередньо на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а також у вигляді 

виїзних заходів (відвідування шкіл, участь у соціальних освітніх проєктах, 

педагогічних форумах) та під час вебінарів.  

Як позитивне слід зазначити, що нами було частково оновлено 

тематику курсових робіт за такими напрямами: 

– застосування методу фасилітації в навчанні; 

– застосування інноваційних форм фасилітації в навчанні; 

– застосування засобів фасилітації в навчанні. 

Деякі з цих робіт згодом переростали в магістерські дослідження, що 

дозволяло студентам у комплексі продемонструвати проєктувальні, 

дослідницькі, креативні уміння, а також фасилітаційні. Серед фасилітаційних 

елементів слід виділити виконання в її практичній частині підрозділу, який 

передбачав розробку професійно-спрямованих завдань (ситуацій), 
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фрагментів структурних елементів занять (сценаріїв) через використання 

конкретного фасилітаційного методу (форми, засобу) навчання. Виконання 

цієї частини курсової роботи, як такої, що реалізує фасилітаційні якості 

майбутнього вчителя стало підставою для проведення конкурсу на кращу 

курсову роботу серед студентів експериментальних груп. На цьому етапі ми 

вирішили вдатися до конкурсної форми навчання, тут воно було доречним 

для підвищення мотивації. Конкурс передбачав реалізацію таких завдань: 

– підвищення уваги до формування фасилітаційних якостей 

майбутнього вчителя; 

– створення умов для реалізації ситуації змагання як стимулу до 

фасилітаційної взаємодії; 

– забезпечення підґрунтя для формування в подальшому компонентів 

готовності до фасилітаційної взаємодії майбутнього вчителя. 

Зазначимо, що на даному етапі було проведено ряд тренінгів за 

технологіями «джигсоу», «зигзаг», «світове кафе» із застосуванням метода 

двохфазного «мозкового штурму» на генерацію інноваційних ідей для НУШ. 

Процесуальний етап реалізації педагогічної системи характеризувався 

процесом оволодіння здобувачами освіти наступними вміннями:  

 створення атмосфери взаєморозуміння та довіри між учителем та 

учнями; 

  підтримка і мотивація учителів та учнів до саморозвитку, 

самовдосконалення та самореалізації на засадах здоров’я збереження; 

 застосування ефективної фасилітаційної взаємодії з учнями як 

засобу запобігання педагогічного та емоційного вигорання вчителів;  

 опановування та прояв як учителем, так і учнями під час 

взаємодії м’яких навичок, основою для вдосконалення яких є соціально-

емоційне та етичне навчання;  

  здійснення рефлексійної оцінки динаміки розвитку готовності 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти у процесі проходження навчальних 
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тренінгів [26; 28].  

На цьому етапі студенти вчились через методи активного навчання, 

безпосереднього проходження тренінгів, участі у стратегічних сесіях, 

виконання творчих завдань різного ступеня складності задля формування 

умінь, зокрема фасилітаційних, та реплікування в майбутній фаховій 

діяльності.  

Причому для сформованості кожної групи умінь, застосовувались 

відповідні форми й методи роботи:  

 діагностично-прогностичні вміння: аналіз та моделювання, а 

також розігрування педагогічних ситуацій («Прийняття педагогічного 

рішення», «Стратегія усунення конфліктів» тощо), розв’язування 

проблемних ситуацій («Майбутнє НУШ», «Яким повинен бути вчитель») 

тощо;  

 інтелектуальні та конструктивні вміння: залучення студентів 

до проведення майстер-класів, участь у реальному процесі 

фасилітаційного спілкування з учнями, їхніми батьками, вчителями; 

участь у розробці проєктів («Школа майбутнього», «Школа без 

невстигаючих учнів» тощо); тренінги («Фасилітатор», «Педагогічне 

цілепокладання»); 

 комунікативні: колективні творчі справи, які сприяли набуттю 

досвіду фасилітаційної взаємодії й спонукали студентів до прояву 

особистісних якостей; вправи на розвиток емпатії («Невербальне 

вираження підтримки», «Емоція по колу» тощо); створення портретів 

учителів (толерантного, конфліктогенного, авторитарного, 

демократичного), автопортретів;  

 фасилітаційні: полілог, дискусія, рефлексивна інверсія, які 

спонукали студентів до фасилітаційної поведінки, різноманітні тренінги 

(«Занурення в досвід», «Пізнай себе» тощо) [27].  

Причому під час проведення занять було широко застосовано різні 

види групової роботи: парні та різногрупові.  
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Важливим напрямом у формуванні діяльнісно-операційного 

компонента формування готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії на процесуальному етапі реалізації педагогічної системи була 

організація ділових і рольових ігор, практично спрямованих вправ, тренінгів, 

які давали майбутнім учителям змогу відпрацьовувати певні форми 

поведінки, закріпити необхідні для здійснення фасилітаційної взаємодії 

професійно-особистісні якості й ділові вміння в ситуаціях, максимально 

наближених до реальної шкільної практики, залучення їх до розв’язання 

проблемних професійних ситуацій. Оскільки певні форми роботи 

реалізовувались в малих групах, зі студентами було проведено обговорення 

основних правил спільної діяльності: щирість, конфіденційність усього, що 

відбувається у групі, довіра один до одного й групі в цілому, визначення 

сильних сторін кожної особистості, неприпустимість безпосередніх 

негативних оцінок особистості, забезпечення якомога більше контактів і 

спілкування, активна участь у різних заходах, виявлення поваги до того, хто 

говорить тощо.  

Необхідність формування готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями призвела до таких змін у програмі 

проведення педагогічної практики: 

– на основі набутих фасилітаційних знань та умінь передбачалось 

розробити презентаційні матеріали для уроків, що викладались під час 

практики; 

– на основі набутих фасилітаційних знань та умінь щодо проектування 

навчальних тренінгів слід було розробити сценарій навчального тренінгу до 

однієї з тем виховного заходу. 

– на основі спостережень за фасилітаційною діяльністю вчителів 

провести, узагальнення та поповнити власний банк фасилітаційних заходів; 

– на основі сформованих фасилітаційних знань та умінь щодо 

проведення анкетування, провести анкетне опитування вчителів за 
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напрямами: ставлення до фасилітації, ставлення до власного професійного 

вигорання. 

 Позитивних зрушень зазнала й фахова фасилітаційна підготовка, 

яка передбачала проектування вправ, завдань, ситуацій для педагогічних 

технологій, розроблених на засадах фасилітаційної взаємодії. 

Розглянемо підходи щодо активізації професійної діяльності 

професорсько-викладацького складу на засадах фасилітаційної взаємодії. 

Кардинальні суспільні зміни, зокрема упровадження Концепції НУШ, 

вимагають від педагогічної освіти формування особистості нової формації. 

Значною мірою виконання цього завдання визначається рівнем готовності 

професорсько-викладацького складу до фасилітаційної взаємодії. 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу проводилось 

нами опираючись на попередньо розроблену структуру заходів щодо 

активізації їх фасилітаційної діяльності. Згідно з нею проводилась реалізація 

таких заходів, як:  

– формування готовності до фасилітаційної взаємодії через систему 

внутрішньоуніверситетського підвищення кваліфікації; 

– підтримка та удосконалення рівня сформованості готовності до 

фасилітаційної взаємодії під час поточного навчання після підвищення 

кваліфікації [52]. 

 Розглянемо заходи, які були нами реалізованими у 

вищезазначеному аспекті.  

Для створення умов з формування готовності до фасилітаційної 

взаємодії професорсько-викладацького складу було переглянуто підходи 

щодо підвищення кваліфікації у внутрішньоуніверситетській системі. 

Виходячи з реалій сьогодення та з урахуванням принципу цілісності, в 

навчально-тематичний план підвищення кваліфікації викладачів 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди було введено модуль «Сучасний викладач ЗВО». 
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Як показало опитування викладачів, особливої уваги в плані активізації 

фасилітаційної діяльності потребували молоді педагоги. Тому було прийнято 

рішення про введення “Школи молодого викладача”, основною формою 

роботи якої було обрано інноваційні технології (проблемні лекції, методи 

рішення евристичних задач, тренінги, ділові ігри, кейси тощо) [55].  

Поряд з очною формою навчання застосовувалась і дистанційна. Тим 

більше, що такий досвід існує і добре себе зарекомендував [42].  

 Також у межах університету було розроблено програму цільових 

семінарів для підвищення кваліфікації викладачів, які проводили 

співробітники Науково-методичного тренінгового центру соціального та 

професійного розвитку людини ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Серед тем, які 

пропонувались цьому контингенту були такі, як: 

 Тема 1. Навчальний тренінг як основа формування компетенцій 

сучасного фахівця. 

Тема 2. Використання кейс-методу в професійній підготовці вчителя. 

 Тема 3. Особливості підготовки та проведення лекції-презентації. 

 Тема 4. Методика розробки різнорівневих контрольних питань. 

 Тема 5. Тема. Особливості педагогічного спілкування в освітньому 

процесі. 

 Тема 6. Ресурсозбереження професійної працездатності викладачів, або 

як уникнути професійного вигорання.  

 Тема 7. Нові форми та методи організації освітнього процесу на засадах 

фасилітації [43]. 

Дієвим каналом зворотного зв’язку слугували круглі столи з 

фасилітаційної проблематики. Для їх організації використовувались дві 

форми: традиційна та в режимі онлайн. У ході дослідницької роботи було 

внесено організаційні зміни в структуру щорічних науково-практичних 

конференцій співробітників ЗВО. За нових умов вона складалась з двох 

частин: наукової, де представлялись доповіді викладачів, та практичної, 

основою якої стала організація та проведення педагогічних майстерень. Ця 
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робота дозволяла презентувати у формі майстер-класів їх основні 

напрацювання з питань підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями, а потім через канал зворотного зв’язку (шляхом 

опитування або анкетування) визначити пропозиції та зауваження тих, хто 

брав у них участь з тим, щоб провести корекцію запропонованої на майстер-

класі теми.  

У фінальній фазі етапу узагальнювались творчі роботи і розробки 

студентів, учасники формували портфоліо фасилітаційних досягнень (проєкт 

навчального тренінгу, сценарій ділової гри, кейс-завдання, результати 

педагогічної практики, візуалізовані матеріали для проведення уроку за 

темою, «хмари слів») для забезпечення основи подальшого проведення 

експертного аналізу з визначення рівня сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. 

На оцінно-результативному етапі реалізації педагогічної системи під 

час експерименту здійснювалося формування рефлексійного компоненту 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії шляхом розвитку 

певних фасилітаційних якостей (рефлексії, оцінювання, саморефлексії) та 

м’яких навичок (цілепокладання, прийняття рішень, відповідальності за 

власні рішення). На зазначеному етапі проводилося також консультування з 

метою опанування майбутніми вчителями шляхів забезпечення 

фасилітаційної взаємодії у майбутній професійній діяльності. Проводились 

консультації з питань застосування педагогічної підтримки, визначення 

особливостей використання методів вислуховування, підбадьорювання, 

поради, заохочення, а також здійснення діагностики поточних результатів 

фасилітаційної взаємодії.  

Оцінно-результативний етап було реалізовано шляхом:  

 самостійного здійснення студентами аналізу власної діяльності; 

 об’єктивне оцінювання досягнень й діяльності інших учасників 

групи; 

 щотижневе повідомлення-звіт в спільноті Телеграм про те, що 



416 

 

  

«фасилітаційного» відбулось за тиждень і яким чином. Зважаючи на 

велику цифру учасників чату, дні тижня були розподілені між студентами 

для зворотного зв’язку.  

  надання необхідної допомоги студентам у процесі здійснення 

фасилітаційної взаємодії з учнями під час проходження педагогічної 

практики; 

  внесення коректив, за необхідності, у разі виявлення недоліків в 

організаційній роботі або ж за пропозиціями та побажаннями учасників 

експериментальнох групи.  

Розглянемо шляхи формування рефлексії майбутніх вчителів у процесі 

підготовки до фасилітаційної взаємодії з учнями. Практичне заняття за 

темою «Рефлексивна діяльність майбутніх учителів у процесі підготовки до 

фасилітаційної взаємодії з учнями» в межах упровадженої педагогічної 

студії «Основи фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти» передбачало акцентування уваги студентів на таких 

питаннях, як: 

– рефлексія результатів діяльності учнів на засадах фасилітаційної 

взаємодії;  

– рефлексія вчителем/майбутнім учителем власної фасилітаційної 

діяльності;  

– рефлексія фасилітаційної взаємодії, що здійснюється в освітньому 

процесі ЗЗСО;  

– рефлексія учнями результатів власної навчальної діяльності на 

засадах фасилітаційної взаємодії;  

– рефлексія учнями фасилітаційної діяльності вчителя; 

– рефлексія учнями фасилітаційної взаємодії, що мала місце в 

освітньому процесі. 

Для формування фасилітаційних умінь щодо проведення педагогічної 

рефлексії використовувались такі заходи в межах педагогічної студії: 
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 Студентам у кінці заняття (тренінгу, ділової гри тощо) 

пропонувалось скласти питання, використовуючи які вони б змогли 

оцінити власну діяльність на ньому. 

 Студентам пропонувалась карта самоаналізу діяльності на занятті, 

яке реалізовувало певну технологію, розроблену на засадах фасилітаційної 

взаємодії. Як приклад, наведемо варіант карти самоаналізу діяльності в 

процесі організації навчального тренінгу. Карта самоаналізу містила такі 

запитання: 

1. Чи були створені умови для активізації фасилітаційної діяльності? 

2. Чи виникало бажання бути активним на занятті? 

3. Чи спонукало заняття до формування фасилітаційних якостей?  

4. Чи використовувались на занятті методи групової роботи?  

5. Якщо на занятті передбачалась групова робота, чи змогли Ви 

самореалізуватись у команді? 

6. Чи маєте бажання, аби наступне заняття відбувалося за таким 

алгоритмом? 

У деяких випадках самооцінка щодо тренінгу була значно розширеною. 

За такої умови розроблена карта самоаналізу доповнювалася запитання, які 

спонукали не лише до констатування певного конкретного факту («так» чи 

«ні»), а й до проведення якісного аналізу. Для цього в неї вводились питання: 

«Чому?», «Що для цього треба зробити?», «Яким чином?» тощо.  

Студенти проводили самооцінку власної діяльності на практичному 

занятті. Слід зазначити, що розроблена форма рефлексії мала на меті 

підготовку до неї самого викладача, який мав розробити карти для 

самооцінки, в яких відображалися різні види навчальної діяльності 

(наприклад, усні відповіді студентів, вирішень педагогічних задач тощо). 

Наведемо приклад такої карти самооцінки майбутнього вчителя: 

1. Якою мірою мені вдалося замотивувати аудиторію? 

2. Як мені вдалося задіяти канал зворотного зв’язку з аудиторією? 

3. Як можна оцінити фасилітаційні прийоми, застосовані мною при 
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викладі основної частини доповіді? 

4. Яким чином мені вдалося зацікавити аудиторію своїм виступом? 

Досить часто карти з тими ж питаннями, які містили оцінні судження, 

були запропоновані майже всім майбутнім учителям. Надалі кожен доповідач 

мав змогу співставити отримані результати та здійснити рефлексивну 

діяльність щодо певних відмінностей. Рекомендувалося також обговорення 

результатів власної діяльності упродовж всього семестру. За таких умов у 

майбутніх майбутніх учителів формувалися такі якості, як толерантність, 

об’єктивність, уважність. Але ця робота потребує значних часових витрат і 

тому проводилась нами час від часу. 

Рефлексія формувалась і під час проведення аналізу фасилітаційної 

діяльності викладачів. Як приклад, наведемо варіант анонімного 

анкетування, що пропонувалось у кінці навчального заняття й передбачало 

кількісну оцінку діяльності викладача, який організовував освітній процес на 

засадах фасилітаційної взаємодії. 

Наведемо приклад карти оцінювання студентом діяльності викладача 

за 5-ти бальною системою (застосовували шкалування за шкалою Лайкерта):  

1. Рівень доступності викладання матеріалу на засадах фасилітаційної 

взаємодії. 

2. Сформованість мотивації до навчання на засадах фасилітаційної 

взаємодії.  

3. Активізація діяльності на занятті.  

4. Формування фасилітаційних здібностей. 

5. Своєчасність застосування фасилітаційних прийомів у процесі 

викладання матеріалу. 

6. Сформованість бажання для здійснення самостійної навчальної 

діяльності надалі. 

Слід зазначити, що розроблені й упроваджені форми роботи на 

попередніх етапах значно сприяли розвитку рефлексивної культури 

студентів, зокрема у процесі проведення педагогічних практик. Тому 
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рефлексія проводилась вже на основі власної фасилітаційної педагогічної 

діяльності. Наведемо приклад карти самоаналізу (переліку запитань) цієї 

діяльності студента-практиканта: 

1. Чи досягли мети прийоми фасилітаційної взаємодії, застосовані 

мною в процесі формування мотивації до навчальної діяльності? Чи є 

необхідність у їх удосконаленні? Якщо є, то у чому вона полягає? 

2. Чи досягли мети прийоми фасилітаційної взаємодії, застосовані 

мною в процесі викладу основного матеріалу? Чи є необхідність у їх 

удосконаленні?  

3. Чи досягли мети прийоми фасилітаційної взаємодії, застосовані 

мною в процесі закріплення навчального матеріалу? Чи є необхідність у їх 

удосконаленні? Якщо є, то у чому вона полягає? 

4. Кому з тих, хто навчались, сподобалось використанням методів 

фасилітаційної взаємодії? Чому? 

5. Кому з тих, хто навчались, не сподобалось, застосування методів 

фасилітаційної взаємодії? Чому? 

6. Чи були ситуації спонтанного використання прийомів фасилітаційної 

взаємодії на занятті? Якщо були, то які з них були застосовані? Чи досягли 

вони мети? 

Запропонований підхід надає можливість формувати ставлення 

студента до ФВ, вчить у подальшому самому ставити рефлексивні питання, 

формує суб’єктність і активну життєву позицію.  

Означені види рефлексійної діяльності дозволили визначити ряд 

проблем у проведенні навчальних занять на засадах ФВ. Тому було 

скориговано організацію самостійної роботи з розробленої нами педагогічної 

студії «Основи фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 

середньої освіти», де було проведено повторну розробку навчального 

матеріалу після додаткової індивідуальної консультації з викладачами ЗВО.  

Під час проходження педагогічної практики проводилась робота, яка 

була спрямована на спостереження за діяльністю викладачів з метою 
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поповнення банку фасилітаційних ідей та організацію дослідницької роботи 

за результатами втілення методів фасилітаційної взаємодії і проведення на їх 

основі рефлексії. У студентів формувались навички рефлексивної діяльності 

на майбутню професійну діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії.  

Приклад поточної і підсумкової рефлексивної діяльності майбутніх учителів: 

1. Які нові знання я сьогодні отримав на занятті? 

2. Що мені було незрозуміло? 

3. За яких умов я краще б засвоїв інформацію? 

4. Чого я досяг за період педагогічної практики? 

5. Які зміни відбулись в мені за цей період? 

6. Завдяки чому я змінився? 

7. Що мені ще треба покращити, щоб досягти кращих успіхів? 

Приклад поточної та підсумкової рефлексивної діяльності викладачів: 

1. Чи досяг я сьогодні мети заняття?  

2. Через що мені не вдалось реалізувати певні моменти? 

3. Що треба відкорегувати, щоб у подальшому їх реалізувати? 

4. Які переваги надали мені застосовані методи ФВ? 

5. Які фасилітаційні прийоми я буду надалі застосовувати та розвивати? 

6. Які фасилітаційні прийоми мені не сподобались? Чому? 

7. Яка моя найбільша невдача? 

8. Який найбільший успіх мав місце в моїй роботі? 

В останньому списку саморефлексивних питань для викладачів варто 

дотримуватись послідовності 7 і 8 пунктів, щоб процес завершувався 

фокусуванням на позитивних думках.  

На фінальному етапі педагогічного експерименту була проведена 

завершальна зустріч в онлайн форматі де ми провели «легкий мозковий 

штурм», запропонувавши нашій фасилітаційній спільноті зазначити асоціації, 

що виникають у них до словосполучення «Педагогічна фасилітація це …». 

