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Вашеняк Ірина, 
кандидат історичних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної 

роботи та моніторингу якості освіти 
Хмельницького ОІППО 

 
Євроінтеграційний поступ України: реалії сьогодення 

 
Найщиріші вітання учасникам круглого столу від ректора інституту та членів 

оргкомітету.  
Відбувається захід у надскладний час… Україна і вся система освіти нині в 

надскладних умовах, в умовах активних бойових дій, яких не було від другої світової 
війни, а на окремих територіях України – від 2014 року… Шкода, що сьогодні немає 
можливості провести його в очному форматі. Проте використання дистанційних 
технологій дозволило об’єднати не лише зацікавлених освітян нашої області, 
науковців та педагогів-практиків, а й представників Львова та Івано-Франківська, 
Чернігова та Миколаєва, Одеси та Чернівців та ін., доєднатися вишам та школам з-за 
кордону, зокрема, з Республіки Польщі, та представникам громадських організацій. 

Актуальність, цікавість та важливість теми спонукала нас не відмовлятися від 
проведення заходу. Адже сьогодні Україна демонструє та доводить усьому світу 
незворотність головного вектору її розвитку – інтеграцію до європейського 
співтовариства.  

Євроінтеграційна ідея – свідомий і природний стратегічний вибір українського 
суспільства, який вже був підтверджений багатьма випробуваннями. Одним з таких 
випробувань стала відмова тодішнього президента Януковича підписати Угоду про 
асоціацію з ЄС, яка готувалась кілька років поспіль (з 2007 року) та мала бути 
підписана на Саміті Східного партнерства у листопаді 2013 р. Це викликало бурхливі 
негативні реакції частини населення України, в першу чергу молоді, спричинивши 
вибух Євромайдану, Революцію Гідності та як наслідок – зміну політичного 
керівництва держави.  

Посол Ян Томбіньський, тогочасний Голова Представництва Європейського 
Союзу в Україні, наголошував на значному потенціалі нашої держави, особливо зараз, 
коли вона бере на себе відповідальність за власне майбутнє: «Ми побачили під час 
Революції Гідності заклик до європейських цінностей.  

Вихід людей на вулиці для підтримки європейських цінностей, верховенства 
права, прав людини, свободи – базових цінностей демократії – рідкісне явище у 
Європейському Союзі. 

А українці виступили на захист цих цінностей і заплатили дуже високу ціну. І 
вони продовжують платити цю високу ціну за такий вибір України.  

Ми, як правило, забуваємо, що проєвропейські демонстрації проходили як у 
Сімферополі та Керчі в Криму, так і в Донецьку в 2013 році, де люди виступали проти 
рішення тодішнього уряду та президента не підписувати Угоду про асоціацію з 
Європейським Союзом на Вільнюському саміті в листопаді того ж року. Люди вбачали 
в європейському проекті інструмент для модернізації країни, а також засіб подолання 
недоліків і слабких сторін, що накопичилися за попередні 25 років» [4]. 

Дороговказом для довгоочікуваної модернізації країни та реформ (в першу чергу 
внутрішніх), які розпочало нове керівництво держави, стала Угода про асоціацію з ЄС, 
політичну частину якої було підписано 21 березня 2014 року у Брюсселі прем'єр-
міністром України Арсенієм Яценюком, а її економічну частину 27 червня підписав 
новообраний Президент України Петро Порошенко. З 2017р. Угода набула чинності та 
задекларувала рух України на шляху до ЄС.  
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Саме європейський вибір України став одним з каталізаторів не лише реформ, 
а й протистояння з росією та російсько-української війни, гаряча фаза якої 
розпочалася 24 лютого 2022 року.  

І сьогоднішні події дають підстави однозначно стверджувати, що Україна 
пройшла етап вибору між європейським та євразійським векторами свого розвитку. 
Хоча свій європейський крок вона зробила значно раніше. Адже завдяки епохальному 
вибору Володимира Великого між ісламом та християнством, який він зробив ще 988 
року, Україна-Русь стала пов’язаною з християнським Заходом, а не з ісламським 
Сходом [2, с. 54-55]. 

Восени минулого року, коли нами планувався сьогоднішній захід, головне його 
завдання ми вбачали у тому, щоб побачити, наскільки змінились європейські 
прагнення, система ціннісних орієнтацій та орієнтирів насамперед учнівської молоді. 
Яку роль у цьому зіграли, зокрема, і шкільні європейські клуби. Ми планували 
напередодні провести ДРУГЕ соціологічне експрес-дослідження «Ціннісні орієнтації та 
ціннісне ставлення сучасної учнівської молоді до світу». Результати планували 
порівняти з ПЕРШИМ, яке було проведено у жовтні 2013 р. (НАПЕРЕДОДНІ 
Євромайдану та Революції Гідності. Друге – мало відбутися в березні цього, 2022 
року…). 

Але четвертий місяць гарячої фази восьмирічної війни, що триває уже не перше 
століття, заставив нас змінити наші плани. Від ідеї круглого столу ми не відмовилися, 
лише змістили у ньому акценти з підсумків на перспективи. 

Дуже знаковим, як на мене, є те, що наш захід проходить у період, коли на тлі 
наступу російських військ на сході України лідери Європейського союзу зібралися на 
дводенний саміт 30-31 травня 2022 року. І в центрі уваги – Україна. 

І які б рішення не було прийнято на цьому саміті, з якими б думками ми не 
покидали наш сьогоднішній захід, незмінним є наступне:  
 Україна – це Європа!  
 Нині Україна б’ється за всю Європу, за європейські цінності демократії і свободи.  
 І Європа у цій боротьбі стоїть поруч з нами. 
 Адже Європа потребує України не менше, ніж Україна Європи. Зокрема, для 

того, щоб примиритися зі своїм власним минулим, щоб краще зрозуміти свою долю та 
цінності (2016 р., Ян Томбінський) [4]. А нині – ще і вберегти Європу від рашистської 
навали. 

Сподіваємось, що вже у червні Україна отримає статус кандидата у члени 
Євросоюзу! Адже Україна, як жодна з країн євроспільноти, довела, що гідна бути 
міцним та відданим представником родини європейських країн. 

Як заявила Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
Ольга Стефанишина : «Україна зробила що могла для цього…» [1]. 

Але варто пам’ятати, що Європейська інтеграція розпочалась не 2007 року.  
Інтеграційні процеси було розпочато більше тисячі років тому Київськими 

князями, які зшивали родинними зв’язками європейські держави та народи. 
У середньовічній Європі ознакою престижу і могутності династії була готовність 

інших провідних династій вступити з нею у шлюбні зв’язки. І європейські правителі 
вважали за честь поріднитися з Києвом, бо на той час Київська Русь була найбільшою 
та найвпливовішою державою Європи. А представники княжих родин несли у Європу 
не лише заступництво Києва і могутніх Київських князів, а й культуру, мистецтво, 
освіту.  

За підрахунками Заслуженої журналістки України Тетяни Редько, вінницької 
журналістки з «33-й каналу», в Європі було найбільше(!) королев і королів, які були з 
Києва чи мали з ним родинні зв’язки: 158 королів і королев Київ дав Європі! [3] 

Чотири славетні європейські королеви були доньками Ярослава Мудрого, 
великого князя Київської Русі: Франції – Анна, Угорщини – Анастасія (Перемислава), 
Норвегії, а згодом Данії – Єлизавета, Англії – Агата (теперішня королева Англії 
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Єлизавета – потомок нашої королеви Агати). Троє синів Ярослава одружилися з 
європейськими принцесами, зокрема, Ізяслав був чоловіком польської принцеси, 
Володимир – принцеси Німеччини. Дружиною самого Ярослава була шведська 
принцеса Інгігерда, брати ж її були королями Швеції та Данії. Одна з сестер Ярослава 
стала дружиною польського короля, інша – візантійського царевича. Мабуть, тому 
історики жартома але досить гучно називають князя Ярослава «тестем Європи» [2, 
с.56]. Ось такі витоки нашої євроінтеграції… 

То ж бажаю всім нам бути гідними наших пращурів! 
Бажаю всім учасникам сьогодні – плідної праці та успіхів. 
Україні і всім нам – Перемоги та миру. 
Висловлюємо щиру подяку всім учасникам круглого столу та сподіваємось, що 

презентовані на ньому матеріали будуть цікаві та корисні не тільки освітянам, усім 
учасникам освітнього процесу, а й пересічним громадянам, небайдужим до долі нашої 
держави та її європейського майбутнього. 

Слава Україні!  
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Військове повномасштабне вторгнення московитів в Україну весни 2022 р. 
відкрило для громадськості усього світу реальне обличчя так званої “величі” росіян та 
їхньої так званої “великої” культури. Уся російська “велич” виявилася просякнутою та 
обмеженою лише неприхованим імперіалізмом. Тобто, ні в чому іншому, як тільки 
лише в прагненні брутально-насильницьким способом приростити свою територію 
новими завоюваннями, а воднораз змусити світ боятися мілітаристських погроз – РФ 
в усіх інших сферах виявилася країною цілком посередньої спроможності; говорити ж 
про якийсь рівень культурного потенціалу її населення взагалі виглядає недоречною 
справою, оскільки світоглядні переконання пересічного росіянина сучасності є не 
інакше, як відбитком архаїки раннього середньовіччя.  