Подібні вправи ми виконували під час дослідження, а отриманий результат 

асоціативного ряду групового мислення візуалізували послуговуючись 
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онлайн програмою Mentimeter для занять, що проходили в дистанційному 

режимі або застосовували завантажений додаток Word Cloud на офлайн 

заняттях. Ось такий чудовий результат отримано під час завершальної 

зустрічі: «Педагогічна фасилітація це…» – педагогіка майбутнього, 

архітектура довіри, магія миротворення, мистецтво зменшення 

конфліктогенності, емпатія, взаємоповага, взаєморозуміння, середовище без 

провини, ненасильницьке спілкування, прогресивний світогляд, діалоговий 

метод взаємодії, неконкурентна атмосфера, спосіб мислення, технологія 

ефективної роботи з групами, засіб командо утворення, інструмент 

запобігання емоційного вигорання, стиль ефективної комунікації, напрям 

підвищення кваліфікації педагогів, недирективний метод управління, ґрунт 

для розвитку креативності. 

  

Рис.5.4 «Хмара слів» – асоціації до «педагогічна фасилітація» –  

створена студентами з ЕГ 
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Таким чином теоретично обґрунтована педагогічна система підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО була 

практично реалізована на діагностичному, мотиваційно-орієнтаційному, 

змістовому, процесуальному, оцінно-результативному етапах. 

 

5.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту  

 

Для визначення дієвості результатів педагогічної системи підготовки 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями на контрольній 

фазі педагогічного експерименту було проведено інтегральну обробку та 

аналіз отриманих результатів шляхом використання комплексу методів 

дослідження з урахуванням, конкретизованих нами критеріїв і показників 

оцінювання компонентів готовності [4; 29]. 

Під час констатувальної та контрольної фаз педагогічного 

експерименту контрольні зрізи та заміри проводились на початку та 

наприкінці кожного навчального року, що дало можливість своєчасно 

контролювати перебіг педагогічного експерименту, здійснювати поетапний 

аналіз отриманих на проміжних етапах результатів та уможливлювати 

корегування його змісту, методів, форм, засобів для подолання отриманих 

недоліків. 

До основних завдань контрольної фази педагогічного експерименту 

віднесено: 

1. Дослідження та пояснення отриманих якісних і кількісних змін у 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями експериментальних і контрольної груп, які здобуто після 

впровадження розробленої педагогічної системи. 

2. Систематизація здобутих результатів на констатувальній та 

контрольній фазах педагогічного експерименту загальних висновків 

проведеного дослідження. 



423 

 

  

Після упровадження теоретично обґрунтованої та розробленої 

педагогічної системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО на діагностичному, мотиваційно-орієнтаційному, 

змістовому, процесуальному, оцінно-результативному етапах у ЕГ 

спостерігалися значні зміни у рівнях сформованості компонентів готовності, 

зрушення у КГ також були помітні, але не такі значні, порівнюючи з 

експериментальною групою. 

Проаналізуємо зміни, які сталися при сформованості мотиваційно-

ціннісного компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями. При діагностиці, проведеної на контрольному етапі 

педагогічного експерименту майбутні вчителі мали кращі результати 

оцінювання за мотиваційно-аксіологічним критерієм, тобто за всіма його 

показниками (ціннісне ставлення до майбутньої педагогічної професії і 

бажання будувати власну майбутню професійну діяльність на засадах 

фасилітаційної взаємодії; інтерес до опанування форм, методів та прийомів 

фасилітаційної взаємодії; потреба в досягненні успіху в професійній 

діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії).  

Слід зазначити, що при проведенні нами зрізу на констатувальній фазі 

педагогічного експерименту у процесі діагностики мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями визначено, що студенти мають переважно виражене індиферентне 

або негативне ставлення до педагогічної професії, яка ґрунтується на засадах 

фасилітаційної взаємодії, виявленні активності в навчанні здебільшого у 

кризових ситуаціях, відсутності внутрішніх мотивів навчання, мінімальному 

виконанні нормативних навчальних вимог; переважно неусвідомлене і 

механічне відтворення стереотипних суджень, знання позбавлені науковості 

та теоретичної бази, студенти не можуть пояснити і прокоментувати певні 

передумови здійснення фасилітаційної взаємодії, причинно-наслідкові 

зв’язки не встановлюють, їм притаманний фрагментарний характер 

застосування знань, набутих лише у стандартних умовах, відчувають 
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труднощі застосування нових знань у нетипових навчально-педагогічних 

ситуаціях, які долають лише за допомогою іншого суб’єкта освітнього 

процесу; у процесі навчання студентами допускається  багато  помилок  при 

опануванні діагностично-прогностичних, інтелектуальних, конструктивних, 

комунікативних та фасилітаційних умінь та м’яких навичок; здебільшого 

неадекватну занижену або завищену самооцінку результатів власної 

діяльності, яка підлягає коригуванню, майбутній учитель причини неякісних 

результатів власної діяльності не пов’язує із власним «Я», він може 

зіставляти мету і завдання із отриманими результатами діяльності, але нього 

виникають труднощі з виявленням і коригуванням відхилень від 

запланованого, до того ж він рідко звертається за допомогою [15]. 

На контрольній фазі педагогічного експерименту рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

(мотиваційно-ціннісний компонент, який оцінювався за допомогою 

мотиваційно-аксіологічного критерію на основі визначених у підрозділі 5.1 

методик (методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації», опитувальник 

самоактуалізації особистості за методикою А. Лазукіна, тест мотивації 

досягнення А. Мехрабіан)), на основі отриманих результатів, відображено в 

таблиці 5.6.  

Порівнюючи і аналізуючи отримані результати на початок та на кінець 

педагогічного експерименту, зазначимо, що провідну позитивну роль зіграли 

прояв бажання будувати власну фахову діяльність на засадах фасилітаційної 

взаємодії та інтересу до опанування форм, методів та прийомів 

фасилітаційної взаємодії. Інтерес – це перша сходинка до оволодіння нею. 

Інша справа – чи йтиме майбутній учитель цими сходами далі, чи так і 

залишиться у стані потенційної самореалізації.  

Аналіз отриманих результатів за оціночними шкалами діагностичного 

комплексу показав, що значних змін у бік покращення зазнав показник, 

пов’язаний з потребою в досягненні успіху в професійній діяльності на 

засадах фасилітаційної взаємодії. Але опитування студентів на двох етапах 
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педагогічного експерименту підтвердило й важливість сформованого 

ціннісного ставлення до фасилітаційної взаємодії, і розвиненість мотивації 

щодо оволодіння готовністю здійснювати фасилітаційну взаємодію. 

Таблиця 5.6 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту готовності майбутніх учителів до ФВ з 

учнями ЗЗСО за мотиваційно-аксіологічним критерієм під час контрольної фази ПЕ 

 

К
р
и
те
р
ій

 

 

 

Показники 

 

Р
ів
н
і ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 

особи) 

 

% 
Абсолютн

і дані 
% 

Абсолютні 

дані 

1 2 3 4 5 6 7 

М
о
ти
в
ац
ій
н
о

-а
к
сі
о
л
о
гі
ч
н
и
й

 

1. ціннісне ставлення до 

фасилітаційної взаємодії 

 В 65,1 202 38,2 113 

 С 23,8 74 46,7 138 

 Н 11,1 34 15,1 45 

2. розвиненість мотивації 

щодо оволодіння 

готовністю здійснювати 

фасилітаційну взаємодію 

 В 

 

72,6 225 35,9 
106 

С 

 

26,9 83 51,2 
152 

 Н 0,5 2 12,9 38 

3. прояв бажання будувати 

власну фахову діяльність 

на засадах фасилітаційної 

взаємодії та інтересу до 

опанування форм, методів 

та прийомів 

фасилітаційної взаємодії 

 В 

 

71,4 221 35,4 
104 

 С 24,9 78 52,1 155 

Н

Н 

3,7 11 12,5 

37 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. 
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На фоні цього є зрозумілими позитивні зміни, пов’язані з формуванням 

мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за мотиваційно-аксіологічним 

критерієм.  

Так, беручи за основу отримані результати в таблицях 5.2 та 5.6 

оцінювання мотиваційно-аксіологічного критерію, зазначимо, що значно зріс 

приріст в ЕГ за високим рівнем +44,5, тоді як в КГ – +10,9; за середнім 

рівнем в ЕГ приріст зменшився на 5,8, а в КГ зріс на 19,2; що стосується 

низького рівня – то в КГ приріст зменшився до 38,7, а в КГ – до 30,1. 

 Отримані результати ми розглядаємо як такі, що притаманні перехідним 

етапам розвитку освіти, а саме розуміння важливості організації освітнього 

процесу в Новій українській школі на засадах фасилітаційної взаємодії. 

Особливістю нинішнього етапу є те, що вчаться працювати по-новому всі, і в 

першу чергу ті, хто навчає. Як показали результати нашого дослідження, у 

цьому напрямі треба ще багато працювати, тому він у переліку подальших 

розробок і досліджень. Цим ми пояснюємо підвищений інтерес до 

фасилітаційної взаємодії представників КГ та ЕГ. Ми впевнені, що з плином 

часу форми, методи та засоби фасилітаційної взаємодії застосовуватимуться 

на всіх етапах підготовки сучасного вчителя, стануть нормою діяльності 

професорсько-викладацького складу, і тим самим змінять інтерес студентів 

до їх застосування. 

На контрольній фазі педагогічного експерименту рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

(когнітивний компонент, який оцінювався за допомогою змістового критерію 

на основі визначених у підрозділі 5.1 методик (спеціально розроблений 

опитувальник для виявлення системності та рівня засвоєних знань студентів 

про явище педагогічної фасилітації), на основі отриманих результатів, 

відображено в таблиці 5.7. 
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Аналіз отриманих результатів за оціночними шкалами діагностичного 

комплексу показав, що значних змін у бік збільшення зазнав показник 

системність, дієвість та гнучкість фасилітаційних знань.  

Таблиця 5.7 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО за 

змістовим критерієм під час контрольної фази ПЕ  

 

К
р
и
те
р
ій

  

 

Показники 

 

Р
ів
н
і ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
Абсолютн

і дані 
% 

Абсолютн

і дані 

1 2 3 4 5 6 7 

З
м
іс
то
в
и
й
  

системність, дієвість та 

гнучкість фасилітаційних 

знань 

 

 В 36,1 112 17,9 53 

 С 45,2 140 62,8 186 

Н 18,7 
58 

19,3 
57 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. 

 

Так, беручи за основу отримані результати в таблицях 5.3 та 5.7 

оцінювання змістового критерію, зазначимо, що значно зріс приріст в ЕГ за 

високим рівнем +27,1, тоді як в КГ – +9,6; за середнім рівнем в ЕГ приріст 

збільшився на 21,3, а в КГ зріс на 38,4; що стосується низького рівня – то в 

КГ приріст зменшився до 48,4, а в КГ – до 48,0. Вважаємо, що даний 

отриманий результат тісно пов'язаний з мотиваційно-аксіологічним 

критерієм та його показниками, оскільки забезпечення росту за високим 

рівнем змістового критерію ми пояснюємо тим, що студенти в процесі 

опанування дисциплін були вмотивовані та прагнули покращити свої знання 

стосовно педагогічної фасилітації, зокрема удосконалити та підвищити їх. 

На контрольній фазі педагогічного експерименту рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 
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(діяльнісно-операційний компонент, який оцінювався за допомогою 

процесуального критерію на основі визначених у підрозділі 5.1 методик 

(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), на основі отриманих результатів, відображено в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості діяльнісно-

операційного компоненту готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО за 

процесуальним критерієм під час контрольної фази ПЕ 

 

К
р
и
те
р
ій

  

 

Показники 

 

Р
ів
н
і ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
Абсолютн

і дані 
% 

Абсолют

ні дані 

1 2 3 4 5 6 7 

П
р
о
ц
ес
у
ал
ь
н
и
й
  діагностично-

прогностичні,  

організаційно-

комунікативні та ін. 

фасилітаційні уміння й 

м’які навички 

 В 40,0 124 30,8 92 

 С 

 

 

40,0 124 35,9 106 

 Н 20,0 62 33,3 
98 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. 

 

Аналіз отриманих результатів за оціночними шкалами діагностичного 

комплексу показав, що значних змін у бік покращення зазнав показник, 

пов’язаний з потребою в сформованості діагностично-прогностичних, 

інтелектуальних, конструктивних, комунікативних та фасилітаційних умінь. 

На фоні цього є зрозумілими позитивні зміни, пов’язані з формуванням 

діяльнісно-операційного компонента готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО за процесуальним критерієм.  
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Принципові зміни досягнуто в одному з найважливіших показників, що 

має суттєве значення для готовності майбутніх учителів здійснювати 

фасилітаційну взаємодію з учнями, саме у знанні основ фасилітації та її 

методик. Ми не лишили поза увагою і сформованість м’яких навичок (soft 

skills). Тому що для професії вчителя деякі загальні надпрофесійні (м’які) 

навички більше тяжіють до жорстких (професійних), наприклад, 

комунікативні та управлінські навички, які сприяють здійсненню 

фасилітаційної взаємодії між учителем та учнем (мистецтво переконань, 

лідерські якості, недирективне управління, навички презентації та 

самопрезентації, емпатія, здатність вирішувати конфліктні ситуації, 

ораторське мистецтво тощо) [37]. 

Так, беручи за основу отримані результати в таблицях 5.4 та 5.8 

оцінювання процесульного критерію, зазначимо, що значно зріс приріст в ЕГ 

за високим рівнем +18,7, тоді як в КГ – +10,3; за середнім рівнем в ЕГ 

приріст зменшився на 3,9, а в КГ змін взагалі не відбулося; що стосується 

низького рівня – то в КГ приріст зменшився до 20,0, а в КГ – до 10,3. 

Кількісна обробка результатів надала підстави для висновків, що 

формуванню діагностично-прогностичних, інтелектуальних, конструктивних, 

комунікативних та фасилітаційних умінь в освітньому процесі ЗВО сприяли: 

 співробітництво: ФВ майбутнього учителя з учнем в процесі 

проходження педагогічної практики, а також підтримки – педагог-

фасилітатор займає позицію конструктивного вирішення навчальних і 

міжособистісних конфліктів, практично не вдавався до конфронтації; 

 власна позиція: в процесі проходження педагогічної практики 

студенти були щиро зацікавлені у власних думках учнів та не мали мети 

нав’язувати свої;  

 індивідуальність та рівність: в процесі проходження педагогічної 

практики майбутні вчителі з повагою ставились до всіх учнів, не 

виокремлюючи лише лідерів та найактивніших учнів; 
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 саморозкриття: в процесі проходження педагогічної практики 

студенти щиро виявляли свої почуття та емоційні переживання, долаючи 

психологічні бар'єри між учасниками фасилітаційної взаємодії; 

 організація психологічного освітнього середовища: в процесі 

проходження педагогічної практики майбутні вчителі навчилися 

обмінюватися вербальними та невербальними засобами комунікації, 

забезпечуючи при цьому зворотний зв'язок і взаєморозуміння.  

На контрольній фазі педагогічного експерименту рівні сформованості 

готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями (особистісно-рефлексійний 

компонент, який оцінювався за допомогою особистісно-оцінного критерію на 

основі визначених у підрозділі 5.1 методик (методика діагностики рівня 

емпатійних здібностей В. Бойка, опитувальник Р. Кеттелла на виявлення 

особливостей особистості, опитувальник щодо оцінювання навичок рефлексії 

та саморефлексії), на основі отриманих результатів, відображено в табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 

Результати експериментальної перевірки щодо сформованості особистісно-

рефлексійного компоненту готовності майбутніх учителів до ФВ з учнями ЗЗСО 

за особистісно-оцінним критерієм під час контрольної фази ПЕ  

 

К
р
и
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р
ій

  

 

Показники 

 

Р
ів
н
і ЕГ (310 осіб) 

 

КГ (296 осіб) 

 

% 
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% 
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і дані 

1 2 3 4 5 6 7 
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о
ц
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умінням здійснювати 

рефлексію, 

самооцінку, проводити 

самоаналіз 

 

 В 19,4 60 5,8 18 

 С 

 

63,2 196 56,4 166 

 Н 17,4 54 37,8 
112 

Примітка: В – високий, С – середній, Н – низький рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО. 
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Аналіз отриманих результатів за оціночними шкалами діагностичного 

комплексу показав, що значних змін у бік збільшення зазнав показник 

умінням здійснювати рефлексію, самооцінку, проводити самоаналіз. Це 

віддзеркалює позитивні зміни, пов’язані з формуванням особистісно-

рефлексійного компонента готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями ЗЗСО.  

Так, беручи за основу отримані результати в таблицях 5.5 та 5.9 

оцінювання особистісно-оцінювального критерію, зазначимо, що значно зріс 

приріст в ЕГ за високим рівнем +19,4, тоді як в КГ – +5,8; за середнім рівнем 

в ЕГ приріст збільшився на 20,6, а в КГ зріс на 14,1; що стосується низького 

рівня – то в КГ приріст зменшився до 40,0, а в КГ – до 19,9. 

Отримані результати ми розглядаємо як такі, що сприяють 

формуванню умінь здійснювати рефлексію, самооцінку, проводити 

самоаналіз. Слід зазначити, що й самі установки, які сприяють здійсненню 

фасилітаційної взаємодії, вимагають усвідомлення та прийняття, а також 

опанування і застосування на практиці набутих знань, умінь та навичок, 

наприклад:  

 створення атмосфери довіри, поваги, відкритості, що сприяє 

мотивації навчальної діяльності на засадах фасилітації; 

 визнання, що всі учасники групи розумні, здатні, хочуть, можуть 

ефективно діяти і вирішувати поставлені завдання; 

 розуміння, що група може прийняти краще вирішення 

поставленого завдання, аніж один студент; 

 прийняття того, що думка кожного опонента важлива незалежно 

від його досвіду і віку; 

 усвідомлення того, що форма роботи не менш важлива для 

результату, ніж зміст підготовки майбутніх учителів; 

 визнання того, що учасники більш прихильні до тих ідей, в 

реалізації та задумів яких самі брали участь; 
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 розуміння, що група сама здатна справлятися з проблемами і 

перешкодами, якщо надати ефективний формат і навчити її ефективного 

способам фасилятаційної діяльності; 

 використання можливого опору групи як енергію для розвитку і 

набуття досвіду; 

 опанування способів конструктивного зворотного зв'язку, 

спрямованого на допомогу в розвитку, на підвищення якості і 

ефективності процесу освіти.  

Аналіз сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії після проведення педагогічного експерименту дозволив встановити 

її зростання за всіма компонентами у ЕГ порівняно з КГ. Ці результати були 

отримані головним чином за рахунок змін у всіх визначених критеріях. Слід 

зазначити, що упровадження розробленої педагогічної системи мало 

найбільшу активність на семінарських та практичних заняттях. Дещо нижчим 

був прояв активності на лекційних заняттях. Як показали результати нашого 

спостереження, ці зміни відбулись шляхом фасилітаційної діяльності 

викладачів, які після участі в заходах по підвищенню кваліфікації 

переглянули підходи до організації лекційних та практичних занять. Змінився 

і зміст самостійної роботи, яка через застосування завдань творчого 

характеру значно інтенсифікувала необхідність застосування відповідних 

методів фасилітаційної взаємодії для їх вирішення.  

Наведемо результати статистичного аналізу дослідження готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, проведені за критерієм 

Пірсона, вони є статистично значущими. 

Під час контрольної фази педагогічного експерименту відбулись 

детальний аналіз та узагальнення результатів роботи. В таблицях 5.2 – 5.9 

відзначено динаміку сформованості кожного компонента готовності 

майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями ЗЗСО.    

Проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих на 

констатувальній та контрольній фазах педагогічного експерименту показав, 
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що за мотиваційно-аксіологічним критерієм, в КГ з 25,6% до 36,5% (на 

10,9%) зросла кількість майбутніх учителів, що мають високий рівень, а в ЕГ 

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

стосується низького рівня за мотиваційно-аксіологічним критерієм, то в КГ 

цей показник зменшився на 30,1%, а в ЕГ – на 38,7%. За результатами аналізу 

змістового критерію, в 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 низького рівня 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, в 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 низького рівня за процесуальним критерієм, то в КГ 

цей показник зменшився на 10,3%, а в ЕГ – на 22,6%. За результатами аналізу 

особистісно-оцінного критерію, в КГ з 0% до 5,8% (на 5,8%) зросла кількість 

майбутніх учителів, що мають високий рівень, а в ЕГ – від 0% до 19,4% (на 

19,4%), що на 13,6 % більше, ніж у КГ. Що стосується низького рівня за 

особистісно-оцінним критерієм, то в КГ цей показник зменшився на 19,9%, а 

в ЕГ – на 40,0%. 

Наведені в таблицях 5.2 – 5.9 дані демонструють суттєві зміни у бік 

поліпшення за всіма критеріями у студентів ЕГ в порівнянні зі студентами 

КГ. Це надає підстави зробити висновк про підтвердження висунутої 

гіпотези (див. додаток Ф). 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 = 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 (див. додаток Ф).  
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Цифрові значення змін показників, зафіксованих в експериментальній  

і контрольній групах підтверджують вірність висунутої гіпотези (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) та доводять ефективність розробленої педагогічної системи 

підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти.   

Узагальнимо результати дослідження підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями після експерименту, доцільним є 

зобразити результати дослідження у вигляді графіку (рис. 5.5–5.8). 

 

Рис. 5.5. Рівні сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутніх учителів ЕГ та КГ на 

констатувальному та контрольному етапах ПЕ 
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Рис. 5.6. Рівні сформованості когнітивного компонента готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутніх учителів ЕГ та КГ на 

констатувальному та контрольному етапах ПЕ 

 

Рис. 5.7. Рівні сформованості діяльнісно-операційного компонента готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутніх учителів ЕГ та КГ на 

констатувальному та контрольному етапах ПЕ  
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Рис. 5.8. Рівні сформованості особистісно-рефлексійного компонента готовності до 

фасилітаційної взаємодії з учнями у майбутніх учителів ЕГ та КГ на констатувальному 

та контрольному етапах ПЕ 

 

Отже, висунута на початку дослідження гіпотеза щодо позитивного 

впливу розробленої педагогічної системи на рівень сформованості готовності 

майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів 

загальної середньої освіти підтверджена.  

 

Висновки до розділу 5  

 

Результати проведеного пілотного досідження засвідчили необхідність 

активної модернізації вищої педагогічної освіти та середньої загальної освіти 

й, зокрема, через забезпечення ефективної підготовки майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями. 

Експериментальна робота з перевірки гіпотези (підготовка майбутніх 

учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної 
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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) 

упроваджувалася впродовж 2016–2020 рр. в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Бердянського державного педагогічного університету, Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. В педагогічному експерименті прийняли 

участь 606 студентів та 42 викладачі. 

Основними завданнями педагогічного експерименту було визначено: 

уточнення етапів експериментальної роботи щодо перевірки педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти; вивчення ставлення майбутніх учителів 

до проблеми фасилітаційної взаємодії з учнями; діагностика стану 

сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з 

учнями шкіл до початку проведення педагогічного експерименту; 

експериментальна перевірка ефективності означеної педагогічної системи. 

На діагностичному етапі реалізації педагогічної системи проводилися 

ділові ігри, дискусії, в процесі організації яких було виявлено рівень 

сформованої готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії. 

На мотиваційно-орієнтаційному етапі реалізації системи для 

підвищення рівня сформованості ціннісного ставлення до майбутньої 

педагогічної професії і бажання будувати власну майбутню професійну 

діяльність на засадах фасилітаційної взаємодії; інтересу до опанування форм, 

методів та прийомів фасилітаційної взаємодії; потреби в досягненні успіху в 

професійній діяльності на засадах фасилітаційної взаємодії було виконано 

низку взаємозумовлених завдань: з одного боку створювали позитивне 

підґрунтя для подальших успіхів, а з іншого – стимулювали, але здебільшого 

мотивували студентів до здійснення фасилітаційної взаємодії, що було 

певним досягненням і стимулом для подальшої діяльності. Для майбутніх 

учителів, які схильні емоційно переживати невдачі у власній діяльності, 
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уникали емоційного дискомфорту, забезпечували різні види підтримки: 

підтримку-допомогу, підтримку-консультування, підтримку-досвід. 

Реалізація мотиваційно-орієнтаційного етапу педагогічної системи сприяла 

формуванню в майбутніх учителів мотиваційно-ціннісного компонента. 

Головною метою реалізації змістового етапу педагогічної системи 

стало ознайомлення здобувачів освіти з природою фасилітації, суттю понять 

«фасилітація», «фасилітатор», «фасилітаційна взаємодія», засадами 

здійснення фасилітаційної взаємодії в освітньому шкільному середовищі, 

з’ясуванні принципів, форм, методів, технологій та засобів фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. На даному етапі було 

доповнено навчально-методичні комплекси дисциплін: «Педагогіка», 

«Психологія лідерства», «Психологія» та розроблено педагогічну студію 

«Основи фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої 

освіти», яка містила такі змістові модулі: «Основи фасилітаційної взаємодії»; 

«Шляхи формування й розвитку фасилітаційної взаємодії»; «Форми, методи, 

засоби здійснення фасилітаційної взаємодії учителя й учня».  

Процесуальний етап реалізації педагогічної системи характеризувався 

процесом оволодіння здобувачами освіти наступними вміннями: створення 

атмосфери взаєморозуміння та довіри між учителем та учнями; підтримка і 

мотивація учителів та учнів до саморозвитку, самовдосконалення та 

самореалізації на засадах здоров’я збереження; застосування ефективної 

фасилітаційної взаємодії з учнями як засобу запобігання педагогічного та 

емоційного вигорання вчителів; опановування та прояв як учителем, так і 

учнями під час взаємодії м’яких навичок, основою для вдосконалення яких є 

соціально-емоційне та етичне навчання; рефлексійне оцінювання динаміки 

розвитку готовності майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти у процесі 

проходження навчальних тренінгів. Причому для сформованості кожної 

групи умінь, застосовувались відповідні форми й методи роботи: 

діагностично-прогностичні вміння: аналіз, моделювання та програвання 
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педагогічних ситуацій; комунікативні: колективні творчі справи, які сприяли 

набуттю досвіду фасилітаційної взаємодії й спонукали студентів до прояву 

особистісних якостей; вправи на розвиток емпатії; фасилітаційні: полілог, 

дискусія, рефлексивна інверсія, які спонукали студентів до фасилітаційної 

поведінки, різноманітні тренінги.  

Оцінно-результативний етап було реалізовано шляхом: самостійного 

здійснення студентами аналізу власної діяльності; об’єктивного оцінювання 

досягнень й діяльності інших учасників групи; щотижневого повідомлення-

звіту в спільноті Телеграм про те, що «фасилітаційного» відбулось за 

тиждень і яким чином; надання необхідної допомоги студентам у процесі 

здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями під час проходження 

педагогічної практики; внесення коректив, за необхідності, у разі виявлення 

недоліків в організаційній роботі або ж за пропозиціями та побажаннями 

учасників.  

Під час контрольної фази  педагогічного експерименту був зроблений 

детальний аналіз та узагальнення результатів роботи. Отримані цифрові 

значення змін показників ЕГ і КГ підтвердили положення висунутої гіпотези 

(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) та довели ефективність розробленої педагогічної 

системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями 

закладів загальної середньої освіти.  

Матеріали розділу представлено в таких авторських публікаціях: 

[24-44; 51-55]. 
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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, 
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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. 

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 
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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 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 
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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. 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 педагогічних ЗВО.  

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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Додаток Д  
Методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації»  

 

Анотація. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості 

особистості й становить основу її відносин до навколишнього світу, до інших людей, 

до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої 

концепції й «філософії життя». 

Сутність розробки: до вашої уваги пропонується оригінальна система обробки 

й аналізу результатів, отриманих у ході проведення розповсюдженої методики М. 

Рокича. Це лише суб'єктивне структурування системи ціннісних орієнтацій, досить 

умовне. М. Рокич у своїх дослідженнях відзначав достатню універсальність і гнучкість 

методики. Передбачається, що в кожного інтерпретатора може бути зовсім інша, своя 

систематизація цінностей. 

Таблична форма «ключа» зручна для обробки матеріалу, дозволяє швидко й 

чітко структурувати ціннісні орієнтації випробуваних, підходить як для якісного, так і 

для кількісного аналізу результатів. 

Присвоєння номерів кожній із цінностей не є універсальним і ні в якій мірі не 

визначає ієрархію зазначених цінностей. Цей вимушений хід зроблений для зручності 

обробки результатів. 

Історична довідка. Методика встановлення ціннісних орієнтацій М. Рокича 

заснована на прямому ранжуванні списку цінностей і є найпоширенішою в наш час. М. 

Рокич розрізняє два класи цінностей: 

• термінальні — переконання в тому, шо якась кінцева мета індивідуального 

існування варта того, щоб до неї прагнути; 

• інструментальні — переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість 

особистості є кращим у будь-якій ситуації. 

Цей розподіл відповідає традиційному розподілу на цінності-цілі й цінності-

засоби. Перевагою методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні 

обстеження й обробці результатів, а також гнучкість — можливість варіювати як 

стимульний матеріал (списки цінностей), так і інструкції. Істотним її недоліком є 

вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. Тому особливу роль у цьому 

випадку відіграє мотивація діагностики, добровільний характер тестування й наявність 

контакту між психологом і випробуваним. Методику не рекомендується застосовувати 

з метою відбору й експертизи. Можливе проведення групового тестування. 

Матеріали. Респондентові пред'являється два списки цінностей (по 18 у 

кожному) або на аркушах паперу, або на картках (порядкові номери зазначаються на 

оборотному боці картки). У списках випробуваний привласнює кожної цінності 

ранговий номер, а картки розкладає одну за одною по значимості для нього. Остання 

форма подачі матеріалу дає більш надійні результати. Спочатку пред'являється набір 

термінальних (список А), а потім набір інструментальних (список Б) цінностей. 

Інструкція: «Зараз вам буде пред'явлений набір з 18 карток з позначенням 

цінностей. Ваше завдання — розкласти їх у порядку значимості для вас, за тими 

принципами, якими ви керуєтеся у вашому житті. Кожна цінність написана на окремій 

картці. Уважно вивчіть картки й вибравши ту, котра для вас найбільш значима, 

помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості цінність і помістіть 

слідом за першою. Те ж проробіть із усіма картками, що залишилися. Найменш 

важлива залишиться останньою й посяде 18 місце. Працюйте не поспішаючи, 

вдумливо. Якщо в процесі роботи ви зміните свою думку, то можете виправити свої 

відповіді, помінявши картки місцями. Кінцевий результат повинен відбивати вашу 

справжню позицію». 
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Порядок проведення. Для подолання зазначених недоліків методики й більш 

глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтацій можливі зміни інструкції, які 

дають додаткову діагностичну інформацію й дозволяють зробити більш обґрунтовані 

висновки. Приміром, після основної серії можна попросити випробуваного ранжувати 

картки, відповідаючи на наступні запитання. 

В якому порядку й у якому ступені (у відсотках) реалізовані дані цінності у 

вашому житті? 

— Як би ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли? 

— Як, на ваш погляд, це зробила б ідеальна, досконала людина? 

— Як зробило б це, на вашу думку, більшість людей? 

— Як це зробили б ви 5 або 10 років тому? Через 5 або 10 років? 

— Як ранжували б картки близькі вам люди? І т. д. у залежності від цілей 

дослідження 

Стимульний матеріал до методики М. Рокича 
( Номер проставляється на зворотному боці картки.) 

Список А (термінальні цінності) 
la. Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя). 

2а. Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються 

життєвим досвідом). 

За. Здоров'я (фізичне й психічне). 

4а. Цікава робота. 

5а. Краса природи й мистецтва (переживання прекрасного в природі й у 

мистецтві). 

ба. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною). 

7а. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень). 

8а. Наявність гарних і вірних друзів. 

9а. Суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по роботі). 

10а. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток). 

11а. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, 

сил і здібностей). 

12а. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне 

вдосконалювання). 

13а. Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків). 

14а. Воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках). 

15а. Щасливе сімейне життя. 

16а. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалювання інших людей, усього 

народу, людства в цілому). 

17а. Творчість (можливість творчої діяльності). 18а. Упевненість у собі 

(внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності) 
16. Акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у справах. 

26. Вихованість (гарні манери). 

36. Високі запити (високі вимоги до життя й високі домагання). 

46. Життєрадісність (почуття гумору). 

56. Ретельність (дисциплінованість). 

бб. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче). 

76. Непримиренність до недоліків у собі й інших. 

86. Освіченість (широта знань, висока загальна культура). 

96. Відповідальність (почуття обов'язку, уміння дотримуватися слова). 
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106. Раціоналізм (уміння здорово та логічно мислити, приймати обмірковані, 

раціональні рішення). 

116. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна). 

126. Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів. 

136. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами). 

146. Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні 

помилки й омани). 

156.Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, 

звичаї, 

звички). 

166. Чесність (правдивість, щирість). 

176. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі). 

186. Чуйність (дбайливість). 

Обробка й аналіз результатів 
Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їхнє угрупування 

випробуваним у змістовні блоки. Так, наприклад, можна виділити «конкретні» і 

«абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя тощо. 

Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні, цінності спілкування, цінності 

справи, індивідуалістичні й конформістські, а також альтруїстичні цінності, цінності 

самоствердження, прийняття інших тощо. 

Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність. Якщо не 

вдається виявити жодної закономірності, можна припустити або несформованість у 

випробуваного системи цінностей, або нещирість відповідей. 

 

КЛЮЧ 

 

Система цінностей Список А 

Термінальні 

цінності 

Список Б 

Інструментальні 

цінності 

1 Особистісні 2а За 6а 12а 15а 18а 16 26 46 96 116 166 

Суспільні 1а 5а 8а 13а 14а 16а 66 76 126 146 156 186 

Професійні 4а 7а 9а 10а Па 17а 36 56 86 106 136 176 

(відображують самореалізацію суб'єкта) 

2 Самоствердження 2а За 9а 12а 16а 18а 36 66 86 116 126 166 

Спілкування 1а 5а 6а 8а 13а 15а 16 46 76 146 156 186 

Справи 4а 7а 10а Па 14а 17а 26 56 96 106 136 176 

(дані корелюють із вектором спрямованості) 

3 Індивідуалістичні 1а За 9а 12а 14а 17а 36 66 96 126 136 166 

Конформістські 4а ба 7а 8а 13а 18а 26 46 56 86 116 176 

Альтруїстичні 2а 5а 10а 11а 15а 16а 16 76 106 146 156 186 

 (спрямованість в системі міжособистісних відносин) 
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Додаток Е  

 

Методика «Самоактуалізація особистості» А. Лазукіна 

 
Інструкція. З двох варіантів тверджень виберіть той, який вам більше 

подобається чи краще узгоджується з вашими уявленнями, точніше відображає 

ваші думки. Тут немає хороших чи поганих, правильних або неправильних 

відповідей, найкращим буде той, який дається по першому спонуканню. 

 
Опитувальник 

1. А) Настане час, коли я заживу по-справжньому, не так, як зараз. 

  Б) Я впевнений, що живу по-справжньому вже зараз. 

2. А) Я дуже захоплений власною професією. 

  Б) Не можу сказати, що мені подобається моя робота і те, чим я займаюсь. 

3. А) Якщо незнайома людина зробить мені послугу, я почуваю себе зобов’язаним 

їй. 

  Б) Приймаючи послугу незнайомої людини, я не почуваю себе зобов'язаним їй. 

4. А) Мені буває важко зрозуміти свої почуття. 

  Б) Я завжди можу зрозуміти свої почуття. 

5. А) Я часто замислююсь над тим, чи правильно я поводив себе в тій або іншій 

ситуації. 

  Б) Я рідко замислююсь над тим, наскільки правильна моя поведінка. 

6. А) Я внутрішньо ніяковію, коли мені говорять компліменти. 

  Б) Я рідко ніяковію, коли мені кажуть компліменти. 

7. А) Здатність до творчості – природна властивість людини. 

  Б) Далеко не всі люди наділені здатністю до творчості. 

8. А) У мене не завжди вистачає часу на те, щоб стежити за новинками літератури і 

мистецтва. 

  Б) Я докладаю зусиль, намагаючись стежити за новинками літератури і мистецтва. 

9. А) Я часто приймаю ризиковані рішення. 

  Б) Мені важко приймати ризиковані рішення. 

10. А) Інколи я можу дати співрозмовнику зрозуміти, що він мені здається дурним і 

нецікавим. 

   Б) Я вважаю неприпустимим дати зрозуміти людині, що вона мені здається 

дурною і нецікавою. 

11. А) Я люблю залишати приємне “на потім”. 

   Б) Я не залишаю приємне “на потім”. 

12. А) Я вважаю нечемним переривати розмову, якщо вона цікава тільки моєму 

співрозмовнику. 

  Б) Я можу швидко і невимушено переривати розмову, яка цікава тільки одній 

стороні. 

13. А) Я прагну до досягнення внутрішньої гармонії. 

   Б) Стан внутрішньої гармонії майже недосяжний. 

14. А) Не можу сказати, що я собі подобаюсь. 

   Б) Я собі подобаюсь. 

15. А) Я думаю, що більшості людей можна довіряти. 

   Б) Думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти не варто. 

16. А) Погано оплачувана робота не може приносити задоволення. 

   Б) Цікава, творча робота – сама по собі вже винагорода. 

17. А) Досить часто мені нудно. 

   Б) Мені ніколи не буває нудно. 
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18. А) Я не буду відступати від власних принципів навіть заради корисних справ, за 

які міг би розраховувати на людську вдячність. 

   Б) Я б відступив від своїх принципів заради справ, за які люди були б мені вдячні. 

19. А) Інколи мені важко бути щирим. 

   Б) Мені завжди вдається бути щирим. 

20. А) Коли я подобаюсь собі, мені здається, що я подобаюсь і оточуючим. 

   Б) Навіть коли я собі подобаюсь, я розумію, що є люди, яким я неприємний. 

21. А) Я довіряю своїм зненацька виниклим бажанням. 

   Б) Свої раптові бажання я завжди намагаюся осмислити. 

22. А) Я повинен бути досконалим у всьому, що я роблю. 

   Б) Я не занадто засмучуюсь, якщо мені не вдається бути досконалим. 

23. А) Егоїзм – природна властивість будь-якої людини. 

   Б) Більшості людей егоїзм не властивий. 

24. А) Якщо я не відразу знаходжу відповідь на питання, то можу відкласти його на 

деякий час. 

   Б) Я буду шукати відповідь на питання, що цікавить мене, незважаючи на витрати 

часу. 

25. А) Я люблю перечитувати книги, які мені сподобались. 

   Б) Краще прочитати нову книгу, ніж повертатися до прочитаної. 

26. А) Я намагаюся поводитись так, як очікують оточуючі. 

   Б) Я не схильний задумуватись над тим, чого чекають від мене оточуючі. 

27. А) Минуле, нинішнє і майбутнє здаються мені єдиним цілим. 

   Б) Думаю, моє нинішнє не дуже пов’язане з минулим або майбутнім. 

28. А) Більша частина того, що я роблю, приносить мені задоволення. 

   Б) Лише деякі з моїх занять по-справжньому мене тішать. 

29. А) Прагнучи розібратись в характері і почуттях оточуючих, люди часто бувають 

нетактовні. 

    Б) Прагнення розібратись в характері і почуттях оточуючих людей цілком 

природне і виправдовує деяку нетактовність. 

30. А) Я добре знаю, які почуття я здатен відчувати, а які – ні. 

   Б) Я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати. 

31. А) Я відчуваю докори сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

   Б) Я не відчуваю докорів сумління, якщо серджусь на тих, кого люблю. 

32. А) Людина повинна спокійно ставитись до того, що вона може почути про себе 

від інших. 

   Б) Цілком природно образитись, почувши неприємну думку про себе. 

33. А) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять користь. 

   Б) Зусилля, яких вимагає пізнання істини, варті того, бо приносять задоволення. 

34. А) В складних ситуаціях треба діяти випробованими засобами – це гарантує 

успіх. 

   Б) В складних ситуаціях треба знаходити принципово нові рішення. 

35. А) Люди рідко дратують мене. 

   Б) Люди часто мене дратують. 

36. А) Якщо б була можливість повернути минуле, я б там багато чого змінив. 

Б) Я задоволений своїм минулим і не хочу в ньому нічого змінювати. 

37. А) Головне в житті – приносити користь і подобатись людям. 

Б) Головне в житті – робити добро і служити істині. 

38. А) Інколи я боюся виглядати занадто ніжним. 

Б) Я ніколи не боюся проявляти свою ніжність. 

39. А) Я вважаю, що висловити свої почуття важливо за будь-яких обставин. 

Б) Не варто необдумано висловлювати свої почуття, не зваживши ситуацію. 

40. А) Я вірю в себе лише тоді, коли відчуваю, що можу вирішити свої проблеми. 
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Б) Я вірю в себе навіть тоді, коли не здатен вирішити свої проблеми. 

41. А) Здійснюючи вчинки, люди керуються взаємними інтересами. 

Б) По своїй природі люди схильні піклуватись лише про власні інтереси. 

42. А) Мене цікавлять всі нововведення в моїй професійній сфері. 

Б) Я скептично ставлюсь до більшості нововведень в своїй професійній області. 

43. А) Я думаю, що творчість повинна приносити користь людям. 

Б) Я вважаю, що творчість повинна приносити людям задоволення. 

44. А) У мене завжди є своя власна точка зору з важливих питань. 

Б) Формуючи свою точку зору, я схильний прислуховуватися до думок поважних і 

авторитетних людей. 

45. А) Секс без любові не є цінністю. 

Б) Навіть без любові секс – дуже значуща цінність. 

46. А) Я почуваю себе відповідальним за настрій співрозмовника. 

Б) Я не почуваю себе відповідальним за це. 

47. А) Я легко мирюся зі своїми слабкостями. 

Б) Змиритися зі своїми слабкостями мені нелегко. 

48. А) Успіх в спілкуванні залежить від того, наскільки людина здатна розкрити 

себе іншому. 

Б) Успіх в спілкуванні залежить від уміння підкреслити свої переваги і приховати 

недоліки. 

49. А) Моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досягнув. 

Б) Моє почуття самоповаги не залежить від моїх досягнень. 

50. А) Більшість людей призвичаїлися діяти “за лінією найменшого опору”. 

Б) Думаю, що більшість людей до цього не схильні. 

51. А) Вузька спеціалізація необхідна для вченого. 

Б) Заглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмеженою. 

52. А) Дуже важливо, чи є у людини в житті радощі пізнання і творчості. 

Б) В житті дуже важливо приносити користь людям. 

53. А) Мені подобається брати участь в палких суперечках. 

Б) Я не люблю суперечок. 

54. А) Я цікавлюся віщуваннями, гороскопами, астрологічними прогнозами. 

Б) Подібні речі мене не цікавлять. 

55. А) Людина повинна працювати заради задоволення своїх потреб і блага своєї 

сім’ї. 

Б) Людина повинна працювати, щоб реалізувати свої здібності і бажання. 

56. А) У вирішенні особистих проблем я керуюсь загальновизнаними уявленнями. 

Б) Свої проблеми я вирішую так, як вважаю за потрібне. 

57. А) Воля потрібна для того, щоб стримувати бажання і контролювати почуття. 

Б) Головне призначення волі – підштовхувати зусилля і збільшувати енергію 

людини. 

58. А) Я не соромлюсь своїх слабкостей перед друзями. 

Б) Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями. 

59. А) Людині властиве прагнення до нового. 

Б) Люди прагнуть до нового лише за необхідністю. 

60. А) Я думаю, що вираз “вік живи – вік навчайся” є хибним. 

Б) Вираз “вік живи – вік навчайся” я вважаю істинним. 

61. А) Я думаю, що сенс життя полягає в творчості. 

Б) Навряд чи в творчості можна знайти сенс життя. 

62. А) Мені буває непросто познайомитися з людиною, яка мені симпатична. 

Б) Я не маю труднощів, знайомлячись з будь-ким. 

63. А) Мене засмучує, що значна частина життя минає даремно. 

Б) Не можу сказати, що деяка частина мого життя минає даремно. 



460 

 

  

64. А) Для обдарованої людині є неприпустимим нехтування своїм обов’язком. 

Б) Талант і здібність важать більше, ніж обов’язок. 

65. А) Мені добре вдається маніпулювати людьми. 

Б) Я вважаю, що маніпулювати людьми неетично. 

66. А) Я намагаюся уникати засмучення. 

Б) Я роблю те, що вважаю за потрібне, незважаючи на можливі засмучення. 

67. А) В більшості ситуацій я не можу дозволити собі блазнювати. 

Б) Є безліч ситуацій, в яких я можу дозволити собі блазнювати. 

68. А) Критика на мою адресу знижує мою самооцінку. 

Б) Критика практично не впливає на мою самооцінку. 

69. А) Заздрість властива тільки невдахам, які вважають, що їх обійшли. 

Б) Більшість людей заздрісні, хоча і намагаються це приховати. 

70. А) Вибираючи для себе заняття, людина повинна враховувати його суспільну 

значимість. 

Б) Людина повинна займатися передусім тим, що їй цікаво. 

71. А) Я думаю, що для творчості необхідні знання в обраній області. 

Б) Я думаю, що знання для цього зовсім не обов’язкові. 

72. А) Я можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 

Б) Я не можу сказати, що живу з відчуттям щастя. 

73. А) Я думаю, що люди мають аналізувати себе і своє життя. 

Б) Я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі. 

74. А) Я намагаюся знайти пояснення навіть для тих своїх вчинків, котрі роблю 

просто тому, що мені це хочеться. 

Б) Я не шукаю пояснення для своїх дій і вчинків. 

75. А) Я впевнений, що кожний може прожити своє життя так, як йому хочеться. 

Б) Я думаю, що у людини мало шансів прожити своє життя так, як хотілося б. 

76. А) Про людину ніколи не можна сказати із впевненістю, добра вона чи зла. 

Б) Добра людина чи зла – це видно одразу. 

77. А) Для творчості потрібно дуже багато вільного часу. 

Б) Мені здається, що в житті завжди можна знайти час для творчості. 

78. А) Зазвичай я бажаю переконати співрозмовника, що я маю рацію. 

Б) В суперечці я намагаюся зрозуміти точку зору співрозмовника, а не переконати. 

79. А) Якщо я роблю щось винятково для себе, мені буває ніяково. 

Б) Я не відчуваю ніяковості в такій ситуації. 

80. А) Я вважаю себе творцем свого майбутнього. 

Б) Навряд чи я сильно впливаю на власне майбутнє. 

81. А) Вираз “добро має бути з кулаками” я вважаю правильним. 

Б) Навряд чи правильний вираз “добро має бути з кулаками”. 

82. А) Я думаю, недоліки людей значно помітніші, ніж їхні чесноти. 

Б) Чесноти людини побачити значно легше, ніж її недоліки. 

83. А) Інколи я боюся бути самим собою. 

Б) Я ніколи не боюся бути самим собою. 

84. А) Я намагаюся не згадувати про свої минулі неприємності. 

Б) Час від часу я схильний повертатися до спогадів про минулі невдачі. 

85. А) Я вважаю, що метою життя повинно бути щось значне. 

Б) Я зовсім не вважаю, що метою життя неодмінно повинно бути щось значне. 

86. А) Люди прагнуть того, щоб розуміти і довіряти одна одній. 

Б) Замикаючись в колі власних інтересів, люди не розуміють оточуючих. 

87. А) Я намагаюся не бути “білою вороною”. 

Б) Я дозволяю собі бути “білою вороною”. 

88. А) В довірливій бесіді люди, зазвичай, щирі. 

Б) Навіть в довірливій бесіді людині важко бути щирою. 
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89. А) Буває, що я соромлюсь виявляти свої почуття. 

Б) Я ніколи цього не соромлюсь. 

90. А) Я можу робити щось для інших, не вимагаючи, щоб вони це оцінили. 

Б) Я маю право очікувати від людей, що вони оцінять те, що я для них роблю. 

91. А) Я виявляю свою приязнь до людини незалежно від того, чи взаємна вона. 

Б) Я рідко виявляю свою приязнь до людини, не бувши впевненим, що вона 

взаємна. 

92. А) Я думаю, що в спілкуванні потрібно відкрито виявляти своє невдоволення 

іншими. 

Б) Мені здається, що в спілкуванні люди повинні приховувати взаємне 

невдоволення. 

93. А) Я приймаю наявність протиріч в самому собі. 

Б) Внутрішні протиріччя знижують мою самооцінку. 

94. А) Я прагну відкрито висловлювати свої почуття. 

Б) Думаю, що у відкритому прояві почуттів завжди є елемент нестриманості. 

95. А) Я впевнений в собі. 

Б) Не можу сказати, що я впевнений в собі. 

96. А) Досягнення щастя не може бути головною метою людських стосунків. 

Б) Досягнення щастя – головна мета людських стосунків. 

97. А) Мене люблять, тому що я цього заслуговую. 

Б) Мене люблять, тому що я сам здатен любити. 

98. А) Нерозділене кохання здатне зробити життя нестерпним. 

Б) Життя без кохання гірше, аніж нерозділене кохання в житті. 

99. А) Якщо розмова не вдалася, я спробую побудувати її інакше. 

Б) Зазвичай розмова не складається через неуважність співрозмовника. 

100. А) Я намагаюся справити на людей гарне враження. 

        Б) Люди бачать мене таким, який я насправді. 

Ключ № 1 
Прагнення до самоактуалізації виявляється такими пунктами тесту: 

1. Б 16. Б 31. Б 46. Б 61. А 76. А 91. А 

2. А 17. Б 32. А 47. А 62. Б 77. Б 92. А 

3. Б 18. А 33. Б 48. А 63. Б 78. Б 93. А 

4. Б 19. Б 34. Б 49. Б 64. Б 79. Б 94. А 

5. Б 20. Б 35. А 50. Б 65. Б 80. А 95. А 

6. Б 21. А 36. Б 51. Б 66. Б 81. Б 96. Б 

7. А 22. Б 37. Б 52. А 67. Б 82. Б 97. Б 

8. Б 23. Б 38. Б 53. А 68. Б 83. Б 98. Б 

9. А 24. Б 39. А 54. Б 69. А 84. А 99. А 

10. А 25. А 40. Б 55. Б 70. Б 85. А 100. Б 

11. А 26. Б 41. А 56. Б 71. Б 86. А   

12. Б 27. А 42. А 57. Б 72. А 87. Б   

13. А 28. А 43. Б 58. А 73. А 88. А   

14. Б 29. Б 44. А 59. А 74. Б 89. Б   

15. А 30. А 45. А 60. Б 75. А 90. А   
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Оціночна шкала 
Кількість збігів відповідей з ключем № 1 визначає загальний рівень самоактуалізації 

особи у відсотках. 

Ключ № 2 

Окремі шкали опитувача САМОАЛ подані в таких пунктах: 
1. Орієнтація в часі: 1. Б, 11. А, 17. Б, 24. Б, 27. А, 36. Б, 54. Б, 63. Б, 73. А, 80. А. 

2. Цінності: 2. А, 16. Б, 18. А, 25. А, 28. А, 37. Б, 45. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 72. А, 81. Б, 85. 

А, 96. Б, 98. Б. 

3. Погляд на природу людини: 7. А, 15. А, 23. Б, 41. А, 50. Б, 59. А, 69. А, 76. А, 82. Б, 86. А. 

4. Потреба в пізнанні: 8. Б, 24. Б, 29. Б, 33. Б, 42. А, 51. Б, 53. А, 54.Б, 60. Б, 70. Б. 

5. Креативність (прагнення до творчості): 9. А, 13. А, 16. Б, 25. А, 28. А, 33. Б, 34. Б, 43. 

Б, 52. А, 55. Б, 61. А, 64. Б, 70. Б, 71. Б, 77. Б. 

6. Автономність: 5. Б, 9. А, 10. А, 26. Б, 31. Б, 32. А, 37. Б, 44. А, 56. Б, 66. Б, 68. Б, 74. Б, 

75. А, 87. Б, 92. А. 

7. Спонтанність: 5. Б, 21. А, 31. Б, 38. Б, 39. А, 48. А, 57. Б, 67. Б, 74.Б, 83. Б, 89. Б, 91. А, 

92. А, 94. А. 

8. Саморозуміння: 4. Б, 13. А, 20. Б, 30. А, 31. Б, 38. Б, 47. А, 66. Б, 79. Б, 93. А. 

9. Аутосимпатія: 6. Б, 14. Б, 21. А, 22. Б, 32. А, 40. Б, 49. Б, 58. А, 67.Б, 68. Б, 79. Б, 84. А, 

89. Б, 95. А, 97. Б. 

10. Контактність: 10. А, 29. Б, 35. А, 46. Б, 48. А, 53. А, 62. Б, 78. Б, 90. А, 92. А. 

11. Гнучкість в спілкуванні: 3. Б, 10. А, 12. Б, 19. Б, 29. Б, 32. А, 46. Б, 48. А, 65. Б, 99. А. 

Оціночна шкала 
Результат 0-5 балів свідчить про низький рівень досягнень за даною шкалою, показник 5-

10 балів – середній рівень розвитку, 10-15 балів – високий рівень самоактуалізації. 

Примітка. Шкали 1, 3, 4, 8, 10 і 11 мають по 10 пунктів, а інші – по 15. Для того, щоб 

можна було порівняти отримані результати, кількість балів за цими шкалами слід 

помножити на 1,5. Можна одержати результат у відсотках: 15 балів (максимум за кожною 

шкалою) – 100%, а число набраних балів – Х%. 

 

 

Опис шкал опитувача САМОАЛ 

 

1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе сьогоденням, не 

відкладаючи своє життя “на потім” і не намагаючись знайти порятунок у минулому. 

Високий результат характерний для осіб, що добре розуміють екзистенціальну цінність 

життя “тут і тепер”, здатних насолоджуватися актуальним моментом, не порівнюючи його 

з минулими втіхами і не знецінюючи очікуванням майбутніх успіхів. Низький результат 

показують люди, невротично заглиблені в минулі переживання, з завищеним прагненням 

до досягнень, підозрілі і невпевнені у собі. 

2. Шкала цінностей. Високий бал за цією шкалою свідчить, що людина поділяє 

цінності особи, яка самоактуалізується, до їх числа Абрахам Маслоу відносив такі, як 

істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності, життєвість, унікальність, 

досконалість, досягнення, справедливість, порядок, простота, легкість без зусиль, гра, 

самодостатність. Перевага цих цінностей вказує на прагнення до гармонійного буття і 

здорових стосунків з людьми, далеке від бажання маніпулювати ними в своїх інтересах. 

3. Погляд на природу людини може бути позитивним (висока оцінка) або 

негативним (низька). Ця шкала описує віру в людей, в могутність людських можливостей. 

Високий показник може інтерпретуватися як стала основа для щирих гармонійних 

міжособистісних стосунків, природна симпатія, довіра до людей, чесність, 

неупередженість, доброзичливість. 
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4. Висока потреба в пізнанні характерна для особи, що самоактуалізується, завжди 

відкритій новим враженням. Ця шкала описує спроможність до миттєвого пізнання – 

безкорисливе бажання нового, інтерес до об'єктів, не пов'язаний прямо з задоволенням 

різних потреб. Таке пізнання, вважає Маслоу, точніше і ефективніше, оскільки його 

процес не деформується бажаннями і потягами, людина при цьому не схильна судити, 

оцінювати і порівнювати. Вона просто бачить те, що є, і цінує це. 

5. Прагнення до творчості або креативність – неодмінний атрибут 

самоактуалізації, яку можна назвати творчим ставленням до життя. 

6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є головним 

критерієм психічного здоров’я особи, її цілісності і повноти. Це поняття тяжіє до таких 

рис, як життєвість (aliveness) і самопідтримка (self – support) у Ф. Перлза, спрямованість 

зсередини (inner – directed) у Д. Рисмена, зрілість (ripeness) у К. Роджерса. Особа, яка 

самоактуалізується автономна, незалежна і вільна, однак це не означає відчуження і 

самітність. В термінах Е. Фромма автономність – це позитивна “свобода для”, що 

відрізняється від негативної “свободи від”. 

7. Спонтанність – це якість, що випливає з упевненості в собі і довіри до 

навколишнього світу, властивих для людей, які є самоактуалізованими. Високий показник 

за шкалою спонтанності свідчить про те, що самоактуалізація стала способом життя, а не є 

мрією чи прагненням. Здатність до спонтанної поведінки обмежується культурними 

нормами, в природному вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей. 

Спонтанність співвідноситься з такими цінностями, як свобода, природність, гра, легкість 

без зусилля. 

8. Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про чутливість, 

сензитивність людини до своїх бажань і потреб. У таких людей не формуються 

психологічні захисти, що заважають людині адекватно сприймати і оцінювати себе, вони 

не схильні підміняти власні смаки і оцінки зовнішніми соціальними стандартами. 

Показники за шкалою саморозуміння, спонтанності і аутосимпатії, як правило, пов'язані 

між собою. Низький бал за шкалою саморозуміння властивий людям невпевненим, які 

орієнтуються на думку оточуючих. Д. Рисмен називав таких “орієнтованими ззовні” на 

відміну від “орієнтованих зсередини”. 

9. Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і цілісності особи. Низькі 

показники мають люди невротичні, тривожні, невпевнені в собі. Аутосимпатія зовсім не 

означає тупої самовтіхи або некритичного самосприйняття, це просто добре усвідомлена 

“Я-концепція”, що служить джерелом сталої адекватної самооцінки. 

10. Шкала контактності вимірює товариськість особи, її спроможність до 

встановлення тривалих і доброзичливих стосунків з оточуючими. В опитувачі САМОАЛ 

контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей особи або як навички 

ефективного спілкування, а як загальна схильність до взаємнокорисних і приємних 

контактів з іншими людьми. 

11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або відсутністю 

соціальних стереотипів, спроможністю до адекватного самовираження в спілкуванні. 

Високі показники свідчать про автентичну взаємодію з оточуючими, спроможність до 

саморозкриття. Люди з високою оцінкою за цією шкалою орієнтовані на особистісне 

спілкування, не схильні до фальшу або маніпуляцій, не змішують саморозкриття особи з 

самопредставленням – стратегією і тактикою управління створюваним враженням. Низькі 

показники характерні для людей ригідних, негнучких, не впевнених у власній 

привабливості, в тому, що вони цікаві співрозмовнику, та спілкування з якими може 

приносити задоволення. 
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Додаток Ж  

 

Тест-опитувальник мотивації досягнення (ТМД) (А. Мехрабіан, 

 модифікація Магомет-Емінова) 

 
Мета. Вивчення мотивів прагнення успіху та запобігання невдач. 

Дослідження визначає один із головних мотивів. Методика може 

використовуватися в роботі зі старшокласниками та студентами. 
Структура ТМД. Має дві форми: А (для чоловіків) та Б (для жінок). 

Інструкція. Вам пропонується низка тверджень, про окремі особливості характеру, 

можливу оцінку певних життєвих ситуацій. Є кілька варіантів відповідей: +3 – повністю 

згодний; +2 – згодний; +1 – швидше згодний, ніж не згодний; 0 – нейтральний; –1– 

швидше незгодний, ніж згодний; –2 – незгодний; –3 – зовсім незгодний. 

На бланку проти номера твердження поставте цифру, яка відповідає Вашій оцінці 

(+3, +2, +1, 0, –3, –2, –1). Не гайте часу на обдумування, фіксуйте першу відповідь, яка 

спадає на думку. 

Результати тесту будуть використані для наукових цілей. Дається повна гарантія 

нерозголошення отриманої інформації. Якщо у вас виникли питання, то запитуйте до 

початку роботи. 