Замкнувшись у власній парадигмі мислення, або іншими словами кажучи 
“міряючи усіх на світі по-собі”, кремлівські стратеги, схоже, зіткнулися із 
парадоксальним та несподіваним для себе відкриттям, що нас – українців “не 
перетравив котел” влаштованого ними століття тому комуністичного пекла. 
Ідеологічний проект “радянський народ” не зреалізувався серед українців на повну; ми 
не втратили власного національного самоусвідомлення, перебуваючи в СРСР, саме 
тому й не працює у нас нині проект “русского міра”. Навіть загубивши, почасти, рідну 
мову, українці зберегли свою національну свободолюбиву ментальність та сміливість 
відстоювати свої природні права вільної особистості. Тож іншим парадоксом для 
наших недругів стала загальнонаціональна єдність українців усіх наших земель – 
Наддніпрянщини та Слобожанщини, Галичини та Таврії, Поділля та Чернігово-
Сіверщини… перед загрозою поневолення ворогами.  

Водночас, наскільки б жорстко це не звучало – для усіх українців, хто знає 
історію рідного народу та історію боротьби з нашими ворогами – тактика дій Москви 
не є незбагненною, оскільки хижа, імперсько-загарбницька природа її була такою ж 
завжди. Але найважливіше, що більшість із українців, починаючи ще із 2014 р., а 
зрештою цього грізного 2022 р., остаточно переконавшись у людиноненависницькій 
суті московського способу мислення, усі разом, і кожен особисто цілком усвідомили 
нашу національно-світоглядну відмінність, а також значення євроінтеграційного курсу 
для нашого майбутнього. Таке ж усвідомлення прийшло й до більшості народів 
Європейського співтовариства та інших народів світу. 

Здобуття Україною незалежності, тридцятиліття тому, разом із розвалом 
радянської імперії наприкінці ХХ ст., багато хто із недругів нашої державності вважав 
“незаслуженим подарунком долі”, “випадковістю, за збігом обставин”, “тимчасовим 
геополітичним утворенням” тощо. Невіра в державотворчі сили українців обумовлена 
була, як тоді, так і тепер, виключно незнанням історії, оскільки усе наше минуле 
засвідчує повсякчасний прояв непереборної волі українства до створення власної 
державності та перманентну боротьбу задля реалізації такої мети.  

Не менш малозрозумілим парадоксом для північно-східних ворогів України є 
наше наполегливе прагнення побудувати державу не інакше як демократичного 
устрою, домогтися від політиків відкритості дій та чесного служіння інтересам 
громадськості, зрештою, забезпечення політиками ідеї справедливості в соціальній 
сфері. Саме такі національні ідеали спонукали українців до вияву волі й боротьби в 
подіях Майданів 2004-2005 та 2013-2014 рр. Український світогляд не погоджується із 
цинічним свавіллям “сильної руки”, з відвертою наругою над людською гідністю, що 
завжди сприймалося як жорстока несправедливість та зухвальство політичних осіб. 
Українці завжди цінували та понад усе прагнули особистої Свободи. У цьому наша 
європейськість, а водночас – відгомін історично-культурних традицій з українського 
минулого та зміст національних політико-правових уявлень про справедливість 
світобудови. Тобто, світоглядна спорідненість українців із більшістю європейських 
народів найбільше проявляється в однаковому поціновуванні повної свободи прав 
особистості, демократичного політичного устрою в суспільному житті, обов’язковості 
виборної системи владних органів, а водночас – несприйняття авторитарних методів 
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управління, утисків і обмежень громадянських свобод, наругу над людською гідністю, 
зневагу національно-культурної самобутності тощо.  

Важливо наголосити, що вказані європейські цінності остаточно та на повну 
утвердилися в світі як загальновизнані ознаки сучасної цивілізованості лише по Другій 
світовій війні. Й звісно, різні народи йшли цілком різними шляхами (з різною швидкістю 
та різними успіхами) до утвердження в своїх суспільних відносинах цих цінностей. 
Нагадаємо лише для прикладу, що Франція, де вперше в роки буржуазної революції 
наприкінці XVIII ст. було проголошено повноту громадянських прав і свобод кожної 
людини, а також рівність представників усіх верств перед законом (згідно 
Революційного гасла: “Свобода, Рівність, Братерство”) – нині іменується вже П’ятою 
Республікою. Тобто, народ та політична еліта Франції впродовж двохсот років уже 
кілька разів змінювали форму правління, вишукуючи найбільш оптимальний 
політичний устрій задля задоволення громадянських прав і свобод. В іншому випадку, 
Велика Британія, зберігаючи історичну традицію монархічної форми правління, 
демонструє зразок якісної роботи парламентаризму, що повсякчас забезпечував й 
задовольняв усі громадянські права без радикальних змін (окрім подій їхньої 
буржуазної революції середини XVII ст.) в політичному устрої країни. Таким чином, 
політична система різних країн може бути різною, носити різні назви; важливо, аби ця 
система максимально відповідала історично-культурним та політико-правовим 
традиціям народу, максимально відображала й задовольняла його світоглядні 
уявлення про досконалість владного устрою та справедливість відносин поміж людьми 
в суспільстві. 

З історичного досвіду України ми успадкували тривалі періоди бездержавного 
життя, а отже впродовж ряду століть українці не мали політичної суб’єктності, тобто не 
вирішували власної долі самостійно, а натомість перебували у чужих, нав’язаних 
загарбниками політичних умовах. Проте, однаково – чи в різні періоди відродження 
нашої державності, чи у часи її відсутності й перебування під владою сусідів – українці 
завжди шанували свободу особистості й прагнули вибудовувати відносини поміж 
собою на засадах дотримання демократичних цінностей. Саме тому в нашому 
фольклорі, в усіх формах його прояву – піснях, прислів’ях, приказках, легендах, 
обрядових дійствах тощо – найбільш улюбленим, возвеличено-оспіваним й часто 
навіть гіперболізованим є образ козака. Адже козак – вільна людина, це зібраний образ 
самого змісту життя українців, які спрадавна формували свою самобутність 
перебуваючи на межі Степу (що завжди загрожував набігами народів-кочівників) та 
Лісостепу (природного середовища життя народів осілих культур). Відтак, українське 
козацтво сформувалося як провідна верства, оборонці народу, з надр якого вони ж 
самі й вийшли. А спосіб організації життя козацтва – козацьке коло, козацька рада, 
обрання своїх провідників голосуванням, шанування свободи та гідності козака – усе 
засвідчує демократичність ідеалів та прагнень українців.  

Звернувшись до пам’яток нашої народної творчості (приміром, у збірці 
М. Номиса), ми зустрічаємо значну кількість приказок та прислів’їв, які яскраво 
відображають формули–принципи життєвих ідеалів українців, а водночас, вони ж 
складають також уявлення щодо українського розуміння та сприйняття своїх 
найближчих сусідів. У цих розсипах перлин народної мудрості добре простежуються 
життєві пріоритети, найважливішими з яких є: Свобода, Правда, Справедливість – це 
найбільші цінності, найвищого, найжаданішого змісту. 

“Козак та воля – заласна доля” [6, 74]; 
“Хоч за три дні перед смерті волю побачить” [6, 100]; 
“З корита їли та у волі жили – ніякого горя не знали” [6, 100]. 
Визначаючи відмінність власного суспільного устрою від устрою сусідів, 

прислів’я говорить: “У Ляхів – пани, на Москві – ребята, а у нас – брати” [6, 76].  
При чому, братерство у відносинах цінувалося як найвищий ступінь відкритості 

та довірливості, а такі взаємини можливі лише серед людей високої гідності, які 
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шанують, за Божим Словом, ближнього свого – тобто брата по громаді, як самого себе. 
Відтак, приказка може ще й присоромити: “То ти такий шляхтич: по три акахфести на 
день читаєш, а по чоловіку глимаєш” [6, 79].  

Більше того, людська гідність, справжня шляхетність життєвої поведінки, 
лицарство у відданості Батьківщині і Народу викликають повагу і заслуговують 
пошанування навіть коли всіма цими рисами володіє твій запеклий супротивник. Саме 
так маємо розуміти прислів’я: “Таки Ляхів гудьмо, але з Ляхами будьмо” [5, с. 79] – 
тому, що шляхетська гідність, навіть коли вона панська та польська – вона заслуговує 
на повагу. Тут доречно згадати славні Т. Шевченкові слова: ідеалізований міф про 
колишнє, ніби-то, побратимство із поляками, “часів рівності в стосунках”: “Ще як були 
ми козаками, // А унії не чуть було, // Отам-то весело жилось! // Братались з вольними 
ляхами”[9, 356]. У змалюванні цієї буцімто існуючої в минулому ідилії, як бачимо, 
Т. Шевченком зроблено наголос на ідеалах вольності та лицарства, бо, насправді, 
лише люди вільні, люди з відчуттям високої власної гідності здатні сприймати один 
одного та поводитися між собою як люди рівні.  

Важливість для свободолюбивого українця усвідомлювати власну лицарську 
гідність (а саме таке усвідомлення й надавав статус козака) – випливає також із 
прислів’я: “Що буде, те буде, а козак панщини робити не буде” [6, 99].  