Текст опитувальника (форма А) 

1.  Я швидше сподіваюсь на гарну оцінку, ніж на погану. 

2.  Якщо мені доведеться виконувати складне, невідоме завдання, я не хотів би 

робити його самостійно. 

3.  Я швидше віддам перевагу складним завданням, навіть якщо в їх розв’язанні 

буду сумніватися. 

4.  Найбільше мене цікавить справа, яка не потребує напруження і в успіху якої я 

впевнений, ніж важка, у якій можливі несподіванки. 

5.  Я швидше докладатиму зусиль для виконання складної справи, ніж перейду до 

легкої, яка швидко вирішується. 

6. Я надав би перевагу роботі з чіткими функціями та високою зарплатою, ніж із 
середньою зарплатою і невизначеною роллю. 

7.  Я витрачаю більше часу на читання спеціальної, а не художньої літератури. 

8. Незважаючи на ймовірність невдачі, я віддав би перевагу важливій, складній 
справі, ніж важливій, але нескладній. 

9. Для розваги я, швидше, вивчу ігри, які знає більшість людей, ніж рідкісні, які 
відомі небагатьом і вимагають майстерності. 

10.  Я буду виконувати свою роботу якісно, навіть якщо це призведе до 
непорозумінь з товаришами. 

11.  Якби я зібрався грати в карти, то, швидше, погодився б на розважальну гру, ніж 
на важку, яка вимагає роздумів. 

12.  Я віддаю перевагу тим змаганням, де сильніший за інших, ніж, тим, де у всіх 
учасників приблизно однакові можливості. 

13.  У вільний час я розвиваю техніку гри, швидше, для набуття вмінь, а не для 
відпочинку або розваги.  

14.  Незважаючи на ризик, я швидше за все віддам перевагу справі, яку вважаю 
потрібною, ніж ту, яку мені радять. 

15.  Маючи вибір, я швидше віддам перевагу роботі зі стабільною заробітною 

платою, ніж з невисокою, але з перспективою найближчим часом отримувати значно 

більше. 

16.  Швидше за все, я гратиму в команді, ніж змагатимусь один на один. 

17.  Я буду працювати без поспіху, доки не отримаю повного задоволення від 
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результату. 

18.  На екзамені я хотів би відповідати конкретні питання з пройденого матеріалу, а 

не ті, які вимагають власних роздумів. 

19.  Швидше я віддам перевагу справі, де є небезпека невдачі і перспективи 

досягнути більшого, ніж справі, виконання якої не сприятиме погіршенню мого 

становища, але істотно його не покращить. 

20.  Після успішного складання екзамену я швидше відчую полегшення, ніж 
радітиму гарній оцінці. 

21.  Якби я міг повернутися до однієї з двох незавершених справ, то, мабуть, 
повернувся б до складнішої. 

22.  Виконуючи контрольне завдання, я більше турбуюсь не про правильність 
виконання, а про помилки. 

23.  Якщо щось не виходить, то я, швидше, звернуся за допомогою, ніж самостійно 
шукатиму вирішення. 

24.  Після невдач я стаю більш зосередженим та енергійним, не втрачаю бажання 
продовжувати справу. 

25.  Я не стану ризикувати і брати активну участь у справі, якщо є сумніви в 
успішному її вирішенні. 

26.  Коли я беруся за важку справу, то більше турбуюся про невдачу, ніж 
сподіваюся на успіх. 

27. Ефективніше я працюю не самостійно, а під керівництвом. 
28.  Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, ніж те, де я 

впевнений в успіху. 

29.  Я продуктивніше працюю над завданням, якщо маю не загальні рекомендації 
про його виконання, а конкретні вказівки. 

30.  Якби я успішно вирішував завдання, то з більшим задоволенням почав би 
виконувати аналогічне, а не іншого типу. 

31.  У змаганнях я, швидше, відчуваю інтерес та азарт, ніж тривогу та неспокій. 
32.  Мабуть, я більше мрію про майбутнє, ніж прагну його реалізувати. 

Текст опитувальника (форма Б) 

1. Я більше думаю про гарні оцінки, ніж хвилююся з приводу поганих. 
2. Я надаю перевагу складним завданням, навіть якщо не впевнена, що зможу їх 

розв’язати. 

3.  Мене більше приваблюють справи, не пов’язані з несподіванками, 

напруженням, в успіху яких я впевнена. 

4.  Я швидше докладатиму зусиль до виконання складної справи, ніж перейду до 

легкої, яка швидко виконується. 

5. Я віддала б перевагу роботі з чіткими функціями та високою зарплатою, ніж з 
середньою зарплатою і невизначеними обов’язками. 

6. Страх невдачі викликає в мене сильніші переживання, ніж сподівання на успіх. 

7. Я віддаю перевагу не розважальному жанру, а науково-популярній літературі. 

8. Я віддала б перевагу складній справі, імовірність успіху в якій незначна, ніж 
справі досить важливій, але нескладній. 

9. Для розваг я швидше вивчу відомі багатьом ігри, ніж рідкісні, які вимагають 
майстерності і багатьом не відомі. 

10.  Я буду виконувати свою роботу якісно, навіть якщо це призведе до 
непорозумінь з товаришами. 

11.  Після успішної відповіді на екзамені я радітиму не гарній оцінці, а тому, що 
закінчився іспит. 

12.  Якби я зібралася грати в карти, то швидше для розваги, а не у важку гру, яка 
вимагає зусиль. 

13.  Я віддаю перевагу тим змаганням, де сильніша за інших, а не тим, де у всіх 
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приблизно однакові можливості. 

14. Після невдачі я стаю більш зібраною та енергійною і не втрачаю бажання 

продовжувати справу. 

15. Невдачі псують моє життя набагато більше, ніж успіхи приносять радість. 

16. У нових ситуаціях я хвилююсь і переживаю неспокій, а не інтерес і цікавість. 

17. Швидше за все, я вигадаю нову цікаву страву, хоча вона може не вийти, але не 

стану готувати щось повсякденне, що добре виходить. 

18.  Я швидше займуся справою приємною та необтяжливою, ніж стану виконувати 
щось важливе, але не дуже цікаве. 

19.  Я швидше витрачу свій час на владнання однієї справи, ніж швидко буду 
виконувати одночасно дві-три справи. 

20. Якщо я хвора і залишилася вдома, то, швидше за все, використаю нагоду і 

відпочину, а не буду працювати. 

21. Якби я жила з кількома дівчатами в одній кімнаті і вирішила б улаштувати 

вечірку, то сама б зайнялася її організацією, а не доручила це комусь. 

22. Якщо в мене щось не виходить то я швидше, звернуся за допомогою. 

23. У змаганнях я відчуваю інтерес і азарт, а не тривогу та неспокій. 

24.  Коли я беруся за важку справу, то боюся не впоратися і не сподіваюсь на успіх. 
25.  Ефективніше я працюю під керівництвом інших, а не тоді, коли сама 

відповідаю за справу. 

26.  Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, а не те, в 

успіху якого я впевнена. 

27.  Якби я успішно виконала завдання, то з більшим задоволенням почала б 
виконувати аналогічне, а не іншого типу. 

28.  Продуктивніше я виконую завдання тоді, коли мені формулюють їх у загальних 
рисах, а не конкретно вказують як і що виконувати. 

29.  Якщо я помиляюсь у важливій справі, то впадаю у відчай, засмучуюся, замість 
того щоб опанувати себе та швидко виправити ситуацію. 

30.  Мабуть, я більше мрію про майбутнє, ніж прагну його реально здійснити. 

 

Обробка даних. У підрахунку сумарного результату відповіді на прямі твердження 

(позначені знаком “+” у ключі) отримують такі бали:  

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Відповіді на інші твердження (позначені знаком “-”) отримують такі бали: 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Ключ до форми А: +1, -2. +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -16, +17, -18, 

+19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -32. 

 

Ключ до форми Б: +1, +2, -3, +4, -5, -6,+7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -16, +17, -18, 

+19, -20, +21,-22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

 

Сумарний результат указує на домінувальну мотиваційну тенденцію опитуваного. 

За отриманими балами експериментальна вибірка поділяється на дві групи: 

1)  верхні 27% – мотив прагнення успіху.  

2)  нижні 27% – мотив запобігання невдач. 
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Додаток И  

 

16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла 

 
Даний тест універсальний, практичний, дає багатогранну інформацію про 

індивідуальність. Він містить 105 запитань. Час дослідження коливається від 20 до 50 

хвилин. Методика може застосовуватися як у групі, так і індивідуально, як у блоці з 

іншими методиками, так і самостійно. 

Вік досліджуваного з 14 років. 

Інструкція. Перед вами ряд запитань, які допоможуть визначити деякі властивості 

вашої особистості. Тут не може бути "правильних" чи "неправильних" відповідей. Люди 

різні, і кожен може висловити свою думку. Намагайтеся відповідати щиро і точно. 

Відповідаючи на кожне запитання, ви повинні вибрати одну з трьох 

запропонованих відповідей - ту, яка найбільшою мірою відповідає вашим поглядам, вашій 

думці про себе. Відповідати необхідно таким чином: у відповідній клітинці у бланку 

відповідей поставте "+" (ліва клітинка відповідає відповіді "а", середня - "в", а клітинка 

справа - відповіді "с").  

Відповідаючи на запитання, пам’ятайте такі чотири правила: 
1) не потрібно багато часу витрачати на обдумування відповідей. Давайте ту 

відповідь, яка першою спаде вам на думку; 

2) намагайтеся не дуже часто давати проміжні, невизначені відповіді типу "не 

знаю", "дещо середнє" і т.п.; 

3) обов’язково відповідайте на всі запитання по черзі, нічого не пропускаючи; 

4) відповідайте чесно і щиро. 

Тестовий матеріал 
1. Я думаю, що моя пам’ять тепер краща, ніж була раніше,  

а) так; 

в) важко відповісти; 

с) ні. 

  

2. Я б цілком міг жити один, далеко від людей,  

а) так; 

в) іноді; 

с) ні. 

 

3. Якби я сказав, що небо знаходиться "знизу" і що зимою "спекотно", я мусів би 

назвати злочинця: 

а) бандитом;  

в) святим; 

с) хмарою. 

  

4. Коли я лягаю спати, я:  

а) засинаю швидко; 

в) засинаю не дуже швидко;  

с) засинаю з труднощами. 

  

5. Якщо б я вів автомобіль по дорозі, де багато інших машин, я волів би:  

а) пропустити вперед більшість машин; 

в) не знаю; 

с) обігнати всі машини, які йдуть попереду. 
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6. У компанії я дозволяю іншим жартувати і розповідати будь-які історії,  

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

7. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладу,  

а) вірно; 

в) важко сказати;  

с) невірно. 

  

8. Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, без сумніву, раді мене бачити. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

9. Я б скоріш за все займався: 

а) фехтуванням і танцями;  

в) важко сказати; 

с) боротьбою і баскетболом. 

  

10. Мене тішить, що те, що люди роблять, зовсім не схоже на те, що вони потім 

розповідають про це. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

11. Читаючи про яку-небудь подію, я цікавлюся всіма подробицями,  

а) завжди; 

в) іноді;  

с) рідко. 

  

12. Коли друзі кепкують з мене, я зазвичай сміюся разом з усіма і зовсім не 

ображаюся. 

а) вірно; 

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

13. Якщо мені хто-небудь нагрубіянить, я можу швидко забути про це.  

а) вірно; 

в) не знаю; 

с) невірно. 

  

14. Мені більше подобається вигадувати нові способи виконання якої-небудь 

роботи, ніж дотримуватися випробуваних прийомів. 

а) вірно;  

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

15. Коли я планую що-небудь, то переважно роблю це самостійно, без чиєїсь 

допомоги. 

а) вірно; 

в) іноді; 
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с) ні. 

  

16. Я думаю, що менш чутливий і легкозбудливий, ніж більшість людей,  

а) вірно; 

в) важко відповісти;  

с) невірно. 

  

17. Мене дратують люди, які не можуть швидко прийняти рішення,  

а) вірно; 

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

18. Іноді, хоча і короткочасно, у мене виникало почуття роздратованості стосовно 

моїх батьків. 

а) так;  

в) не знаю;  

с) ні. 

  

19. Я скоріше розкрив би свої таємні думки:  

а) моїм хорошим друзям; 

в) не знаю;  

с) своєму щоденнику.  

  

20. Я думаю, що слово, протилежне за змістом слову "неточний", - це: 

а) недбалий; 

в) старанний;  

с) приблизний. 

  

21. У мене завжди вистачає енергії, коли мені це необхідно,  

а) так; 

в) важко сказати;  

с) ні. 

  

22. Мене більше дратують люди, які: 

а) своїми грубими жартами змушують людей червоніти; 

в) важко відповісти; 

с) створюють незручності для мене, запізнюючися на домовлену зустріч. 

  

23. Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх.  

а) вірно; 

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

24. Я думаю, що: 

а) не все треба робити однаково ретельно;  

в) важко сказати; 

с) будь-яку роботу необхідно виконувати ретельно, якщо ви за неї взялися. 

  

25. Мені завжди доводиться долати ніяковість (хвилювання),  

а) так; 

в) можливо;  

с) ні. 
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26. Мої друзі частіше:  

а) радяться зі мною; 

в) роблять те й інше порівну;  

с) дають мені поради. 

  

27. Якщо приятель обманює мене в дрібницях, я скоріше волію зробити вигляд, що 

не помітив цього, ніж викрити його. 

а) так;  

в) іноді; 

с) ні. 

  

28. Мені подобається товариш: 

а) інтереси якого мають діловий і практичний характер;  

в) не знаю; 

с) який відрізняється глибоко продуманими поглядами на життя. 

  

29. Я не можу байдуже слухати, як інші люди висловлюють ідеї, протилежні тим, в 

які твердо вірили. 

а) вірно; 

в) важко відповісти; 

с) невірно. 

  

30. Мене хвилюють мої колишні вчинки і помилки,  

а) так; 

в) не знаю; 

с) ні. 

  

31. Якщо б я однаково добре вмів й те, і інше, то я б надавав перевагу:  

а) грі в шахи; 

в) важко сказати;  

с) грі в городки. 

  

32. Мені подобаються комунікабельні, компанійські люди,  

а) так; 

в) не знаю; 

с) ні. 

  

33. Я настільки обережний і практичний, що зі мною трапляється менше 

неприємних несподіванок, ніж з іншими людьми. 

а) так; 

в) важко сказати;  

с) ні. 

  

34. Я можу забути про свої турботи і обов’язки, коли це необхідно,  

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

35. Мені буває важко визнати, що я неправий,  

а) так; 

в) іноді;  
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с) ні. 

  

36. На підприємстві мені було б цікавіше: 

а) працювати з машинами, механізмами і брати участь в основному виробництві;  

в) важко сказати; 

с) розмовляти з людьми, займатися суспільною працею. 

  

37. Яке слово не пов’язане з двома іншими?  

а) кішка; 

в) близько;  

с) сонце. 

  

38. Те, що деякою мірою відволікає мою увагу:  

а) дратує мене; 

в) трохи непокоїть;  

с) не турбує мене зовсім. 

  

39. Якщо б у мене було багато грошей, то я: 

а) потурбувався б про те, щоб не викликати до себе заздрощів; 

в) не знаю; 

с) жив би, не відмовляючи собі ні в чому. 

  

40. Найгірше покарання для мене:  

а) важка робота; 

в) не знаю; 

с) бути закритим на самоті. 

  

41. Люди повинні більше, ніж вони роблять це тепер, вимагати дотримання законів 

моралі. 

а) так;  

в) іноді; 

с) ні. 

  

42. Мені говорили, що в дитинстві я був:  

а) спокійним і любив залишатися один;  

в) не знаю; 

с) жвавим і непосидючим. 

  

43. Мені подобалася б практична щоденна робота з різним устаткуванням і 

машинами. 

а) так;  

в) не знаю;  

с) ні. 

  

44. Я думаю, що більшість свідків говорять правду, навіть якщо це нелегко для них. 

а) так; 

в) важко сказати;  

с) ні. 

  

45. Іноді я не наважуюся впроваджувати в життя свої ідеї, тому що вони здаються 

мені нездійсненними. 

а) вірно; 



472 

 

  

в) важко відповісти;  

с) невірно. 

  

46. Я намагаюся сміятися над жартами не так голосно, як це робить більшість 

людей. 

а) вірно;  

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

47. Я ніколи не почуваю себе таким нещасним, що хочеться плакати,  

а) вірно; 

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

48. У музиці я насолоджуюся: 

а) маршами у виконанні військових оркестрів;  

в) не знаю;  

с) скрипічним соло. 

  

49. Я б скоріше волів провести два літні місяці:  

а) у селі з одним або двома товаришами; 

в) важко сказати; 

с) очолити групу в туристичному таборі. 

  

50. Зусилля, витрачені на складання планів:  

а) ніколи не зайві; 

в) важко сказати;  

с) не варті цього. 

  

51. Необмірковані вчинки і вислови моїх приятелів на мою адресу не ображають і 

не засмучують мене. 

а) вірно;  

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

52. Коли мені все вдається, я вважаю ці справи легкими,  

а) завжди; 

в) іноді;  

с) рідко. 

  

53. Я волів би скоріше працювати: 

а) в установі, де мені необхідно було б керувати людьми і весь час бути серед них;  

в) важко відповісти; 

с) архітектором, який у тихій кімнаті розробляє свій проект. 

  

54. Будинок так відноситься до кімнати, як дерево:  

а) до лісу; 

в) до рослин;  

с) до листя. 

  

55. Те, що я роблю, у мене не виходить:  

а) рідко; 
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в) іноді;  

с) часто. 

  

56. В більшості справ я: 

а) надам перевагу ризику;  

в) не знаю; 

с) волію діяти напевно. 

  

57. Імовірно, деякі люди вважають, що я занадто багато говорю, 

а) скоріше це так; 

в) не знаю;  

с) думаю, що ні. 

  

58. Мені більше подобається людина: 

а) великого розуму, навіть якщо вона ненадійна і непостійна;  

в) важко сказати; 

с) із середніми здібностями, але яка вміє протистояти різним спокусам. 

  

59. Я приймаю рішення: 

а) швидше, ніж інші люди;  

в) не знаю; 

с) повільніше, ніж більшість людей. 

  

60. На мене велике враження справляють: 

а) майстерність та витонченість; 

в) важко сказати;  

с) сила і міць. 

  

61. Я вважаю, що я людина, схильна до співробітництва,  

а) так; 

в) інколи;  

с) ні. 

  

62. Мені більше подобається розмовляти з людьми витонченими, вишуканими, ніж 

з відвертими і прямолінійними. 

а) так;  

в) не знаю;  

с) ні. 

  

63.Я волію: 

а) вирішувати питання, які стосуються особисто мене, сам; 

в) важко відповісти;  

с) радитися з моїми друзями. 

  

64. Якщо людина не відповідає відразу ж, після того як я що-небудь сказав їй, то я 

відчуваю, що, мабуть, сказав якусь дурницю. 

а) вірно;  

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

65. У шкільні роки я здебільшого отримував знання:  

а) на уроках; 
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в) важко сказати; 

с) читаючи книжки. 

  

66. Я уникаю суспільної роботи і пов’язаної з цим відповідальності,  

а) вірно; 

в) іноді;  

с) невірно. 

  

67. Коли питання, яке необхідно вирішити, дуже важке і потребує від мене багато 

зусиль, я намагаюся: 

а) зайнятися іншим питанням;  

в) важко відповісти; 

с) ще раз спробую вирішити це питання. 

  

68. У мене виникають сильні емоції: тривога, гнів, приступи сміху і т.д. - здавалося 

б, без будь-якої причини. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

69. Іноді я розмірковую гірше, ніж завжди,  

а) вірно; 

в) не знаю; 

с) невірно. 

  

70. Мені приємно зробити людині послугу, погодившись призначити зустріч з нею 

на час, зручний для неї, навіть якщо це не дуже зручно для мене. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

71. Я думаю, що число, яке повинно продовжити ряд 1, 2, 3, 5, 6... - це:  

а) 10; 

в) 5; 

с) 7. 