Й нарешті, як визнання найвищого ідеалу бездоганності козацького статусу, як 
твердження, що не потребує додаткових доказів та аргументів звучать слова 
народного українського переконання: “Де козак – там і слава” [6, 74]. 

Підтвердження тих само світоглядних ідеалів українців маємо також зі свідчень, 
залишених подорожуючими Україною іноземцями. Так, француз Гійом Ле Васар де 
Боплан напередодні Визвольної війни – у 30-х роках ХVІІ ст. зазначив: “козаки 
страшенно люблять свободу, смерть вважають кращою за рабство” [5, 73]. А вже у 
часи Хмельниччини, посол Венеції Альберт Віміна писав про тогочасну Україну, що 
вона “має республіканський устрій”, бо “найвищим державним органом є Рада, де 
козаки обмірковують справи”. Дивуючись вдачі українців, він констатував, що вони “за 
ніщо вважають багатство і задовольняються малим, зате понад усе ставлять волю” [5, 
78-80]. Показовими є також слова французького дипломата Жана Балюза, котрий за 
часів гетьманування І. Мазепи – у 1704 р. записав: “У козацькій країні народ загалом 
свободолюбивий і гордий, мало любить тих, що ним володіють” [5, 123]. 

В числі найперших науково обґрунтованих спроб визначити базові риси 
українського національного характеру та світогляду були праці Миколи Костомарова 
та Володимира Антоновича. Зокрема, в статті “Україна”, опублікованій у “Колоколі” 
О. Герцена 1860 р., М. Костомаров пов’язав формування українського національного 
світогляду з періодом козацтва: “З часу козацтва починається нове життя нашого краю. 
Козацтво було розсадником свободи і спротиву деспотизму… Український народ увесь 
хотів користуватися правами вільних людей, всі бажали бути козаками. Народ не 
бажав мати над собою зверхників, народ бажав самоуправління, самосуду, 
рівноправного відбуття громадських повинностей і вільного обрання способу життя 
для кожного” [7, 499-501]. Майже в той же час, у програмово-концептуальній праці – 
“Дві русскі народності”, що з’явилася на сторінках “Основи” у 1861 р. М. Костомаров 
переконливо показав як в ході історичного поступу формувалася політико-правова 
свідомість українців, відмінна від московитської, а водночас, він підкреслив 
демократичність українського національного світогляду: “За народним розумінням, 
кожен член громади є сам по собі незалежною особистістю, самобутньою особою; 
зобов’язання його до громади є тільки в сфері тих стосунків, котрі встановилися для 
взаємної безпеки і вигоди кожного члена громади, тоді як за великоруським поняттям, 
община є своєрідним відстороненим вираженням загальної волі, що поглинає 
особисту самобутність кожного” [4, 73-74].  

Ще більш детально розгорнув аналіз цієї проблематики В. Антонович у праці 
“Три національні типи народні” (1888 р.), де він співставив національний характер 
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українців із польським та російським. Визначаючи світоглядні цінності українців, він 
писав, що такими є “…правда, правдивість, громадська рівноправність. Такий ідеал 
вбачається (тобто ця традиція бере свій початок з часів – Ю.З.) в стародавнім вічі, в 
козацькій раді, в Запорожжі, де члени громади мали повну волю і рівноправність – всі 
були однакові й рівні” [1, 97]. Натомість, поляки, – пише В. Антонович, – “об’явилися 
прихильниками ідеї аристократизму: вироблена ними суспільність була 
аристократичною” [1, 97]. А московити “охочі слухати тільки авторитету і слухати 
абсолютно, беззаперечно. Вони проти авторитету не тільки не мають нічого незгідного, 
суперечливого, а навпаки, ще знаходять таку підлеглість дуже потрібною, вигідною” [1, 
97]. 

З цих міркувань, український козацький характер, козацька вдача, “покозачення 
свідомості” українців сформували “стихію” справжньої демократії – тобто рівності всіх 
членів громади. “Стихію” – тому, що українська козацька демократія була 
нерегламентованою будь-якими законами чи правилами, це був священний 
“неписаний” звичай, давня, з князівських часів усталена традиція: громадські справи 
вирішувати радою, де мала зібратися уся громада. Характер козацького життя лише 
посилив шанування та дотримання цієї традиції. Козак – вільна людина, він живе за 
козацьким звичаєм у братерській згоді зі собі рівними козаками – й такий спосіб життя 
став ідеалом, метою життєвого прагнення українців, а приміром події Національно-
визвольної війни середини XVII cт., коли у лавах армії Богдана Хмельницького поряд 
з козаками ставали до бою і селяни, і міщани, і шляхтичі, й духовенство засвідчує 
спільне прагнення представників усіх верств українців відстояти або вибороти собі 
статус вільної людини. 

Звісно, що праці М. Костомарова та В. Антоновича були доступні в прочитанні 
обмеженому числу співвітчизників. Й зрештою, вони носили констатуючий характер, 
тобто лише розкривали читачам зміст національної самобутності українців. Проте, 
загально-національне, й не лише стверджуюче, але й виховне значення справила 
творчість Тараса Шевченка. Своїм довершено-майстерним поетичним словом він 
насправді торкався найпотаємніших струн душі рідного народу, й простими, усім 
зрозумілими словами, змалюванням цілком реалістичних образів зумів розкрити усю 
Правду життя українців. Поет показав наші слабкі та сильні сторони національного 
характеру, нагадав про трагічні помилки й поразки, а також перемоги й звитяги на 
шляху історичного поступу, а найважливіше – зумів “розбудити пам'ять” українців про 
той славний час, коли наші діди-прадіди-прапрадіди були вільними людьми й самі 
вершили власну долю (на відміну від Кобзаревих сучасників – поневолених імперією 
та нав’язаним нею кріпацтвом).  

Усі основні поетичні твори Т. Шевченка – “Гайдамаки”, “Розрита могила”, “Сон”, 
“Кавказ”, “Великий льох”, “Єретик”, “І мертвим і живим…” [9]. – оспівують Свободу 
Людини. Причому, Свобода постає із рядків Кобзаря як цілком природна та законна 
необхідність людського життя-буття. Людину вільною створив сам Господь-Бог, тож 
будь-які інші форми існування людини є викривленням Божої Волі та Божої Правди, а 
ті, хто це робить – нẻлюди, кати, убивці. Читаємо в “Єретику”: “Розбойники, людоїди // 
Правду побороли // Осміяли твою славу [Боже] // І силу, і волю” [9, 226]. А в поемі 
“Кавказ”: “Не вмирає душа наша // Не вмирає воля // І не ситий не виоре // На дні моря 
поле // Не скує душі живої // І слова живого // Не понесе слави Бога // Великого Бога…// 
Встане правда! Встане воля! // І тобі одному // Помоляться всі язики // Вовіки і віки” [9, 
279-280].  

Отже, Т. Шевченко усією своєю творчістю переконував, що людина у боротьбі 
та відстоюванні власної Волі боронить та утверджує свою людську гідність. Так, у 
поемі “Великий льох” читаємо: “Встане Україна // І розвіє тьму неволі // Світ правди 
засвітить // І помоляться на волі // Hевольничі діти!” [9, 265]. Ця ж думка звучить і в 
поемі “Кавказ”: “Борітеся – поборите // Вам Бог помагає! // За вас правда, за вас сила 
// І воля святає!” [9, 280]. 
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Водночас, людська свобода в національно-визвольній концепції Т. Шевченка не 
є самоціллю, бо життя людини-особистості він міцно пов’язує й навіть підпорядковує 
інтересам рідної громади, суспільства, народу. У ряді творів, Кобзар змальовує 
гіперболізований, власне іконний взірець жертовного служіння національній ідеї. 
Адже, чи можна уявити більшу любов до України, величніший патріотизм як 
змальований, приміром, образ Гонти в “Гайдамаках”, котрий жертвує рідними дітьми, 
аби лише не зрадити присязі, даній побратимам в боротьбі за спільну Свободу та 
Справедливість [9, 118-126]. Так само виправданими виглядають в поемі “Великий 
льох” смерті трьох грішниць, котрі несвідомо нехай, але виявили лояльність до 
поневолювачів України. Такими гріхами-вчинками були: перехід дороги вповні (тобто, 
з повними відрами води) гетьману, котрий їхав присягати в Переяслав, напування коня 
катові Петру І, що їхав нищити Батурин та посмішка назустріч золотій галері, в котрій 
плила Дніпром цариця, вовчиця Катерина ІІ [9, 250-254].  

Цілком новим словом в літературі було також Т. Шевченкове глузування над 
величчю Російської імперії. В поемі “Сон”, він майстерно змальовує страхіття мук та 
тортур, яких зазнають заслані до Сибіру козаки та декабристи. Зображує також 
аморальність, бруд та жорстокість якими переповнена російська імперська дійсність, 
але замість страху перед усім цим – Кобзар назвав цей твір комедією й змістом своєї 
оповіді викликає у читача почуття насмішки над п’яними гуляннями вірнопідданого 
люду в столиці імперії та над самим імператором, що нібито виглядає величним і 
грізним, “мов той ведмідь з барлоги”, а насправді – без усієї своєї свити – він є 
“безпомічним й чудним, мов кошеня”. Цим сміхом поет показує наскільки чужою та 
ворожою для України є російська дійсність, а отже, в такий спосіб, постає ідея 
природності та законності вивільнення України з лабет імперії [9, 205-218]. 