  

72. Іноді у мене бувають нетривалі приступи нудоти і запаморочення голови без 

визначеної причини. 

а) так;  

в) не знаю;  

с) ні. 

  

73. Я волію скоріше відмовитися від свого замовлення, ніж завдати офіціанту або 

офіціантці зайве занепокоєння. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

74. Я живу нинішнім днем більшою мірою, ніж інші люди, 

а) вірно; 

в) важко сказати;  

с) невірно. 
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75. На вечірці мені подобається: 

а) брати участь у цікавій розмові;  

в) важко відповісти; 

с) дивитися, як люди відпочивають, і просто відпочивати самому. 

  

76. Я висловлюю свою думку незалежно від того, скільки людей можуть її почути. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

77. Якщо б я міг перенестися в минуле, то найбільше хотів би зустрітися з:  

а) Колумбом; 

в) не знаю;  

с) Пушкіним. 

  

78. Я змушений стримувати себе від того, щоб не ладнати чужі справи,  

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

79. Працюючи в магазині, я волів би:  

а) оформлювати вітрини; 

в) не знаю;  

с) бути касиром. 

  

80. Якщо люди погано про мене думають, я не намагаюся переконати їх і 

продовжую робити так, як вважаю за потрібне: 

а) так; 

в) важко сказати;  

с) ні. 

  

81. Якщо я бачу, що мій давній товариш сторониться мене, я зазвичай:  

а) зразу ж думаю: "У нього поганий настрій"; 

в) не знаю; 

с) непокоюся про те, який поганий вчинок я скоїв. 

  

82. Всі нещастя трапляються через людей: 

а) які намагаються у все внести зміни, хоча вже існують задовільні способи 

вирішення цих питань;  

в) не знаю; 

с) які відкидають нові, багатообіцяючі пропозиції. 

  

83. Я отримую велике задоволення, розповідаючи місцеві новини,  

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

84. Акуратні, вимогливі люди не вживаються зі мною,  

а) вірно; 

в) іноді; 

с) невірно. 
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85. Мені здається, що я менш дратівливий, ніж більшість людей 

а) вірно; 

в) не знаю;  

с) невірно. 

  

86. Я легше можу не рахуватися з іншими людьми, ніж вони зі мною,  

а) вірно; 

в) іноді;  

с) невірно. 

  

87. Буває, що вранці я не хочу ні з ким розмовляти,  

а) часто; 

в) іноді; 

с) ніколи. 

  

88. Якщо стрілки годинника зустрічаються рівно через кожні 65 хв, відміряних на 

точних годинниках, то цей годинник: 

а) відстає;  

в) іде правильно;  

с) спішить. 

  

89. Мені буває нудно:  

а) часто; 

в) іноді;  

с) рідко. 

  

90. Люди кажуть, що мені подобається робити все своїм оригінальним способом. 

а) вірно; 

в) іноді;  

с) невірно. 

  

91. Я вважаю, що необхідно уникати зайвих хвилювань, тому що вони стомлюють. 

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

92. Вдома у вільний час я: 

а) розмовляю і відпочиваю;  

в) важко відповісти;  

с) займаюся цікавими справами. 

  

93. Я невпевнено і обережно ставлюся до зав’язування дружніх стосунків із новими 

людьми. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

94. Я вважаю, що те, що люди говорять віршами, можна так само виразити прозою: 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 
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95. Я підозрюю, що люди, з якими я перебуваю в дружніх стосунках, можуть 

виявитися зовсім не друзями за моєю спиною. 

а) так, у більшості випадків; 

в) іноді;  

с) ні, рідко. 

  

96. Я думаю, що навіть найдраматичніші події уже через рік не залишать у моїй 

душі ніякого сліду. 

а) так; 

в) іноді;  

с) ні. 

  

97. Я думаю, що було б цікавіше стати: 

а) натуралістом і працювати з рослинами;  

в) не знаю;  

с) страховим агентом. 

  

98. Я схильний до безпричинного страху і відрази щодо деяких речей, наприклад 

певних тварин, місць і т.д. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

99. Я люблю міркувати про те, як можна було б покращити світ,  

а) так; 

в) важко сказати;  

с) ні. 

  

100. Я надаю перевагу іграм: 

а) де потрібно грати в команді або мати партнера;  

в) не знаю; 

с) де кожний грає за себе. 

  

101. Вночі мені сняться фантастичні або абсурдні сни.  

а) так; 

в) іноді; 

с) ні. 

  

102. Якщо я залишаюся в будинку один, то через деякий час відчуваю тривогу і 

страх. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

103. Я можу своїм дружнім ставленням ввести людей в оману, хоча насправді вони 

мені не подобаються. 

а) так;  

в) іноді;  

с) ні. 

  

104. Яке слово не співвідноситься з двома іншими?  
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а) думати; 

в) бачити;  

с) слухати. 

  

105. Якщо мати Марії є сестрою батька Олександра, то ким є Олександр по 

відношенню до батька Марії? 

а) двоюрідним братом; 

в) племінником;  

с) дядьком. 

  

Інтерпретація факторів  

Фактор А - "замкнутість-товариськість". При низьких оцінках людина 

характеризується некомунікабельністю, замкнутістю, безучасністю, деякою ригідністю і 

суворістю в оцінці людей. Вона скептично налаштована, холодна стосовно оточуючих, 

любить бути на самоті, не має близьких друзів, з якими можна бути відвертою. 

При високих оцінках людина відкрита і добросердна, товариська і добродушна. їй 

властиві природність і невимушеність у поведінці, уважність, доброта, м’якосердність у 

стосунках. Вона охоче працює з людьми, активна в уладнанні конфліктів, довірлива, не 

боїться критики, переживає яскраві емоції, зразу відгукується на будь-які події. 

У цілому фактор орієнтований на вимірювання комунікабельності людини в малих 

групах.  

Фактор В - "інтелект". При низьких оцінках людині властиві конкретність і деяка 

ригідність мислення, може мати місце емоційна дезорганізація мислення. 

При високих оцінках спостерігається абстрактність мислення, кмітливість і 

здатність швидко навчатися. Існує деякий зв’язок з рівнем вербальної культури та 

ерудиції. 

Фактор С - "емоційна нестійкість - емоційна стійкість". При низьких оцінках 

виражені низька толерантність до фрустрації, підвладність почуттям, мінливість інтересів, 

схильність до лабільності настрою, роздратованість, утомлюваність, невротичні 

симптоми, іпохондрія. 

При високих оцінках людина стримана, працелюбна, емоційно зріла, реалістично 

налаштована. Краще здатна наслідувати вимоги групи, характеризується стійкістю 

інтересів. У неї відсутня нервова втома. У крайніх випадках може мати місце емоційна 

ригідність і нечутливість. За деякими дослідженнями, фактор пов’язаний з силою нервової 

системи, лабільністю.  

Фактор Е - "підпорядкованість - домінантність". При низьких оцінках людина 

сором’язлива, схильна давати дорогу іншим. Часто виявляється залежною, бере провину 

на себе, тривожиться щодо своїх можливих помилок. їй властиві тактовність, безмовність, 

шанобливість, покірність-до повної пасивності. 

При високих оцінках людина владна, незалежна, самовпевнена, вперта - аж до 

агресивності. Вона незалежна в судженнях і поведінці, свій хід думок схильна вважати 

законом для себе і оточуючих. У конфліктах звинувачує інших, не визнає влади і тиску 

ззовні, визнає для себе авторитарний стиль керівництва, але й бореться за високий статус; 

конфліктна, примхлива. 

Фактор F - "стриманість - експресивність". При низьких оцінках людина 

характеризується розсудливістю, обережністю, мовчазністю. їй властиві схильність все 

ускладнювати, деяка занепокоєність, песимістичність у сприйнятті дійсності. Турбується 

про майбутнє, очікує невдач. Оточуючим вона здається нудною, в’ялою і занадто 

манірною (неприродною). 

При високих оцінках людина життєрадісна, імпульсивна, безпечна, весела, говірка. 

Енергійна, соціальні контакти для неї емоційно значимі. Вона експансивна, щира у 
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стосунках з людьми. Емоційність, динамічність спілкування сприяють тому, що вона 

часто стає лідером і ентузіастом групової діяльності, вірить в удачу. 

У цілому оцінка за цим фактором відображає емоційну забарвленість і 

динамічність спілкування.  

Фактор G - "підвласність почуттям - висока нормативність поведінки". При 

низьких оцінках людина схильна до мінливості, підвладна впливу випадку і обставин. Не 

прикладає зусиль для виконання групових вимог і норм. Вона характеризується 

безпринципністю, неорганізованістю, безвідповідальністю, гнучкими установками щодо 

соціальних норм. Свобода від впливу норм може призвести до антисоціальної поведінки. 

При високих оцінках спостерігається осмислене додержання норм і правил 

поведінки, наполегливість у досягненні мети, точність, відповідальність, ділова 

спрямованість. 

У цілому фактор визначає, наскільки різні норми і заборони регулюють поведінку і 

стосунки людини з оточенням. 

Фактор Н - "нерішучість - сміливість". При низьких оцінках людина 

сором’язлива, невпевнена у своїх силах, стримана, нерішуча, воліє перебувати в тіні. Вона 

віддає перевагу не великому товариству, а одній-двом людинам, товаришам. Відрізняється 

підвищеною чутливістю до погроз. 

При високих оцінках людині властива соціальна сміливість, активність, готовність 

мати справу з незнайомими обставинами і людьми. Вона схильна до ризику, тримається 

вільно, розторможено. 

У цілому фактор визначає реактивність на загрозу в соціальних ситуаціях і 

визначає ступінь активності в соціальних контактах. 

Фактор І - "жорстокість - чутливість". При низьких оцінках людині властива 

мужність, самовпевненість, розсудливість, реалістичність суджень, практичність, деяка 

жорстокість, суворість, черствість відносно оточуючих. 

При високих оцінках спостерігається м’якість, залежність, спрямованість на 

заступництво, схильність до романтизму, артистичність натури, жіночність, художнє 

сприйняття світу. Можна говорити про розвинуту здатність до емпатії, співчуття, 

співпереживання і розуміння інших людей.  

Фактор L - "довірливість - підозріливість". При низьких оцінках людина 

характеризується відвертістю, довірливістю, доброзичливістю щодо інших людей, 

терпимістю, поступливістю. Вона вільна від заздрощів, легко ладнає з людьми і добре 

працює в колективі. 

При високих оцінках людина ревнива, заздрісна, характеризується підозріливістю, 

їй властива велика зарозумілість. Її інтереси спрямовані на саму себе, вона зазвичай 

обережна у своїх вчинках, егоцентрична. 

У цілому фактор свідчить про емоційне ставлення до людей. 

Фактор М - "практичність - розвинута уява". При низьких оцінках людина 

практична, добросовісна. Орієнтується на зовнішню реальність і додержується 

загальноприйнятих норм. їй властива деяка обмеженість і зайва уважність до дрібниць. 

При високій оцінці можна говорити про розвинуту уяву, орієнтування на свій 

внутрішній світ, високий творчий потенціал. 

Фактор N - "прямолінійність - дипломатичність". При низьких оцінках людині 

властива прямолінійність, наївність, природність, безпосередність поведінки. 

При високих оцінках людина характеризується розважливістю, проникливістю, 

розумним і сентиментальним підходом до подій і оточуючих людей. 

Фактор О - "впевненість у собі - тривожність". При низьких оцінках людина 

холоднокровна, спокійна, безтурботна, впевнена у собі. 

При високих оцінках людині властива тривожність, депресивність, вразливість. 

Фактор Q1 - "консерватизм - радикалізм". При низьких оцінках людина 

характеризується консервативністю, стійкістю до традиційних труднощів. Вона знає, у що 
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повинна вірити, і, незважаючи на непереконливість деяких принципів, не шукає нових, із 

сумнівом ставиться до нових ідей, схильна до моралізаторства і повчань. Не погоджується 

із змінами і не цікавиться аналітичними й інтелектуальними міркуваннями. 

При високих оцінках людина налаштована критично, характеризується наявністю 

інтелектуальних інтересів, аналітичністю мислення, намагається бути добре 

поінформованою. Більше схильна до експериментування, спокійно сприймає нові, 

неусталені, погляди і зміни, не довіряє авторитетам, на віру нічого не сприймає. 

Фактор Q2 - "конформізм - нонконформізм". При низьких оцінках людина 

залежна від групи, слідує за суспільною думкою, воліє і працювати, і приймати рішення 

разом з іншими людьми, орієнтується на соціальне схвалення. При цьому у неї часто 

відсутня ініціатива щодо прийняття рішення.  

При високій оцінці людина визнає власні рішення, незалежна, прямує вибраним 

нею шляхом, сама приймає рішення і сама діє. Однак, маючи власну думку, вона не 

намагається нав’язати її оточуючим. 

Не можна казати, що вона не любить людей, вона просто не має потреби в їх 

підтримці і схваленні.  

Фактор Q3 - "низький самоконтроль - високий самоконтроль". При низьких 

оцінках спостерігається недисциплінованість, внутрішня конфліктність уявлень про себе. 

Людина не занепокоєна виконанням соціальних потреб. 

При високих оцінках - розвинутий самоконтроль, точність виконання соціальних 

вимог. Людина слідує своєму уявленню про себе, добре контролює свої емоції і поведінку, 

доводить будь-яку справу до кінця. їй властиві цілеспрямованість й інтегрованість 

особистості. 

На відміну від соціальної нормативності поведінки (фактор О), цей фактор вимірює 

рівень внутрішнього контролю поведінки.  

Фактор Q4 - "розслаблення - напруженість". При низьких оцінках людині 

властиві розслабленість, в’ялість, спокій, низька мотивація, лінощі, надмірна 

задоволеність і незворушливість. 

Висока оцінка свідчить про напруженість, фрустрованість, наявність збудження і 

неспокою. Стан фрустрації, в якому людина перебуває, є результатом підвищеної 

мотивації. їй властиве активне незадоволення станом речей.  

Фактор МD - "адекватність самооцінки". Чим вище оцінка за цим фактором, 

тим більшою мірою людині властиво завищувати свої можливості і переоцінювати себе. 

Оцінювання і аналіз результатів 
Відповіді заносяться у спеціальний опитувальний бланк, а потім обраховуються за 

допомогою спеціального ключа. Відповідність з ключем відповідей "а” і "с” оцінюється 2 

балами, відповідей "в” -1 балом. Виключенням є фактор В - тут будь-яка відповідність 

відповіді з ключем дає 1 бал. Сума балів за кожною групою запитань дає в результаті 

значення фактора. Таким чином, максимальна оцінка за кожним фактором - 12 балів, за 

фактором В - 8 балів, мінімальна - 0 балів.  

На основі якісного і кількісного аналізу змісту особистісних факторів і їх взаємозв’язку 

можуть бути виділені такі блоки факторів: 

Інтелектуальні особливості — фактори В, М, Q1 

Емоційно-вольові особливості - фактори С, G, І, О, Q3, Q4. 

Комунікативні властивості і особливості міжособистісної взаємодії - фактори - F, Н, F, Е, 

Q2, N, L.  

Симптомо-комплекси 
I+D+C - афективна поведінка; 

Е+ - схильність до агресії; 

G- - асоціальна, аморальна поведінка; 

J+ - схильність до правопорушень групового характеру; 

O+Q+C-F - схильність до алкоголізації.  
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Ключ до тесту 
Фактор А (максимально - 12 балів) - 2) В=1, С=2; 19) А=2, В=1; 36) В=1, С=2;  

53) А=2, В=1; 70) А=2, В=1; 87) В=1, С=2. 

  

Фактор В (максимально - 8 балів) - 3) С= 1; 20) А= 1; 3 7) В=1; 54) С=1; 71) А=1;  

88) С=1; 104) С=1; 105) А=1. 

  

Фактор С - 4) А=2, В=1; 21) А=2, В=1; 38) В=1, С=2; 55) А=2, В=1; 72) В=1,02;  

89) В=1,С=2. 

  

Фактор Е - 5) В=1, С=2; 22) В=1, С=2; 39) А=2, В=1; 56) А=2, В=1; 73) В=1, С=2;  

90) В=1, С=2. 

  

Фактор F- 6) В=1, С=2; 23) А=2, В=1; 40) В=1, С=2; 57) А=2, В=1; 74) А=2, В=1;  

91) В=1, С=2. 

  

Фактор G - 7) А=2, В=1; 24) В=1, С=2; 41) А=2, В=1; 58) В=1, С=2; 75) А=2, В=1;  

92) В=1, С=2. 

  

Фактор Н-8) А=2, В=1; 25) В=1, С=2; 42) В=1, 02; 59) А=2, В=1; 76) А=2, В=1;  

93) А=2, В=1. 

  

Фактор І- 9) А=2, В=1; 26) А=2, С=1; 43) В=1, С=2; 60) А=2, В=1; 77) В=1, С=2;  

94) В=1, С=2. 

  

Фактор L - 10) А=2, В=1; 27) В=1, С=2; 44) В=1, С=2. 61) В=1, С=2; 78) А=2, В=1;  

95) А=2, В=1. 

  

Фактор М - 11) В=1, С=2; 28) В=1, С=2; 45) В=1, С=2; 62) А=2, В=1; 79) А=2, В=1; 

96) В=1,С=2. 

  

Фактор N - 12) В=1, С=2; 29) А=1, В=1; 46) А=1, В=2; 63) А=2, В=1; 80) В=1, С=2; 

97) В=1, С=2. 

  

Фактор О- 13) В=1, С=2; ЗО) А=2, В=1; 47) В=1, С=2; 64) А=2, В=1; 81) В=1, С=2; 

97) А=2, В=1. 

  

Фактор Q1 - 14) А=2, В=1; 31) А=2, В=1; 48) В=1, С=2; 65) В=1, С=2; 82) В=1, С=2;  

99) А=1, В=1. 

  

Фактор Q2 - 15) А=2, В=1; 32) В=1, С=2; 49) А=2, В=1; 66) А=2, В=1; 83) В=1, С=2; 

100) В=1, С=2. 

  

Фактор Q3 -16) А=2, В=1; 33) А=2, В=1; 50) А=2, В=1; 68) В=1, С-2; 84) В=1,С=2;  

101) В=1, С=2. 

  

Фактор Q4 -27) А=2, В=1; 34) В=Т, С=2; 51) В=1, С=2; 68) А=2, В=1; 85) В=1, С=2; 

102) А=2, В=1. 

  

Фактор МD - 1) А=2, В=1; 18) В=1, С=2; 35) В=1, С=2; 52) А=2, В=1; 69) В=1, С=2; 

86) В=1, С=2; 103) В=1, С=2.  
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Додаток К  

 

Модифікована методика діагностики рівня емпатичних здібностей  

В. Бойка 

 

Текст опитувальника: 

1. У мене є звичка уважно вивчати осіб і поведінку людей, щоб зрозуміти їх 

характер, схильності, здібності. 

2. Якщо оточуючі мене люди проявляють ознаки нервозності, я звичайно 

залишаюся спокійним.  

3. Я більше покладаюсь на розум, аніж інтуїцію. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми проблемами 

одногрупників. 

5 Я можу легко увійти в довіру до людини, якщо буде потрібно. 

6. Я звичайно з першої ж зустрічі вгадую «споріднену душу» в новій людині. 

7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову з випадковими болільниками на 

стадіонах, в спортивних клубах та ін. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючи чимось пригноблювані. 

9. Моя інтуїція - надійніший засіб розуміння оточуючих людей, чим знання 

або досвід. 

10. Проявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особи - нетактовно. 

11. Часто своїми словами я кривджу близьких мені людей, не помічаючи 

того. 

12. Я легко можу представити себе якою-небудь твариною, відчути її звички і 

стани. 

13. Я рідко міркую про причини вчинків людей, які мають до мене 

безпосереднє відношення. 

14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх одногрупників. 

15. Звичайно за декілька днів я відчуваю: щось повинно трапитися з 

близькою мені людиною, і очікування виправдовуються. 

16. У спілкуванні з одногрупниками звичайно прагну уникати розмов про 

особистісне. 

17. Іноді близькі дорікають мені в черствості, неувазі до них. 

18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи їм. 