Таким чином, творча спадщина Т. Шевченка геніальним поетичним словом 
піднесла та утвердила щонайперше ідею Свободи Людини й зокрема, розкріпачення 
людської свідомості, а водночас й Національного Визволення України; по-друге, ідею 
любові до України та до народу українського, аж до саможертовності в інтересах 
рідного народу; а також, ідею громадянського порозуміння та єдності усіх українців 
попри будь-які станові відмінності між ними. Ці високі ідеї у своїй сукупності 
дозволяють стверджувати, що Т. Шевченко особисто постав перед усім українством 
(живих, і мертвих, і ненароджених земляків…) цілком переконливим мислителем 
української національно-державної незалежності. Й саме в тому велич поета та 
неперехідна цінність його творчої спадщини. Й саме тому він є справжнім Пророком 
українського нації. 

Сила Кобзаревого слова була настільки переконливою, впливовою та 
вражаючою, що здійснювала революційний злам у людській свідомості як його 
сучасників, так і наступних поколінь українців. Відбувався той злам якого власне й 
прагнув досягнути своєю поезією Т. Шевченко. Адже його сучасники – назагал 
малоросійськи мисляча українська шляхта (залучена імперією в ряди вірнопідданого 
дворянства) та уярмлене українське селянство – потребували справжнього “струсу”, 
аби “прокинутися” із нав’язаного Російською імперією “сну” щодо буцімто повної 
наперед визначеності життя та безперспективності будь якого спротиву імперській 
політичній системі. Відтак – вразившись образами, створеними Т. Шевченком – 
українці ясно усвідомлювали не природність носіння накладених на них чужинцями 
кайданів, згадували про козацьке минуле своїх дідів-прадідів та набували розуміння 
необхідності боротьби за національно-державну волю.  

Зважаючи на суспільно-політичну дійсність, що панувала в Російській імперії 
(часу життя Т. Шевченка), тобто атмосферу постдекабриської реакції царя Миколи І 
30-40-х рр. ХІХ ст., де “Од молдаванина до фінна // На всіх язиках все мовчить” [9, 281] 
– можна лише подивуватися силі віри в український народ, величі любові до рідного 
народу, глибині прозірливості та жертовній самозреченості служіння своєму народу 
Т. Шевченка, котрий моделював своєю поезією якісно нове українське суспільство – 
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народ братерської згоди, у якого “В своїй хаті своя й правда, // І сила, і воля” [9, 284]. 
Водночас, слід наголосити – слово Кобзаря про прийдешність нового часу та 
оновлення рідного народу : “І на оновленій землі // Врага не буде, супостата // А буде 
син, і буде мати, // І будуть люде на землі” [9, 588] – це не була якась вигадка, фантазія, 
чи намріяна ідея Кобзаря… Це було Пророцтво сина народу, котрий добре знав свій 
народ й розумів, що ті головні цінності – Свобода, Правда, Справедливість – 
неодмінно виявлять себе й дозволять українству повернутися до автентично 
притаманного способу життя у майбутньому (власне, сучасному, теперішньому) світі. 

Отже, на середину ХІХ ст. представники української духовно-інтелектуальної 
еліти вже чітко визначили усі базові риси самобутності українського національного 
характеру та сформулювали напрям подальшої перспективи історичного поступу 
українців у прагненні національно-культурної та державної автономізації. Й це не було 
якимось українським феноменом. Нагадаймо, що ХІХ ст. в Європейській історії на 
загал стало століттям інтенсивних процесів національного самоусвідомлення та 
самовизначення багатьох народів – саме тоді активізувалися процеси модерного 
націотворення чехів, греків, угорців, поляків, словаків, сербів, болгар, відбувалися 
процеси національно-державницького об’єднання італійців та німців тощо. Й зовсім не 
випадково події Революції 1848 р., що охопила майже усю Європу набули назви 
“Весни народів” [3, 20-23]. Відтак, українська національно-духовна еліта (Тарас 
Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Володимир Антонович, Іван 
Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка, Микола Міхновський та інші) діяли 
цілком в унісон із представниками еліт інших європейських народів (як то: Павел 
Шафарик, Філіппос Іоанну, Лайош Кошут, Адам Міцкевич, Ян Коллар, Вук Караджич, 
Христо Ботев, Джузеппе Мадзіні, Йоганн Вольфганг фон Гете та інші) – розвиваючи 
національну мову і літературу, формуючи засади історіографічного й філософського 
самопізнання тощо. Й саме їхніми зусиллями найкращі представники української нації 
в слушний час – розвалу Російської й Австро-Угорської імперій – були вже 
підготовленими, аби включитися у боротьбу за національно-державну автономію та 
незалежність.  

Є надзвичайно прикметним, що в подіях Революції столітнього минулого та в 
боротьбі за національну державу (1917-1921 рр.) українські лідери послідовно й навіть 
ревно прагнули усі свої дії провадити виключно з жорстким дотриманням 
демократичних процедур – в усіх питаннях намагалися максимально вивчити й 
врахувати громадську думку, й лише по тому приймалися колективні рішення. Така 
демократичність була для українців природним й навіть обов’язковим механізмом 
задля гарантування легітимності тих рішень. Проте, в умовах запеклої боротьби з 
російськими монархістами й більшовицькими імперіалістами (з їхньою ідеєю несення 
на багнетах по усьому світу пролетарської революції) – дотримання демократичних 
процедур суттєво знижувало оперативність прийняття рішень у порівнянні з жорстко 
централізованою системою керування подіями більшовиків.  

Не меншим злом була також ілюзія українців (впродовж усього 1917 р.), що після 
зречення царя Росія також демократизується, а отже немає особливої потреби 
відділятися від неї. Зокрема, Володимир Винниченко, що був одним із чільних політиків 
Центральної Ради й головою українського уряду (що називався тоді Генеральним 
секретаріатом) згадував: “Всякий сепаратизм, всяке відокремлення себе від 
революційної Росії здавалося смішним, абсурдним, безглуздим. Для чого? Де ми 
знайдемо більше того, що ми матимемо в Росії? Де по всьому світі є такий 
демократичний, всеохоплюючий лад? Де є така необмежена воля слова, зібрань, 
організацій, як у новій, великій революційній державі?... На конференції української 
соціал-демократичної робітничої партії в квітні (1917 р.) питання про самостійність 
зустріло майже однодушне негативне відношення… Що ж до самостійности, то ми 
навіть уважали небезпечним для революції ідею сепаратизму, бо вона могла розбити 
революційні сили всієї Росії” [2, 43-44].  
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Характерно, що навіть згодом, після більшовицьких погромів Києва на початку 
1918 р., за рік пізніше, в умовах оголошення відкритої війни з більшовицькою Росією, 
члени Директорії організували Трудовий конгрес, де впродовж 23-28 січня 1919 р. 
близько 300 делегатів намагалися домовитися: яким чином забезпечити доступ до 
влади трудовому народу, як облаштувати ефективну роботу рад, багато уваги 
приділялося революційній ситуації в Європі (зокрема в Німеччині, після її поразки в 
світовій війні), філософствували про важливість переходу революції у її соціалістичну 
фазу й тому подібне [8, 62-63]. Лише поодинокими голосами (в промовах, приміром 
С. Петлюри та Є. Коновальця) звучали заклики, що понад усе й першочергово 
потрібно організувати оборону України проти наступу російських більшовиків [8, 62].  

Власне, російським більшовикам вдалося тоді накинути українцям злочинну 
ідеологію “класової ненависті” так званих “чесних трударів” щодо “дрібнобуржуазних 
та буржуазних елементів“. А далі, троцькісько-ленінськими агітаторами, активістами, 
більшовиками-комуністами, комсомольцями у середовище українства було 
привнесено почуття недовіри, підозри й зрештою ненависті до усіх, хто не хоче “чесно 
поділитися” своїми статками, майном, худобою, землею з селянською біднотою. Так 
з’явилася в українських селах та містах люта ненависть поміж людьми, до своїх же 
сусідів, земляків. А більшовицька влада, пропагандою та відповідними практичними 
діями уміло такі настрої підтримувала і культивувала. 

Теперішня РФ нічого зі свого історичного досвіду не забула й не відкинула, лише 
модернізувала, оновила. Адже до останнього часу ми чули, як найвищі її посадовці 
називали українців “братскім народом”. Проте, “братьямі” є виключно ті, хто “за 
єдінство с Росієй”, хто хоче “вмєстє развіватся”. Всі інші, хто прагне своєї суверенної 
Української держави, із незалежною політикою – “фашісти”, “нацисти”, хто нібито 
“хочєт войни”, хто “продался амєрікосам” і т. п. Звісно, це не якась політична 
шизофренія, це відверта й неприхована тактика на розкол українців, спроба 
використання нашої демократичності задля провокування внутрішнього протистояння, 
аби поміж себе ми знову зненавиділи один одного, бо одні з нас “хатят міра”, а інші, 
нібито “войни”. На підтримання саме таких настроїв поміж українцями працювало й 
чимале число “наших” політиків, так званої “п’ятої колони”.  