19. Мій цікавий погляд часто бентежить нових знайомих. 

20. Чужий сміх зазвичай заражає мене. 

21. Часто, діючи навмання, я проте знаходжу правильний підхід до людини. 

22. Я вважаю, що плакати від щастя безглуздо. 

23. Я здатний повністю з'єднатися з улюбленою людиною, як би 

розчинившись в неї. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів. 

25. Я мимоволі, або з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 
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27. Мені простіше підсвідомо відчути суть людини, чим зрозуміти її, 

«розклавши по поличках». 

28. Я спокійно відношуся до дрібних неприємностей, які трапляються у будь-

кого з членів сім'ї. 

29. Мені було б важко задушевно, довірчо розмовляти з настороженою, 

замкнутою людиною. 

30. У мене творча натура - поетична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я турбуюся, якщо бачу людину, що плаче. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, чим інтуїцією. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я вважаю за 

краще перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що у когось з близьких погано на душі, то зазвичай 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дурниці можуть так сильно засмучувати 

людей. 

1. Раціональний канал емпатії: +1, +7, -13, +19, +25, -31; 

2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, -26, +32; 

3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, +21, +27, -33; 

4. Установки, сприяючі емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникаюча здібність в емпатії: +5, -11, -17, -23, -29, -35; 

6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

 

Обробка результатів: 

Підраховується число правильних відповідей (відповідних «ключу») за 

кожною шкалою, а потім визначається сумарна оцінка: 

 

Інтерпретація результатів: 

Аналізуються показники окремих шкал і загальна сумарна оцінка рівня 

емпатії. Оцінки на кожній шкалі можуть варіюватися від 0 до 6 балів і 

указують на значущість конкретного параметра в структурі емпатії. 

Шкальні оцінки виконують допоміжну роль в інтерпретації основного 

показника - рівня емпатії. Зокрема, якщо він складає 30 балів і вище – дуже 

високий рівень емпатії; 29-22 – середній; 21-15 – занижений; менше 1             

4 балів – дуже низький. 
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Додаток Л  

 

Методика «Спрямованість особистості у спілкуванні (СОС)»,  

автор – С. Братченко  

 

Методика «СОС» призначена для вивчення спрямованості особистості в 

спілкуванні, що розуміється її автором як сукупність більш-менш 

усвідомлених особистісних смислових установок і ціннісних орієнтацій у 

сфері міжособистісного спілкування, як індивідуальна «комунікативна 

парадигма», що включає уявлення про сенс спілкування, його метою, 

засобах, бажаних і допустимих способах поведінки в спілкуванні тощо.  

Методика дозволяє вивчити ціннісно-смислові відносини особистості у сфері 

їй спілкування з іншими людьми. В її основі лежить метод незакінчених 

пропозицій. Існують дві форми методики: базова, яка не має професійної 

специфікації, і друга - орієнтована на вивчення спрямованості в фаху. 

Методика дозволяє виявити ступінь вираженості видів спрямованості 

особистості (у %) в непрофесійному і професійному спілкуванні, а також 

домінуючий вид спрямованості в спілкуванні і співвідношення ступеня 

вираженості інших видів.  

Автором методики виділено шість видів спрямованості в спілкуванні: 

діалогічна, авторитарна, маніпулятивна, альтероцентрістская, конформная і 

індиферентна, суть яких описана нижче. Звісно ж, що з допомогою цих видів 

більш-менш повно можна охарактеризувати різноманіття індивідуальних 

варіантів змісту спрямованості в спілкуванні, а також відобразити складність 

і багатогранність цього особистісного образованія.Методіка «СОС» 

відноситься до проектних, в її основі лежить метод незакінчених пропозицій. 

Як будь-яка проектна методика при її кваліфікованому застосуванні вона дає 

важливу інформацію про глибинні особливості психіки. Братченко С.Л. 

виділені шість основних видів СОС: діалогічна комунікативна спрямованість 

(Д-СОС), авторитарна (АВ-СОС); альтероцентрістская (Ал-СОС); 

маніпулятивна спрямованість (М-СОС); конформная (К-СОС); індиферентна 

(І-СОС). Ці види комунікативної спрямованості характеризуються такими 

ознаками, які служать одночасно основою для оцінки проектованого 

матеріалу: 

1) Д-СОС – орієнтація на рівноправне спілкування, яке засноване на 

взаємній повазі та довірі, орієнтація на взаєморозуміння, взаємну 

відкритість і комунікативне співробітництво, прагнення до взаємного 

самовираження, розвитку, співпраці. 

2) АВ-СОС – орієнтація на домінування в спілкуванні, прагнення придушити 

особистість співрозмовника, підпорядкувати його собі, «комунікативна 

агресія», когнітивний егоцентризм, «вимога» бути зрозумілим або вимога 

згоди з власною позицією, небажання розуміти співрозмовника, неповага до 

чужої точки зору , орієнтація на стереотипне «спілкування-функціонування», 

комунікативна регидность. 
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3) М-СОС – орієнтація на використання співрозмовника і всього спілкування 

в своїх цілях, для отримання різних вигод, ставлення до співрозмовника як до 

засобу, об'єкту своїх маніпуляцій. Прагнення зрозуміти співрозмовника, щоб 

отримати потрібну інформацію, в поєднанні з власної скритністю, 

нещирістю. Орієнтація на розвиток і хитрість в спілкуванні, але 

одностороння - тільки для себе за рахунок іншого. 

4) Ал-СОС – добровільна «центрація» на співрозмовника, орієнтація на його 

цілі, потреби і т.д. і безкорисливе жертвування своїми інтересами, цілями. 

Прагнення зрозуміти запити іншого з метою їх найбільш повного 

задоволення, але байдужість до розуміння себе з його боку. Прагнення 

сприяти розвитку співрозмовника навіть на шкоду власному розвитку і 

благополуччю. 

5) К-СОС – відмова від рівноправності в спілкуванні на користь 

співрозмовника. Орієнтація на підпорядкування силі авторитету, на 

«об'єктну» позицію для себе. Орієнтація на некритичне «згоду» (відхід від 

протидії), відсутність прагнення до дійсного розуміння і бажання бути 

зрозумілим. Спрямованість на наслідування, реактивне спілкування, 

готовність «підлаштуватися» під співрозмовника. 

6) І - СОС – таке ставлення до спілкування, при якому ігнорується воно саме 

з усіма його проблемами, домінування орієнтації на «суто ділові» питання, 

«піти» від спілкування як такого. 

Цінність методики «СОС» пов'язана з тим, що підсумкова оцінка 

(«формула») відображає весь спектр зазначених вище видів спрямованості і 

дозволяє визначити переважну комунікативну тенденцію, завдяки чому 

зберігаються цілісність, складність і багатогранність особистості як суб'єкта 

спілкування. Методика «СОС» пройшла відповідні психометричні процедури 

і показала достатню ретестовой надійність і конструктної валідність. 

Текст методики «СОС» 

1. Тема нашої бесіди ... 

2. Щоб співрозмовник правильно зрозумів мене ... 

3. Я хотів би спілкуватися з людиною, для якого мої переживання ... 

4. Для мене дуже важливо, щоб співрозмовник в спілкуванні зі мною виходив 

з ... 

5. Я очікую від співрозмовника ... 

6. Якщо я вважаю, що співрозмовник не правий ... 

7. Вважаю правильним, якщо в спілкуванні зі мною співрозмовник ставить 

собі за мету ... 

8. Довіру співрозмовника до мене ... 

9. Якщо співрозмовник перестає мене слухати ... 

10. Мені подобається таке спілкування ... 

11. Співрозмовник очікує від мене ... 

12. Якщо співрозмовник вважає, що я не маю рації ... 

13. Зусилля партнерів по спілкуванню повинні бути спрямовані на ... 

14. Щоб я зрозумів співрозмовника ... 
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15. Те, що співрозмовник переживає ... 

16. У спілкуванні я намагаюся виходити з ... 

17. Якщо в спілкуванні назріває конфлікт ... 

18. Я намагаюся зайняти в спілкуванні позицію ... 

19. Для мене головна мета спілкування ... 

20. Довіряти співрозмовнику ... 

21. Якщо співрозмовник мене не розуміє ... 

22. Зазвичай я починаю спілкування ... 

23. Співрозмовник в спілкуванні ніколи не повинен ... 

24. Для мене найважче в спілкуванні ... 

25. Якщо я не розумію співрозмовника ... 

26. Мені б хотілося, щоб співрозмовник зайняв в спілкуванні позицію  

27. Якщо співрозмовник не відповідає на моє запитання ... 

28. У спілкуванні мені найбільше не подобається ... 

29. Якщо співрозмовник мене перебиває ... 

30. У спілкуванні я ніколи не повинен ... 

31. У кінці розмови ... 

Обробка і інтерпретація результатівДля обробки проектованого матеріалу 

використовується описана вище система категорій (види комунікативної 

спрямованості). Кожному «відповіді» (частина СТЕМ - №1; 13; 22; 24; 28 - 

виконують специфічні функції і в даному контексті обробці не підлягають) 

на підставі зіставлення з характеристикою видів СОС присвоюється певна 

категорія - «Д» або «АВ», або «М» і т.д., в разі неможливості однозначно 

інтерпретувати той чи інший «відповідь», допускається приписування 

відразу двох категорій, а в більш незрозумілих випадках категорія не 

приписується. Крім оцінки «відповідей» за категоріями (якісна оцінка), 

кожному з них присвоюється також ще і бал (від 0 до 5) - в залежності від 

ступеня повноти і чіткості вираженості в «відповіді» даної спрямованості 

(кількісна оцінка). 

Найбільш істотний критерій для визначення виду СОС - співвідношенням 

ня позицій співрозмовників з точки зору їх рівноправності (нерівноправності) 

симетричності вимог і очікувань. Для більш точної оцінки пректівного 

матеріалу з цього питання, важливого критерію в методиці використаний 

спеціальний прийом, який отримав назву «інвертований стем». Суть його 

полягає в тому, що частина СТЕМ має в списку «дзеркальну» пару - тобто 

одна і та ж комунікативна ситуація, представлена \u200b\u200bв одному 

СТЕМ з позиції самого відповідального, а в іншому (що становить з першим 

пару) - з позиції його уявного співрозмовника, причому, в списку, диктуемом 

респонденту, «парні» стеми розташовані не поруч, а рознесені (наприклад, 

одну з пар складають стем №5 «Я очікую від співрозмовника ...» і стем №11 

«Собеседник очікує від мене ...»). «Відповіді» на парні стеми оцінюються як 

ціле, шляхом зіставлення обох відповідей між собою, а для додання більшу 

питому вагу оцінка пари (в балах) множиться на три. Наприклад, пара №3 «Я 

хотів би спілкуватися з людиною, для якого мої переживання ... є близькими і 
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він не байдужий до них», №15 «Те, що співрозмовник переживає ... для мене 

байдуже, головне, щоб він про мене добре думав» - отримує в результаті 

оцінку АВ-15 (пара отримує категорію «АВ» і максимальний бал - 5, який 

потроюється). 

Для того щоб зробити інтерпретацію «відповідей» більш точною і 

обґрунтованою, використовується «ключ» - добірка найбільш характерних і 

поширених варіантів «відповідей», попередньо пройшли експертну оцінку. 

«Ключ» призначений для вирішення двох завдань: по-перше, для оцінки 

конкретних «відповідей» (шляхом знаходження найбільш близьких їм в 

«ключі»), по-друге, для навчання бажає оволодіти методикою «СОС». Однак 

ключ не повинен використовуватися як догму, він повинен служити 

орієнтовною основою для уявного діалогу дослідника з респондентом, в 

результаті якого тільки і може статися адекватне розуміння останнього, 

правильна оцінка його комунікативної спрямованості. 

Кожна «відповідь», таким чином, отримує певну оцінку - категорію і бал. 

Потім виводиться підсумкова оцінка за все протоколу, для чого 

підсумовуються бали по кожній категорії окремо (враховуються як оцінки 

окремих Стем, так і пар; у варіанті СОС-3 майже всі стеми парні). В 

результаті кожен протокол отримує підсумкову оцінку у вигляді певної 

«формули» комунікативної спрямованості, наприклад, підсумкова оцінка 

одного з протоколів виглядає так: Д-2, АВ-40, М-4, АЛ-0, К-8, І-12 . Оскільки 

загальна сума балів (по всіх категоріях) для різних протоколів різна, то для 

порівняння результатів респондентів між собою абсолютні значення 

переводяться у відносні - у відсотках до загальної суми балів даного 

протоколу. Тоді підсумкова оцінка протоколу з наведеного прикладу буде 

виглядати так: загальна сума балів - 66 (100%), за категоріями - Д - 3%, АВ - 

61%, М- 6%, АЛ - 0%, К - 12%, І - 18%.  

Для аналізу і подальшої інтерпретації результатів використовується саме 

«формула» в цілому, хоча в окремих випадках в протоколі можуть бути 

ненульові оцінки тільки по двом-трьом категоріям або навіть (дуже рідко) - 

по одній. Як правило, в протоколах представлені в тій чи іншій мірі всі види 

комунікативної спрямованості. У той же час зазвичай в підсумковій оцінці 

можна виділити тенденції, переважаючий вид СОС (в розглянутому вище 

прикладі добре видно авторитарна тенденція), виявити певну логіку 

розподілу балів за категоріями і т.д. – це і є предметом подальшої 

інтерпретації результатів, консультування респондентів тощо. 
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Додаток М  

 

Опитувальник для виявлення системності та рівня засвоєних знань 

студентів про явище педагогічної фасилітації (приклад варіанту Б) 

Дата_______________________________________________ 

ЗВО_______________________________________________ 

Курс, група_________________________________________ 

ПІБ _______________________________________________ 

Викладач___________________________________________ 
 

1. Хто вважається науковим «батьком» фасилітації? 

2. За яких умов виокремилось дане явище (фасилітація) і з якою метою вчені 

почали його досліджувати і розробляти? 

3. Відзначте три базові принципи фасилітації. 

4. Доповніть відповідь вище іншими комплементарними принципами.  

5. Коли відбулось міжнародне визнання феномену фасилітації? (рік і подія). 

6. Яка фасилітаційна технологія історично з’явилась першою? Хто її автор? 

7. У чому полягає принцип ННС? Хто його розробник? 

8. Перелічіть світові школи фасилітації. 

9. Чи існують у світі професійні спілки фасилітаторів? Якщо «так» – назвіть. 

10. Опишіть етапи проведення стратегічної сесії 

11. В яких педагогічних системах та авторських школах чітко 

прослідковуються ознаки фасилітаційної педагогіки? 

12. Яким чином виробництво Lego пов’язане з фасилітацією? 

13. Назвіть основні (базові) потреби людини за А. Маслоу. 

14. В чому полягає ефект Розенталя (Пігмаліона)? Чи важливо його 

враховувати педагогу-фасилітатору? Чому? 

15. В чому полягає концепція «Клас без провини»? 

16. Обгрунтуванням якого феномену відомий М. Чіксентміхайї? 

17. Чи вважаєте Ви, що за педагогічною фасилітацією майбутнє? 

Обгрунтуйте розгорнуто Вашу відповідь. 
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Додаток Н  

 

Методика «Комунікаційні та організаторські здібності»  

В. Синявського, В. Федорошина 

 
Інструкція: «Запропонований вам тест містить 40 питань. Прочитайте їх та дайте відповіді 

на всі питання за допомогою бланка. На бланку надруковані номери питань. Якщо ваша 

відповідь на питання позитивна, тобто ви погоджуєтесь з тим, про що запитують у 

питанні, то на бланку відповідний номер обведіть кружечком. Якщо ваша відповідь 

негативна, тобто ви не погоджуєтесь, то відповідний номер закресліть. Слідкуйте, щоб 

номер питання і номер у бланку для відповідей співпадали. Майте на увазі, що питання 

носять загальний характер і не можуть містити всіх необхідних подробиць. Тому уявіть 

собі типові ситуації і не задумуйтесь над деталями. Не слід витрачати багато часу на 

роздуми, відповідайте швидко. Можливо, на деякі питання вам буде важко відповісти. 

Тоді намагайтесь дати ту відповідь, якій ви надаєте перевагу. При відповіді на будь-яке з 

цих питань звертайте увагу на його перші слова та узгоджуйте свої відповіді з ними. 

Відповідаючи на питання, не прагніть створити заздалегідь приємне враження. Важлива 

ваша відвертість при відповіді». 

Опитувальник 

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь? 

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх знайомих до прийняття ними вашої 

думки? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, яку завдали вам хтось із приятелів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися у критичній ситуації, що склалась? 

5. Чи є у вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними людьми? 

6. Чи подобається вам займатись громадською роботою? 

7. Чи вірно, що вам приємніше та простіше проводити час з книжками або з якими-небудь 

іншими справами, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які-небудь завади у здійсненні ваших намірів, то чи легко відступаєте від 

них? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за віком? 

10.  Чи любите ви придумувати та організовувати зі своїми приятелями різні ігри та 

розваги? 

11.  Чи важко вам включатись у нову для вас компанію? 

12.  Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б виконати сьогодні? 

13.  Чи легко вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 

14.  Чи прагнете ви добитися, щоб ваші приятелі, колеги діяли у відповідності з вашою 

думкою? 

15.  Чи важко ви адаптуєтесь у новому колективі? 

16.  Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з колегами з причини невиконання ними своїх 

обов'язків, зобов'язань? 

17.  Чи прагнете ви при нагоді познайомитись та поговорити з новою людиною? 

18.  Чи часто у вирішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на себе? 

19.  Чи дратують вас оточуючі люди і чи хочеться вам побути одному? 

20.  Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтуєтесь при незнайомих умовах? 

21.  Чи подобається вам постійно знаходитись серед людей? 

22.  Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу? 

23.  Чи зазнаєте ви почуття утруднення, незручності, якщо прийдеться проявити 

ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

24.  Чи правда, що ви стомлюєтесь від частого спілкування з приятелями? 

25.  Чи любите ви брати участь у колективних іграх? 
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26.  Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, що стосуються інтересів 

ваших друзів, знайомих? 

27.  Чи правда, що ви почуваєте себе невпевнено серед малознайомих людей? 

28.  Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29.  Чи вважаєте ви, що вам не дуже важко внести пожвавлення в малознайому компанію? 

30.  Чи брали ви участь у громадській роботі в школі? 

31.  Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

32.  Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було 

відразу прийняте вашими товаришами? 

33.  Чи відчуваєте себе невимушено, попавши у незнайому вам компанію? 

34.  Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів? 

35.  Чи правда, що ви не відчуваєте себе достатньо впевненим та спокійним, коли потрібно 

говорити що-небудь великій групі людей? 

36.  Чи часто ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення? 

37.  Чи вірно, що у вас багато друзів? 

38.  Чи часто ви потрапляєте у центр уваги своїх товаришів? 

39.  Чи часто ви соромитесь, почуваєтесь незручно при спілкуванні з малознайомими 

людьми? 

40.  Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх 

приятелів? 

 

Бланк для відповідей являє собою чотири колонки з цифрами, що означають номери 

питань та пронумеровані від 1 до 40 у певному порядку, точно такому, як на зразку. 

Якщо досліджуваних було декілька, то при необхідності бланки підписують на зворотній 

стороні. 

Обробка результатів 

Мета обробки результатів — отримання індексів комунікативних та організаторських 

здібностей. Для цього відповіді досліджуваного зіставляють із дешифратором і 

підраховують кількість збігів окремо за комунікативними та організаторськими 

схильностями. У дешифраторі враховується за рядками розташування номерів питань у 

бланку для відповідей. 

 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 

 

Дешифратор 

Схильності Відповіді 

позитивні негативні 

Комунікативні номера 

питань 1-го 

рядка 

номера 

питань 2-го 

рядка 

Організаторські номера 

питань 3-го 

рядка 

номера 

питань 4-го 

рядка 
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Кк — коефіцієнт комунікативних схильностей; 

Ко — коефіцієнт організаційних схильностей; 

Щоб визначити рівень комунікативних та рівень організаторських 

здібностей, потрібно порахувати їх коефіцієнти. Коефіцієнти являють собою 

відношення кількості збігів відповідей тієї чи іншої схильності до 

максимально можливої кількості збігів, у даному випадку — до 20. Формули 

для підрахунку такі: 

Кх та Ox — кількість співпадаючих з дешифратором відповідей, відповідно 

до комунікативних та організаційних схильностей. 