На разі, зухвала самовпевненість російських імперіалістів розкрила очі навіть 
найбільш “безтурботним” українцям, хто казав, що “не цікавиться політикою”, або ж 
тримався гасла – “не треба нагнітати…”. Маємо нарешті вивчити урок нашої історії й 
цілком повернутися у звичне для нас Європейське культурно-політичне товариство. 
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Упровадження європейських цінностей в освітнє середовище України  
 
У статті висвітлено інтеграцію європейських цінностей в освітній процес 

України. Визначено базові цінності європейських країн. Розглянуто програми, 
проєкти та посібники за допомогою яких упроваджуються культура демократії в 
школі. 

Ключові слова: освіта для культури демократії, освіта прав людини, 
кооперативне навчання, рамка компетентностей, демократія, цінності.  

The article highlights the integration of European values into the educational process 
of Ukraine. The basic values of European countries are determined. The programs, projects 
and manuals with the help of which the culture of democracy in school is introduced are 
considered. 

Key words: Education for democratic citizenship, human rights education, 
cooperative learning, reference framework of competences, democracy, values. 

Вступ. У парадигмі освітніх змін в Україні спостерігаємо формування нового 
образу здобувача освіти – усебічно розвинутої особистості, інноватора, людини з 
критичним мисленням, умінням виконувати нестандартні завдання та співпрацювати. 
Щоби школи могли реагувати на виклики нашого суспільства, вони повинні 
змінюватися та сформувати систему цінностей і ставлень у сучасного громадянина-
патріота.  

Останніми роками все більше уваги приділяється освіті як центральному 
елементу роботи Ради Європи, щодо сприяння та захисту прав людини, демократії і 
правовладдя.  

Акцент освіти в європейських країнах робиться на формуванні демократичної 
громадянськості (Education for democratic citizenship). Зокрема в 2017 році Рада 
Європи розуміючи про формування та розвиток відповідального й активного 
громадянина запропонувала концептуальну модель «Компетентностей для 
демократичної культури» (Рамка компетентностей). Рамка – це важливий документ, 
що ґрунтується на європейських цінностях таких як верховенство права, рівність, 
повага до людської гідності, повага до прав людини, свобода та демократія, які в свою 
чергу успішно інтегруються в освітнє середовище України [5]. 

Як член Ради Європи, Україна підтримує та впроваджує основні концепції у 
сфері освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ). 

Відповідно до Закону України «Про освіту»[2] визначається виховання 
відповідальних громадян як однієї з найважливіших цілей освіти. Права людини, 
демократична участь, верховенство права не стануть для учнів абстракцією, якщо 
вони передаватимуться через реальний приклад та власний досвід. 

Рамка компетентностей є базисом для інтегрованого курсу «Громадянська 
освіта», який викладається в 10 класах. Основою курсу є не отримання нової 
інформації, тобто знань, а як вироблення навичок, умінь та формування ціннісних 
орієнтацій людини і громадянина. 

До речі Рамка компетентностей для культури демократії – модель яка 
складається з 20 компетентностей. Ці компетентності поділяються на чотири категорії: 
цінності, ставлення, вміння, знання та критичне розуміння. Основним набором 
цінностей, що мають вирішальне значення для участі в культурі демократії:  

повага до людської гідності та прав людини;   
визнання цінності культурного різноманіття;  
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визнання цінності демократії. 
Повага до людської гідності та прав людини ґрунтується на загальному 

переконанні, що всі люди рівні, мають однакову гідність і заслуговують на однакову 
повагу, а отже, наділені однаковими правами та фундаментальними свободами, і 
поводитися з ними слід відповідно.  

Визнання цінності культурного різноманіття  – комплекс ґрунтується визнанні 
того, що культурне різноманіття та плюралізм думок, світоглядів і практик корисні для 
суспільства й сприяють збагаченню всіх членів суспільства. Кожна людина має право 
бути «іншою», обирати власні перспективи, погляди, переконання та думки.   

Визнання цінності демократії – підтримка демократичних процесів та процедур, 
визнання важливості активного громадянства, підтримка верховенства права та 
рівного, неупередженого ставлення до всіх громадян згідно із законом, відчуття 
соціальної справедливості й соціальної відповідальності за чесне та справедливе 
ставлення до всіх членів суспільства та визнання потреби захищати громадянські 
свободи, зокрема й громадянські свободи представників меншин [5, с. 40-41]. 

Основна частина. Щоб відповісти на питання «Що таке європейська 
ідентичність?», потрібно розглянути сутність таких понять як освіта демократичного 
громадянства/освіта прав людини (ОДГ/ОПЛ). Вони стосуються питань співіснування 
людей. Це включає різні соціуми: сім’ю, клас, школу, регіон, країну, Європу тощо.  

Мета ОДГ/ОПЛ – навчити учнів визначати власну позицію і як молодим 
громадянам суспільства брати активну участь у громадському і політичному житті.  

Освіта для демократичного громадянства і освіта з прав людини тісно 
взаємопов’язані і підтримують одна одну [3,с.10].  

Освіта для демократичного громадянства фокусує основну увагу на 
демократичних правах та обов’язках, а також на активній участі у громадянській, 
політичній, соціальній, економічній, правовій і культурній сферах життя суспільства.   

Натомість освіта з прав людини пов’язана з ширшим спектром прав людини і 
основних свобод в усіх аспектах життя людей [7].   

Актуальним є потреба в необхідності відродженні демократичних цінностей у 
суспільстві. Те ж стосується й освіти, яка має готувати учасників освітнього процесу до 
життя в стійких демократичних суспільствах, де права людини забезпечують ціннісну 
основу через співпрацю та верховенство права, що є ключовими елементами 
демократії.  

Демократичне виховання має бути частиною всебічного та послідовного 
бачення освіти як розвитку цілісної особистості.  

В результаті нам потрібно отримати чітке розуміння необхідних цінностей, 
ставлень, умінь та знань, які дозволять нам змінити нашу поведінку на більш 
міжкультурну та демократичну, з такими рисами як солідарність та розуміння, 
взаємоповага та довіра, щоб досягнути міцної суспільної злагоди [4,с.11].    

Школа виступає як мікросуспільство, тому набуття та підтримка здатності брати 
активну участь у демократичних процесах, розвиток поваги до різноманітності, 
запобігання булінгу та іншим формам насильства, запобігання дискримінації та 
сприяння ґендерній рівності, мирному співіснуванню, відповідальній поведінці, 
незалежному та критичному мисленню, все це формується у початковій ланці освіти й 
триває протягом усього життя, а освітні установи відіграють важливу роль у ньому.  

Учнівська молодь повинна мати чітке розуміння того, що таке демократія, і 
якими правами людини вони користуються та мають знати принципи дії конституції 
своєї країни як політичної системи. Учнівство повинно навчитися брати участь у житті 
свого суспільства і усвідомлювати, яким чином вони можуть реалізувати свої права 
людини.  

Для досягнення таких результатів необхідне сприятливе навчальне 
середовище та можливість брати участь в управлінні своєї школи, використовуючи 
свої права людини і виконуючи свої обов’язки.   
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Наприклад, лекції про демократію та важливість міжкультурних 
компетентностей не будуть викликати довіри й навряд чи матимуть вплив, якщо 
педагоги не демонструють демократичні компетентності у спілкуванні чи стилі 
навчання. 

Яскравий приклад у впровадженні європейських цінностей в освітній процес – 
швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в 
Україні» DOCCU, який є частиною проєкту «Живемо в демократії». Посібники цього 
проєкту були рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в 
освітньому процесі початкової та повної середньої школи. 

Також потрібно зосередити увагу на проєкті «Демократична школа», програма 
якого спрямована на підтримку демократичних реформ освіти в України для виховання 
активних та відповідальних громадян, які поважають права людини. Програма 
реалізується Європейським центром імені Вергеланда (Норвегія), який займається 
питанням розвитку освіти для демократичного громадянства, прав людини та 
міжкультурного порозуміння. Основою програми «Демократична школа»  – залучення 
всіх учасників освітнього процесу через загальношкільний підхід, тобто долучення до 
прийняття рішень адміністрації, педагогів, учнів, батьків та громади. 

Одним з головних освітніх продуктів програми «Демократична школа» є посібник 
«Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та 
соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5–9 клас» [1].  

Збірник містить методичні рекомендації та приклади вправ для реалізації 
наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» в навчальних програм для 
5–9 класів. Продемонстровано як на практиці можна сформувати відповідальність та 
активність здобувачів освіти на різних предметах. 

Як зазначають автори посібника – демократії це не результат, а процес який має 
відбуватися упродовж усього життя.  

В бібліотеці даного проєкту зібрано чимало цікавим та актуальних ресурсів для 
впровадження європейських цінностей в освітньому середовищі [6].  

Уваги заслуговує посібник «Наскрізні компетентності для демократії: 60 вправ 
для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань» – результат багаторічної спільної 
роботи практиків із різних професійних сфер і з різними експертними знаннями, як-от, 
громадянство, права людини, різноманітність і міжкультурна освіта, медіаграмотність, 
історія, мови, психологія, антропологія, соціологія та філософія освіти. Цей посібник 
допомагає досягнути головної мети – побудови європейських суспільств, для яких 
притаманна культура демократії та прав людини. Термін «культура демократії» 
означає комплекс ставлень та поведінки, які необхідні для того, щоб демократичні 
інститути та демократичні закони реально функціонували [4].   

Основна філософія освіти даного видання – активізація «голови, серця і рук» та 
регулярне оцінювання ефективності освітнього процесу, щоб осмислити та обговорити 
потреби, цілі, дії та зміни у способі мислення та діях.  

Багато вправ побудовані на методі кооперативного навчання – як одного із 
підходів, що довів свою придатність для розвитку демократичних і міжкультурних 
компетентностей не залежно від змісту щодо якого його застосовують.  

Кооперативне навчання впливає на запобігання дискримінації та насильству в 
освітньому процесі, оскільки кооперативне навчання порівняно з конкурентним чи 
індивідуальним підходом до виконання завдання сприяє більш конструктивному 
вирішенню конфліктів. Навіть під час вивчення всіх шкільних предметів можна 
застосовувати різноманітні криголами, об’єднання в групи та інші 
командоутворювальні вправи.  

Розглянемо як приклад однієї із  вправ цього посібника «Сусідське подвір’я».   
Мета цієї вправи – покращити усвідомлення учасниками освітнього процесу 

психосоціальної динаміки включення / виключення, співпраці / конкуренції, та 
дискримінації / упередження. Задуматися про власні ставлення, переконання та 
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цінності, розвинути знання й навички  щодо ідентичності, дискримінації, 
різноманітності та  співпраці.  

Педагог пропонує, що під час вправи взагалі не можна розмовляти. Потім 
учасники заплющують очі, після цього педагог мовчки чіпляє невеликі кольорові 
стікери на чоло учасників (різна кількість за кольорами, але декілька учасників 
залишиться без стікерів). Кількість стікерів кожного кольору моделює соціальні 
нерівності. Пропонується об’єднатися в групи, педагог не каже погрупуватися «за 
кольором», хоча учасники радше за все, саме це й робитимуть. Далі можна 
спостерігати за поведінкою та ставленням учасників і робити відповідні нотатки, які 
використовуватиме під час дебрифінгу.  

Під час виконання вправи учнівська молодь усвідомлює, що виконати завдання 
можна лише завдяки співпраці з іншими, адже вони не знають, що в них на чолі. Для 
виконання цього завдання потрібні довіра, співпраця та креативність.  

Питанням для дебрифінгу можуть бути такі: 
Як ви почувалися із заплющеними очима?  
Якою була ваша перша реакція, коли ви розплющили очі?  
Як ви почувалися, коли не могли говорити?  
Які стратегії ви використовували, щоб виконати завдання?  
Про яку ситуацію з реального життя наштовхує вас подумати ця вправа? 
Як висновок, учасники могли вирішити не залишати нікого наодинці та долучити 

«самотніх» до будь-якої групи [4, с. 43-45].   
Формування європейських цінностей в освітній процес впроваджує й 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, який в січні 2022 
року відкрив «Українсько-Європейський осередок. Тренінг-HALL» в рамках реалізації 
обласного проєкту «Поважаю Європейські цінності – будую сучасну Україну». Мета 
проєкту розширення європейського світогляду освітян Миколаївщини для 
усвідомлення місця України серед інших країн Європи шляхом підвищення рівня їх 
інформованості про Європейський Союз та його політику.  

«Українсько-Європейський осередок. Тренінг-HALL» має три локації: Перша 
локація – 3D Карта «Україна-Європа – крокуємо разом». Символізм карти полягає в 
тому, що Україна – це центр і серце Європи. А окреслене на карті актуалізує мету 
проєкту: показати роль і місце України серед Європейських країн. Центральною ідеєю 
карти є аксіоми: «Європейська цивілізація», «Європейська спільнота», «Європейський 
геополітичний вибір», «Спільні цінності». Адже Європа – це континент, який заохочує 
співпрацю між народами та пропагує єдність, зберігаючи при цьому національне 
різноманіття та спрямованість на прийняття максимально наближених до людей 
рішень. Саме цим шляхом (за еконцепцією карти) Україна і Європа крокують разом 
(Рис. 1.). 

 
Рис. 1. 3D Карта «Україна-Європа – крокуємо разом» 
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Друга локація «Євроінтеграційна співдружність», де в хронологічному порядку 
представлені прапори країн Європи вступу до Європейського союзу, а внизу за 
допомогою QR-коду можна ознайомитися з країною або отримати певне завдання для 
проєкту. 

 
Рис. 2. «Євроінтеграційна співдружність» 

Третя локація представлена плакатами «Вивчай Європу – цінуй Україну», в цій 
локації представлені статичні постери у вигляді інфографіки та мотиваційні вислови 
щодо ЄС та України.  

 
Рис. 3. Постерна експозиція «Вивчай Європу – цінуй Україну» 

Висновки. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що 
українська освіта успішно інтегрується в європейські цінності для формування 
громадянина-патріота. 

Тому якщо ми хочемо демократичну країну – ми повинні спочатку створити 
демократичного учня та вчителя за допомогою громадянських компетентностей 
засобами європейських цінностей, демократії, рівності, недискримінації, поваги до 
гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності. 
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Uczniowie z doświadczeniem migracyjnym 
w Szkole Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu 

 
Nieznajomość języka to przeszkoda, która utrudnia dziecku dostęp do wiedzy 

i komunikowanie się z innymi dziećmi.  
Do Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu od kilku lat 

uczęszczali uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Były to dzieci rodziców, którzy 
pracowali i mieszkali w Wielkiej Brytanii, Irlandii,  Niemczech oraz dzieci rodziców 
przyjeżdżający z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Uczniowie uczęszczali do oddziałów 
ogólnodostępnych. Organizowane były dla nich dodatkowe zajęcia z języka polskiego w 
wymiarze dwóch godzin w tygodniu oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie 
integrowali się z zespołem klasowym, niestety nie wszyscy posługiwali się językiem polskim. 
Dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich są dobrym rozwiązaniem, 
ale często niewystarczającym. Szczególnie jeśli takie zajęcia nie są prowadzone przez 
specjalistów, tzn. nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. 

Słaba znajomość języka polskiego nie pozwalała uczniom cudzoziemskim zrozumieć 
polecenia, treści zadań, tekstów z podręczników. Warunkiem ukończenia szkoły 
podstawowej jest, między innymi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie mieli problemy aby w krótkim czasie nie 
tylko poznać język polski ale także historię Polski, literaturę, zwyczaje i obyczaje. 

Zasadne było wprowadzenie innowacji organizacyjno-metodycznej polegającej na 
utworzeniu oddziału szkolnego, w którym uczniowie cudzoziemscy nie znający języka 
polskiego, przed włączeniem się we właściwy tok nauki, uczestniczyliby w lekcjach języka 
polskiego jako obcego, lekcjach języka polskiego jako edukacyjnego realizujących 
przedmiotową podstawę programową dla danego etapu nauczania oraz zajęciach z zakresu 
szeroko rozumianej kultury polskiej. 
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Na mój wniosek do organu prowadzącego szkołę, czyli Miasta Poznań, od 1 września 
2021 roku w szkole utworzono trzy oddziały przygotowawcze dla obcokrajowców oraz dzieci 
powracających do Polski z emigracji, które rozpoczynały naukę w szkole. Powstały oddziały 
przygotowawcze łączone uczniów z klas I-III, IV-VI,VII-VIII. W klasie przygotowawczej dzieci 
mają większą liczbę zajęć z języka polskiego, co najmniej 6 godzin języka polskiego jako 
obcego i 6 godzin języka polskiego, gdzie nauczyciel realizuje podstawę programową. 
Uczniowie uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, 
historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach 
tematycznych i zajęciach integracyjnych, poznają miasto i uczą się w nim funkcjonować. 
Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego 
poziomu. 

Organizowanie dodatkowych lekcji, przy jednoczesnym obowiązku uczestniczenia 
we wszystkich zajęciach przewidzianych programem nauczania na danym etapie edukacji, 
często okazuje się dużym utrudnieniem dla uczniów cudzoziemskich i nie przyspiesza 
procesu adaptacji. 

Szybkie opanowanie języka polskiego pozwala ograniczyć do minimum trudności 
edukacyjne z zakresu wszystkich przedmiotów oraz neutralizować konflikty na tle 
kulturowym. Nowy dla ucznia język staje się narzędziem codziennej komunikacji, nauki i 
rozwoju – ta potrójna rola języka polskiego decyduje o jego wyjątkowym statusie, który staje 
się językiem edukacyjnym. 

Dla każdej klasy zatrudniony jest tłumacz, który pomaga uczącym nauczycielom 
przygotować słownictwo, polecenia w danym języku. 

Rodzice otrzymują wsparcie od wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa 
szkolnego. 

Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może 
przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole.  

Ważna jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych 
z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim  

Uczniowie w oddziale przygotowawczym  mogą uczyć się do 12 miesięcy. 
Nauka w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. 
W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia okres nauki ucznia w 
oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden 
rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale 
przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, 
pedagoga lub psychologa. 

Zajęcia są prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania 
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również miejsce adaptacji. To 
często pierwsza bezpieczna przestrzeń w nieznanym świecie, w której uczeń ma możliwość 
odnalezienia się i nauczenia życia w nowej społeczności. 