Аналіз результатів 

У ході аналізу результатів спочатку дають оцінку рівня комунікативних та 

організаторських схильностей досліджуваного. Для цього користуються 

шкалою оцінок. 

 

 

Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей 

Кк Ко Шкала оцінки 

0,10–0,45 0,2–0,55 1 

0,46–0,55 0,56–0,65 2 

0,56–0,65 0,66–0,70 3 

0,66–0,75 0,71–0,80 4 

0,75–1,00 0,81–1,00 5 

 

Рівень розвитку комунікативних та організаторських схильностей 

характеризується за допомогою оцінок за шкалою наступним чином. Дослід-

жувані, що отримали оцінку 1, — це люди з низьким рівнем прояву 

комунікативних та організаторських схильностей. 

Досліджувані, що отримали оцінку 2, мають комунікативні та організаційні 

схильності нижче середнього рівня. Вони не прагнуть до спілкування, 

почувають себе скуто у новій компанії, колективі, надають перевагу 

проводити час наодинці, обмежують свої знайомства, відчувають труднощі у 

встановленні контактів з людьми і у виступах перед аудиторією, погано 

орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко пе-

реживають образи. У багатьох справах вони намагаються уникати прояву 

самостійних рішень та ініціативи. 

Для досліджуваних з оцінкою 3 характерний середній рівень прояву 

комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть до 

контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою 

думку, планують свою роботу, однак потенціал їх схильностей не 
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відрізняється високою стійкістю. Ця група досліджуваних потребує 

подальшої серйозної та планомірної виховної роботи по формуванню та 

розвитку комунікативних та організаторських схильностей. 

Досліджувані, що отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим рівнем 

прояву комунікативних та організаторських схильностей. Вони не губляться 

у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити 

коло знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, 

друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, з задоволенням беруть участь у 

організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення у 

важкій ситуації. Все це вони роблять не за примусом, а згідно внутрішнім 

прагненням. 

Досліджуваним, що отримали вищу оцінку 5, притаманний дуже високий 

рівень прояву комунікативних та організаторських схильностей. Вони 

відчувають потребу у комунікативній та організаторській діяльності і 

активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, неви-

мушено поводять себе у новому колективі, це ініціативні люди, які віддають 

перевагу у важливих справах або у складній ситуації приймати самостійні 

рішення, відстоюють свою думку та досягають, щоб її сприймали інші. Вони 

можуть внести пожвавлення у незнайому компанію, люблять організовувати 

різні ігри, заходи, настійливі у діяльності, яка їх приваблює, і самі шукають 

такі справи, які б задовольняли їх потребу у комунікації та організаційній 

діяльності.  

Комунікативні та організаторські схильності являють собою важливий 

компонент та передумови розвитку здібностей у тих видах діяльності, які 

пов'язані зі спілкуванням з людьми, з організацією колективної роботи. Вони 

є важливою ланкою у розвитку педагогічних здібностей. 

Бажання займатись організаційною діяльністю та спілкуватись з людьми 

залежить і від змісту відповідних форм активності, і від типологічних 

особливостей самої особистості. В основному вони визначаються 

суб'єктивною цінністю та значущістю для людини майбутніх результатів її 

активності та ставлення і відношення до осіб, з якими вона взаємодіє. Це слід 

врахувати, складаючи рекомендації для осіб з низьким рівнем розвитку 

досліджуваних схильностей. Достатньо часто схильності з'являються у ході 

таких видів діяльності і спілкування, які спочатку людині байдужі, але по 

мірі включення в них стають значущими. Тут важливі власні зусилля та 

подолання комунікативних бар'єрів, які можливі, якщо людина ставить собі 

свідому мету саморозвитку.  
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Додаток П  

 

Кейсові завдання на вирішення педагогічних ситуацій 

у фасилітаційному стилі (приклад одного із завдань) 

 

1. За якими етапами відбувається «мозковий штурм»? 

2. Дайте ідею рішення в фасилітаційному стилі педагогічної ситуації: 

«Учень приніс з дому солодощі, щоб пригостити однокласників. У одного з 

хлопців алергія на солодке. Ваші дії».   

3. Переформулюйте фасилітаційно вирази: «Ви погано прибрали у 

класі», «Не можна бігати коридорами школи». 

4. Зверніться за технологією КПК до не пунктуального учня. 

5. Задля чого застосовують МАК? В якій фазі заняття Ви б їх 

примінили?  

6. Які ігри і руханки Ви могли б провести в класній кімнаті? 

7. Що таке символічний освітній простір? Яким чином Ви б його 

наповнювали? 
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Додаток Р  

 

Опитувальник Т. Лірі, Р. Лафорга, Р. Сазека 

 
Включає в себе набір відносно стійких властивостей особистості, її соціальної 

поведінки в процесі взаємодії з іншими людьми. Застосування опитувальника 

дозволяє вивчити спрямованість очікувань у міжособистісних стосунках. Методика 

буде корисною й для вивчення співвідношення самооцінки особистості з 

уявленнями про неї інших членів групи 

 
1. Я людина, здатна до співпраці, взаємодопомоги. 
2. Я впевнений в собі. 
3. Я користуюсь повагою в інших. 
4. Я не терплю, щоб мною командували. 
5. Я людина відверта. 
6. Я схильний постійно скаржитись. 
7. Я часто прошу допомоги в інших. 
8. Я людина, яка шукає схвалення. 
9. Я довірлива людина і прагну втішати інших. 
10. Я люблю відповідальність. 
11. Я справляю враження значущості. 
12. Я володію почуттям гідності. 
13. Я людина, що всіх підтримує. 
14. Я вдячна людина. 
15. Я зла, жорстока людина. 
16. Я людина, яка любить хвалитися. 
17. Я корислива людина. 
18. Я здатний визнати свою неправоту. 
19. Я людина деспотична. 
20. Я вмію стояти на своєму. 
21. Я великодушний і терпеливий до недоліків. 
22. Я люблю командувати. 
23. Я прагну виступати в ролі покровителя. 
24. Я здатний викликати захоплення. 
25. Я дозволяю іншим приймати рішення. 
26. Я прощаю все. 
27. Я людина лагідна 
28. Я можу виявити байдужість. 
29. Я людина некорислива. 
30. Я люблю давати поради. 
31. Я людина залежна, несамостійна. 
32. Я самовпевнений і наполегливий. 
33. Я очікую захоплення собою від кожного. 
34. Я часто сумую. 
35. Я людина комунікабельна. 
36. Про мене важко скласти враження. 
37. Я людина відкрита і прямолінійна. 
38. Я людина озлоблена. 
39. Я люблю підкорятися. 
40. Я люблю розпоряджатися іншими. 
41. Я здатний бути критичним до себе. 
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42. Я людина щедра. 
43. Я завжди люб’язний в спілкуванні. 
44. Я людина поступлива. 
45. Я людина сором’язлива. 
46. Я люблю турбуватися про інших. 
47. Я думаю лише про себе. 
48. Я людина покладиста. 
49. Я відгукуюсь на заклик про допомогу. 
50. Я вмію розпоряджатися, наказувати. 
51. Я часто розчаровуюсь. 
52. Мене неможливо вмовити, але я неупереджена людина. 

53. Я часто гніваюсь. 
54. Я людина критична до інших. 
55. Я суджу про людей за їхнім статусом і матеріальним становищем, а не за 

особистісними якостями. 

55. Я здатний виявити недовіру. 
56. Я дуже поважаю авторитети. 

57. Я завжди товариський. 
58. Я людина ревнива. 
59. Я люблю поплакатися. 
60. Я людина сором’язлива. 
61. Я людина вразлива, делікатна. 
62. Я часто недружелюбний. 
63.  Я людина, що любить володарювати. 
64. Я людина безініціативна. 
65. Я здатний бути суворим. 
66. Я людина делікатна. 
67. Я всім симпатизую. 
68. Я людина діловита, практична. 
69. Я переповнений надмірним співчуттям. 
70. Я уважна і лагідна людина 
71. Я хитра і обачна людина. 
72. Я ціную думку оточуючих. 
73. Я гордовита і самовдоволена людина. 
74. Я надто довірливий. 
75. Я готовий довіритися будь-кому. 

76. Я легко знічуюсь. 
77. Я людина незалежна. 
78. Я егоїстична людина. 
79. Я ніжна, м’яка людина. 
80. Я легко піддаюся впливові інших. 
81. Я поважна людина. 
82. Я справляю враження на інших. 
83. Я добросердечна людина. 
84. Я з охотою приймаю поради. 
85. Я володію талантом керівника. 
86. Я легко попадаю в невиграшні ситуації. 
87. Я довго пам’ятаю образи. 
88. Я легко підпадаю під вплив друзів. 
89. Я проникнутий духом суперечливості. 
90. Я марную людей надмірною добротою. 
91. Я надто поблажливий до оточуючих. 
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92. Я людина гоноровита. 
93. Я прагну приваблювати до себе кожного. 
94. Я схильний захоплюватися іншими. 

      96. Я з охотою підкоряюся. 

95. Я зі всіма погоджуюсь. 
96. Я турбуюся про інших на шкоду собі. 
97. Я дратівлива людина. 
98. Я людина сором`язлива. 

99. Я характеризуюсь надмірною готовністю підкорятися. 

100. Я товариська, доброзичлива людина. 
101. Я добра людина і створюю відчуття впевненості. 
102. Я холодна, черства людина. 
103. Я людина, яка прагне до успіху. 
104. Я нестерпний до помилок інших. 
105. Я прихильний до всіх без винятку. 
106. Я суворий, але справедливий. 
107. Я люблю всіх. 
108. Я люблю, щоб мною опікувались. 
109. Я майже нікому і ніколи не заперечую. 
110. Я м'якотіла людина. 
111. Я вперта людина. 
112. Я стійка, де це потрібно, людина. 
113. Інші думають про мене доброзичливо. 
114. Я можу бути щирим.Я скромна людина. 
115. Я здатний сам потурбуватися про себе. 
116. Я скептичний. 
117. Я уїдлива, глузлива людина. 
118. Я людина нав’язлива. 
119. Я злопам’ятна людина. 
120. Я люблю змагатися. 
121. Я прагну вживатися з іншими. 
122. Я невпевнена в собі людина. 
123. Я прагну втішити кожного. 
124. Я сам собі дошкуляю. 
125. Я неспівчутлива, байдужа людина. 

 

 

Методику можна використовувати як під час індивідуальної, так і при груповій співбесіді, 

або в якості засобу самооцінки суб’єкта і оцінки його іншими. 

У даній методиці 127 якостей домінують в 8 основних секторах - октантах, на основі 

“кругової структури особистісних якостей“, в яких ближні по колу властивості володіють 

максимальною подібністю, а розміщені по кінцях діаметра - мінімальною. Октанти 

розміщені за годинниковою стрілкою і орієнтовані відносно двох головних осей: 

домінування (I), підпорядкування (V), агресивність (III), товариськість (VII). 

 

 

Октанти характеризують наступні психологічні тенденції: 
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I - тенденція до лідерства - владність - деспотичність; 

 

II - впевненість в собі - самовпевненість - 

самозакоханість; III - вимогливість - непримиримість 

- жорстокість; 

IV - скептицизм - впертість - негативізм; 

 

V - поступливість - лагідність - пасивна 

підпорядкованість; VI - довірливість - послушність - 

залежність; 

 

VII - добросердечність - несамостійність - надмірний 

конформізм; VIII - чуйність - безкорисливість - жертовність. 

 

На першому етапі обробки даних здійснюється підрахунок балів з кожного октанта за 

допомогою ключа до опитувальника. 

 

На другому етапі отримані результати переносяться на дискограму, при цьому відстань 

від центра відповідає числу балів з кожного октанта: мінімальне значення - 0, 

максимальне - 16. Кінці таких векторів з’єднуються і утворюють профіль, який відображає 

певне уявлення піддослідного - про себе самого, про людину, про “я“ - в ідеалі, “Він в 

ідеалі“ і т. п. Для кожного уявлення будується окрема дискограма, на якій уявлення 

характеризується за виявом ознак кожного октанта. Підрахунок балів з кожного октанта 

здійснюється за допомогою ключа до опитувальника шляхом додавання відповідей “так“. 

Після нанесення результатів на дискограму окреслений простір заштриховується 

пропорційно до балів, отриманих з кожного октанта. Таким чином, ми отримуємо 

індивідуальний профіль щодо того чи іншого уявлення особистості. 

 

Важливо зазначити, що внутрішнє коло з пороговим значенням 8 балів характеризує 

адаптивну поведінку особистості. Зовнішнє коло, яке включає простори за межами цього 

порогового значення, характеризує екстремальну, неадаптивну поведінку особистості, 

відповідно екстремальний прояв того чи іншого октанта. Кожний октант характеризує 

певний тип інтерперсональної поведінки особистості: адаптивний варіант даного типу і 

дезадаптивний варіант цього ж типу. Наведемо їх короткий опис: 

1. Владний-лідируючий. Адаптивний тип: : хороший керівник, порадник, наставник, 

організатор. Дезадаптивний тип : нестерпність до критики, переоцінка власних 

можливостей, догматизм, деспотичність. 

2. Незалежний-домінуючий. Адаптивний тип : впевнений, незалежний, конкуруючий. 

Дезадаптивний тип : самовдоволеність, почуття переваги над оточуючими, відокремлена 

позиція в групі. 

3. Прямолінійний-агресивний. Адаптивний тип : щирість,

 безпосередність, наполегливість у досягненні мети. Дезадаптивний тип : 

надмірна впертість, нетовариськість, гарячковість. 

4. Недовірливий-скептичний. Адаптивний тип : реалістична основа суджень, скепсис і 

неконформність. Дезадаптивний тип : недовіра, схильність до критики, незадоволеність 

оточуючими, підозрілість. 

5. Покірливий-встидливий. Адаптивний тип : скромний, встидливий, тенденція залюбки 

виконувати чужі обов’язки. Дезадаптивний тип : повна покірність, підвищене почуття 

вини, самопокарання. 

6. Залежний-послушний. Адаптивний тип : потреба в допомозі і довірі зі сторони 

оточуючих. Дезадаптивний тип :надконформність, повна залежність від думки 

оточуючих. 
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7. Співпрацюючий-конвекціальний. Адаптивний тип : прагнення до співпраці в групі, 

товариськість. Дезадаптивний тип : компромісна поведінка, невитриманість в проявах 

своєї товариськості. 

8. Відповідальний-великодушний. Адаптивний тип : яскраво виявлена готовність 

допомагати і співчувати оточуючим. Дезадаптивний тип : м'якість, надмірна 

обов’язковість, гіперсоціальні установки. 

 

На третьому етапі визначається сума показників з двох основних

 факторів: 

 

“Домінування“ і “Товариськість“ за формулами: 

“Домінування“ = I-V+0,7(VIII+II-IV-VI), 

“Товариськість“ =VII-III+0,7(VIII-II+IV+VI), 

 

де римські цифри позначають номер октанта, а арифметичні дії проводять з балами, 

отриманими з кожного октанта. Якісний аналіз проводиться шляхом порівняння 

дискограм, які демонструють спрямованість і рівень відмінностей між якими-небудь 

уявленнями. Кількісний аналіз проводиться шляхом співставлення числових показників з 

“Домінування“ і “Товариськості“. 

 

 Обробка результатів. Ключ до опитувальника. 

Номер Номер якості. 

  

I 3,10,11,19,20,22,24,30,33,40,50,64,84,86,105,113 

II 2,12,16,28,32,47,56,69,72,74,78,79,93,104,118,123 

III 5,15,17,37,52,53,54,63,66,99,106,108,115,116,120,128 

IV 4,6,34,38,51,57,59,60,62,88,89,90,114,119,122 

V 18,27,41,44,45,48,61,65,77,96,100,112,117,125,127 

VI 7,8,9,14,25,31,39,58,75,82,85,87,110,111,121 

VII 1,36,43,55,68,71,73,76,81,84,94,97,102,107,109,124 

VIII 13,21,26,29,42,46,49,67,70,80,91,92,103,126 
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Додаток С  

 

Програма доповнення змісту психолого-педагогічних дисциплін 

тематикою щодо здійснення фасилітаційної взаємодії  

у процесі навчальної діяльності 

 

Психологія лідерства (ІІ курс) 

 

Назва теми 

 

Матеріали щодо здійснення фасилітаційної 

взаємодії у процесі навчальної діяльності 

 

«Педагогіна фасилітація: 

історія, теорія, практика» 

 «Ретроспектива появи у світі феномену 

«фасилітація»»; «Педагогічна фасилітація в 

зарубіжній та вітчизняній науці й 

практиці»; «Особливості упровадження 

фасилітації в процес підготовки майбутніх 

учителів»; «Фасилітація як мистецтво 

підвищення ефективності освітнього 

процесу», «Навчання на засадах 

фасилітаційної взаємодії» 

 

«Технологія 

фасилітаційної взаємодії в 

освітньому процесі ЗЗСО» 

«Фасилітація як стиль управління класом», 

«Роль і функції вчителя-фасилітатора», 

«Технологія фасилітаційної взаємодії та 

групові форми навчання», «Способи 

реалізації технології фасилітаційної 

взаємодії в інтерактивному освітньому 

середовищі», «Фасилітаційна взаємодія як 

філософія співіснування задля зменшення 

конфліктогенності шкільного освітнього 

середовища» 
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Додаток Т  

 

Програма доповнення змісту психолого-педагогічних дисциплін 

питаннями щодо здійснення фасилітаційної взаємодії  

у процесі навчальної діяльності 

 

Психологія (І–ІІ курси) 

 

Назва теми Матеріали щодо здійснення фасилітаційної 

взаємодії у процесі навчальної діяльності 

«Психологія навчання» «Навчання на засадах педагогічної 

фасилітації» 

«Психологія педагога»  «Професійні вміння педагога-фасилітатора» 

«Педагогічна взаємодія 

дитини і дорослого як 

засіб організації 

навчального середовища» 

«Фасилітаційна взаємодія учасників 

освітнього процесу як філософія 

співіснування задля зменшення 

конфліктогенності шкільного середовища» 
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Додаток У  

 

Програма доповнення змісту психолого-педагогічних дисциплін 

питаннями щодо здійснення фасилітаційної взаємодії  

у процесі навчальної діяльності 

 

Педагогіка. Розділ 2. Дидактика (ІІ курс) 

  

Назва теми Матеріали щодо здійснення фасилітаційної 

взаємодії у процесі навчальної діяльності 

«Методи навчання» Методи фасилітації (групової роботи),  

фасилітаційні освітні технології 

«Форми організації 

навчального процесу» 

Форми фасилітації (групової роботи) 

«Засоби навчання» Засоби фасилітації (групової роботи) 
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Додаток Ф  

 

 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 

 
 

 

 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до 

фасилітаційної взаємодії з учнями за результатами експерименту (у%) 
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Додаток Х 

Міжнародне стажування 
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Додаток Ц 

 Приналежність до світових спільнот фасилітаторів 
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Додаток Ш 

 Подяки за участь 
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Додаток Щ  

Участь у грантових та соціальних проєктах 
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Додаток Ю 

 Підвищення кваліфікації за темою дослідження 
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Додаток Я 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дослідження: 

 

Монографія 

1. Прокопенко І. А. Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної 

взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти: теоретичний та 

методичний аспекти: монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2020. 

403 с. 

Колективна монографія 

2. Prokopenko A. І, Prokopenko I. A. Preparation of future teachers of the New 

Ukrainian School on the basis of facilitation interaction. Theory and Practice of 

Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph / Edit. 

I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague : Oktan Print, 2020. 674 pp. P. 237-247. 

Статті в фахових виданнях України 

3. Прокопенко І. А. Подолання професійного вигорання вчителів шляхом 

упровадження здоров’язбережувальних технологій. Професійна освіта: 

методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 

2017. Вип. 5. С. 184-204. 

4. Прокопенко І. А. Принципи та методи організації навчального тренінгу. 
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