Nauczyciele i nauczycielki są pierwszymi mediatorami językowymi i kulturowymi, 
często stają się osobami, z którymi uczeń/uczennica nawiąże relację opartą na zaufaniu, 
dającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu.  

W czasie nauki w oddziale przygotowawczym, uczniów wspiera nauczyciel 
posługujący się językiem ojczystym ucznia. 

Konieczne było przygotowanie nauczycieli do pracy w oddziałach przygotowawczych 
i udzielenie, również im, wsparcia. Odbyły się szkolenia nauczycieli dotyczące pracy z 
uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Niektórzy nauczyciele zaczęli się uczyć podstaw 
języka ukraińskiego. 
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Ważnym elementem w pracy w oddziale przygotowawczym jest możliwość 
zatrudnienia asystenta kulturowego/pomocy nauczyciela ze znajomością języka obcego, 
którym posługują się uczniowie w oddziale przygotowawczym. 

Po 24 lutego 2022 roku powstał w szkole czwarty oddział przygotowawczy. Na 
wniosek rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej uczniowie, którzy 
posługują się językiem polskim w sposób komunikatywny przechodzą do oddziałów 
ogólnodostępnych. 

Obecnie w szkole uczy się 150 uczniów z Ukrainy. 17 uczniów przystąpiło 
do egzaminu ósmoklasisty. W szkole zatrudnione zostały pomoce nauczyciela, które znają 
język ukraiński. Nauczyciele w procesie edukacyjnym wykorzystują technologie 
informatyczne do tłumaczenia zadań, poleceń. Wychowawcy klas podejmują wiele działań 
aby zintegrować uczniów. Uczniowie biorą aktywny udział w życiu szkoły. Ostatnio 
prezentowali swoje umiejętności na Majówce w SP 80 – śpiewali, tańczyli i recytowali 
wiersze. 

Wszystkim uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wsparcia 
udzielają pedagog, psycholog, wychowawca klasy, doradca zawodowy. Wicedyrektor 
szkoły jest tłumaczem znającym język rosyjski, który pomaga uczniom i rodzicom. 

Opracowany został Pakiet powitalny, w którym zawarte są podstawowe informacje o 
szkole: w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. 
Bardzo ważne są kontakty z polskimi uczniami, wzajemne pomaganie sobie, wspólne 
działanie, rozwiązywanie konfliktów. 
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Шкільний європейський клуб – джерело інформації та пропаганди 
загальноєвропейських цінностей серед шкільної молоді 

 
Народ України, стоїть на межі війни і миру. Мріємо, щоб Людина в майбутньому 

жила не тільки в національному, а й у глобальному просторі, у європейському. 
Самопізнання, саморозвиток, самореалізація – тріада, що складає основу 

людського щастя. І дві з цих складових – в руках наших освітян. 
Заснування європейських клубів у школі – це лише один із багатьох способів 

досягнення дуже важливої мети щодо розвитку Європейської свідомості. 
Актуальність діяльності євроклубів в Україні, особливо нині, коли ми виборюємо 

свою долю, зумовлена євроінтеграційними прагненнями України та приєднанням 
нашої держави до європейської спільноти. 

Метою діяльності євроклубів є ознайомлення учасників та місцевої громади з 
Європейським Союзом і з Європою в цілому. В учнів формується почуття європейської 
єдності на грунті спільної європейської ідентичності. Через євроклуби відбувається 
пропагування загальноєвропейських демократичних цінностей, ознайомлення із 
способом життя і культурою населення інших країн Європи, уміння представити 
власну культуру, країну, спосіб життя. 

Метою діяльності ШЄКів є координація дій, пов’язаних з Європейською 
проблематикою. Підготовка молоді до життя в інтегрованій Європі, надання 
можливості розвитку європейської освіти та будова європейської свідомості. Отже, 
євроклуби мають бути активними центрами, працюючими на Європейському рівні, у 
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яких учні, співпрацюючи з учителями, вчаться механізмів та правил об’єднаної Європи. 
Здобута учнями інформація пізніше пропагується ними в найближчому оточенні.  

Дуже важливим має бути також те, що євроклуби, окрім пропаганди знань на 
тему європейської інтеграції, розповсюджували б також окремі поняття, такі як 
відвертість, толерантність, відповідальність, пошана для традиції. Крім цього можуть 
принести немало практичних вигод – знання мов, використання сучасних технік 
спілкування, здібності роботи у групі та вміння співпрацювати. 

Важливе завдання євроклубів – ознайомлення із країнами Європейського Союзу 
з географічними, історичними, культурними, економічними особливостями:  

-із європейськими організаціями ; 
-із молодіжною політикою в нашій країні, у місті, на європейському континенті. 
Серед завдань євроклубів одне із чільних місць посідає пізнання Європи, 

починаючи із власного краю, міста, регіону, держави, як європейської території. 
Вивчення звичаїв і традицій народів Європи допоможе чітко позиціонувати власну 
традиційну і сучасну етнічну культуру. 

Кілька фактів з історії євроклубів. Європейські клуби зародилися в Португалії у 
80-роки минулого століття. Їхні члени подорожували Європою, знайомилися з новими 
територіями та народами, налагоджували контакти з новими друзями. Ідея створення 
шкільних європейських клубів належить Маргариті Белард, національному 
координатору програми «Європейський вимір в освіті». 

Нині Євроклуби є загальноприйнятою в усій Європі, багатьох інших країнах в 
різних регіонах світу формою: 

 об’єднання молоді задля організації неформальної освіти та дозвілля; 

 поширення інформації; 

 сприяння поширенню та загальнолюдських цінностей; 

 розвитку контактів між молоддю різних країн. 
Перші українські євроклуби були створені у 1995 році. Кроки діяльності 

європейського клубу: 
1. Маємо ідею. 
2. Переконуємося в її актуальності та значущості. 
3. Шукаємо однодумців, створюємо ініціативну групу. 
4. Обговорюємо свої плани з директором та адміністрацією. 
5. Рекламуємо свою ідею в закладі. 
6. Зустрічаємося з батьками ,учнівським активом. 
7. Складаємо Статут. 
8. Плануємо свою діяльність. 
9. Шукаємо союзників. 
10. Розпочинаємо із вірою у краще. 
Основні напрями діяльності євроклубів: миротворчий, історичний, правовий, 

екологічний. 
Статут євроклубу. Орієнтовна структура. 
1. Основні положення. 
2. Мета і завдання євроклубу. 
3. Предмет діяльності євро клубу. 
4. Членство у євроклубі. 
5. Органи управління євроклубу. 
Структура євроклубу: 
1. Рада клубу (голова ради, заступник голови, керівники). 
2. Культурно-мистецька група (5-9кл.). 
3. Науково-дослдницька група (9-10 кл.). 
4. Інтернет-група (8-10 кл.). 
5. Інформаційно-просвітницька група (7-11кл.). 
6. Проектна група (8-11 кл.). 
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7. Центр моніторингу діяльності євроклубу. 
8. Заступники з міжнародних зв’язків, вчителі-предметники, члени 

громадських організацій, батьки). 
Євроклуб об’єднує представників з 5 по 11 класи, координує діяльність, 

пов’язану з напрямами, висвітлює події за кордоном, вивчає та інформує про ЄС, 
відзначає пам’ятні дати про ООН, створює інформаційні матеріали знайомить учнів з 
новинками закордонної преси, проводить конференції, бесіди та інші публічні заходи, 
спрямовані на популяризацію миротворчої діяльності. 

Діяльність шкільних європейських клубів є найпоширенішою формою 
позакласної роботи в школі, закладах позашкільної освіти. Через євроклуби 
відбувається пропагування загальноєвропейських демократичних цінностей, 
ознайомлення із способом життя і культурою населення інших країн Європи, уміння 
представити власну культуру, країну, спосіб життя. 
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Євроінтеграція: цінності освіти України в контексті європейських 
 

У статті розглянуто систему ціннісних орієнтирів у контексті 
євроінтеграційної стратегії України; схарактеризовано актуальні цінності, що 
визначають розвиток освіти в Україні. Розкрито провідні цінності, що є основою 
розвитку сучасної європейської освіти. Наголошено на ліберальні цінності країн 
Європи як фундамент системи освіти європейських країн і розвитку європейського 
співтовариства. Визначено, що за сучасних умов сама ідея євроінтеграції стає 
цінністю українського суспільства. 

Ключові слова: цінності, освіта, європейська освіта, демократія, 
толерантність, права людини, європейські цінності, Україна, євроінтеграція. 

Key words: values, education, European education, democracy, tolerance, human 
rights, European values, Ukraine, European integration. 

Сьогодні світ зосереджується на інтенсивному розвитку інтеграційних процесів 
постіндустріального суспільства, яке потребує відповідної форми регіональної 
політичної та економічної організації. Сучасні демократичні тенденції вимагають від 
громадянина не тільки політичної активності, а й усвідомлення власної ролі та 
значення в житті суспільства, а також дієвості відповідно до власних переконань і 
цінностей. 

Набуття Україною незалежності та її входження у світовий та, особливо, 
європейський простір актуалізували в суспільстві дослідження цінностей та ціннісних 
орієнтирів. Європейський вибір нашої держави, підкріплений значним прогресом у 
взаємовідносинах України з ЄС, ставить перед суспільством завдання теоретичного 
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осмислення сутності європейських цінностей, їх привабливості для населення країни 
та адаптації соціуму до європейських стандартів життя. 

Упродовж останніх років Україна здійснила чимало рішучих кроків у формуванні 
власної європейської ідентичності, чітко окреслила свої пріоритети та напрями 
подальшого розвитку. Вибір цивілізаційної орієнтації є важливим не тільки для 
Української держави, але і для суспільства та кожного його представника зокрема. 
Основними рисами європейської ідентичності є відчуття приналежності до однієї 
спільноти і групова відповідальність за майбутнє, готовність піклуватися про спільне 
благо і прагнення шукати мирні шляхи для вирішення можливих конфліктів. 

Суттєво, що молоде покоління українців найбільш активно виявляє свою 
причетність до європеїзації: й у виборі вступу до ЄС як основного інтеграційного 
напряму, і в ідентифікації себе як європейців, і в баченні здебільшого переваг, а не 
втрат від європейської інтеграції. 

Європейська орієнтація України глибоко вкорінена в її історії та культурі. Європа 
повинна поважати цю історію, але також віддавати належне, що вільна європейська 
Україна сьогодні важлива для всієї Європи. Тож три основні цінності продовжують 
очолювати список цінностей, які також мають найбільше значення для європейців 
особисто: мир, права людини та повага до людського життя. Як слушно зауважує 
З. Бауман, європейські цінності за визначенням мають бути найперше 
загальнолюдськими. 

Ще в стародавніх Греції та Римі виникли перші паростки таких цінностей, проте 
в цей період, як і на пізніших історичних етапах, вони ще не виявляють свій 
універсальний характер. Можливо, через століття такі паростки стануть 
визначальними характеристиками Європи і значною мірою сприятимуть становленню 
її як соціокультурної цілісності. 

Проблему європейських цінностей, як відомо, визначив Фрідріх Ніцше, який 
вважав, що для філософії настав час зайнятися розв’язанням проблеми цінностей 
безпосередньо. На межі ХІХ-ХХ століть Ф. Ніцше проголосив принцип «переоцінки всіх 
цінностей», показавши, що в різних історичних епохах і в різних людських спільнотах 
між цінностями є відмінності, тому час від часу цінності потребують перегляду 
відповідно до змін життєвих пріоритетів людства [9]. Вебер М. стверджував, що 
цінності мають конкретно-історичний характер і велику соціальну значущість як 
фундамент мотивації поведінки людей, основа цілісності соціальної системи [11, 
с. 74]. 

У Новий час відбувається затвердження гуманістичної природи й 
загальнолюдської значущості цінностей. За капіталізму пріоритет надавався таким 
цінностям як праця, колективізм, у ХХ ст. головний акцент було зроблено на правах і 
свободах людини [10]. На сьогодні проблема цінностей набула особливої гостроти, 
оскільки ціннісні координати все більше визначають як перспективи поступу країн і 
народів, так і характер їхніх відносин. 

Цінності – це понятійні універсалії, якими позначають позитивну чи негативну 
значущість певних феноменів, що утримують та закріплюють споріднені значення. 
Вони діють як поля взаємності, завдяки чому виконують роль упорядкування та 
диференціації [7, с. 219]. Відтак цінності єднають людей, але вони можуть і 
встановлювати межі між ними, непорозуміння та ворожість. У координатах 
споріднених життєвих понять, уявлень формуються відповідні життєві світи, 
закріплюючи на своїх полюсах толерантність та відчуженість. Отже, цінності 
породжуються в структурах певної культури, тобто в змістовому полі певного способу 
людського буття. 

Освіта ХХІ століття стає пріоритетною стратегією розвитку багатьох 
європейських держав, у тому числі й України, де натепер усе більше зростає роль та 
значущість освіти [5, с. 37]. Основним завданням освіти сьогодення є орієнтація на 
гуманістичні цінності та створення єдиного освітянського простору. У педагогічних 
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системах країн Європи та України відбуваються кардинальні зміни, фундаментальні 
оновлення, які мають, безперечно, призвести до принципово нової якості навчання в 
контексті інтеграційних процесів. 

Сучасна європейська освіта ґрунтується на низці цінностей, що є актуальними 
повсякчас і визначають формування гармонійної, різнобічної особистості, здатної жити 
й діяти на основі цих цінностей. Серед провідних європейських цінностей є демократія, 
толерантність, права людини, гуманізм тощо [2]. Їх виховання розпочинається це в 
ранньому дитинстві в спілкуванні з батьками й оточенням і продовжується вже в 
спеціально організованому освітньому процесі закладів освіти, кожен із яких транслює 
цінності через організацію взаємодії всіх учасників освітнього процесу, формування 
сприятливого освітнього середовища (демократична шкільна культура, інклюзивне 
середовище), вивчення ціннісно-орієнтованих навчальних предметів, інтеграцію 
взаємопов’язаних навчальних дисциплін, позашкільну діяльність тощо. 

Основними європейськими документами, що визначають актуальні цінності 
системи освіти країн Європи, є: Декларація прав людини (1948); Декларація ЮНЕСКО 
та Комплексні рамки дій з виховання в дусі миру, прав людини та демократії (1995); 
Хартія Європейського Союзу про основні права (2000); Рамкове рішення ЄС про 
боротьбу з расизмом та ксенофобією (2008); Хартія Ради Європи з освіти для 
демократичного громадянства й освіти в галузі прав людини (2010); Декларація про 
сприяння громадянству та загальних цінностей свободи, толерантності та 
недискримінації через освіту (2015) тощо. У зазначених документах зауважується, що 
європейські країни спираються на ліберальні цінності, що стають аксіологічною 
основою європейської освіти і, загалом, розвитку європейського співтовариства. 

Мета освіти для європейського виміру України – поширення комплексних знань 
про Європу, які необхідні на сучасному етапі громадянину України для існування в 
європейському співтоваристві, створення на їхній основі відповідного інтегрованого 
курсу та впровадження його в освітньо-виховний процес загальноосвітньої школи. 

Серед провідних цінностей, що визначають розвиток європейської освіти, 
актуальні такі: демократія, толерантність, національна орієнтація, рівність для всіх 
людей як основна європейська цінність, антирасизм і недискримінація, 
представництво та верховенство права, права людини, солідарність, свобода, 
гуманізм, міжособистісні стосунки, мир і міжнародне взаєморозуміння, міжкультурна 
освіта, екологічна обізнаність. 

Варто зазначити, що на формування вищезазначених цінностей впливають 
ціннісно-орієнтовані системи, зокрема релігія, світогляд, політичні теорії тощо. 

«Повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство 
права, повага до прав людини, у тому числі представників національних меншин – це 
базові цінності, якими керується не лише Європейський Союз, а й активно реалізує 
Україна, зокрема через впровадження реформ у сфері освіти та науки», – зазначає 
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

Шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський 
Союз: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, 
рівності, правової держави й дотримання прав людини, включно з правами осіб, що 
належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у рамках суспільства, 
що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, 
солідарністю й рівністю жінок і чоловіків». 

В Україні триває реформа Нової української школи, що докорінно змінює старі 
недієві підходи. Мета сучасної школи – виховати інноватора, який приймає зважені 
рішення та аргументує свою позицію, поважає людську гідність і права людини. 

Нова система освіти надає вчителю більше свободи для вибору форматів 
навчання та творчого підходу до занять. Звісно, є затверджені освітні програми, та 
вчитель може адаптувати їх до потреб учнів. Школа має бути комфортним місцем для 
спілкування педагогів, батьків та учнів. 
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Академічна свобода педагога є запорукою демократичної освіти, і це – 
євроінтеграція. 

Зміст освіти для формування поняття європейського виміру являє собою певну 
систему інтегрованих знань, у процесі оволодіння якими створюються умови для 
формування та розвитку в особистості ціннісних орієнтацій та вмінь, необхідних для 
життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві. 

Водночас кожна країна повинна знайти відповідний баланс в освіті між 
національною та міжнародною орієнтацією, щоб зміцнити визначені цінності як на 
національному, так і на міжнародному рівнях. 

Важливою є цінність історичного розвитку кожної нації, збереження її 
унікальності, підтримка культурного та мовного різноманіття. Розвиток європейського 
виміру освіти націлений не на скасування національних відмінностей заради 
європейської ідентичності, а на формування єдності в різноманітності [3]. 

Визначальними тенденціями розвитку європейських педагогічних систем, у тому 
числі й української, стають поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної 
спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування 
системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного 
мислення, виховання соціальної та професіональної мобільності. 

З огляду на те, що цінністю може бути не тільки те, що є, але й те, що треба 
створити, за що треба боротися [4, с. 35] – предмет, що має певну користь і здатний 
задовольнити ту чи іншу потребу людини; ідеал, до якого прагне людина; норма, якої 
необхідно дотримуватися; значущість чогось для особистості, соціальної групи, 
суспільства [10], – можна впевнено стверджувати, що сама ідея євроінтеграції 
перетворилася на цінність українського суспільства. І тут важливі не тільки 
європейський менталітет і європейські цінності, до яких прагне доєднатися переважна 
більшість українського соціуму. Перше місце посідають принципи свободи, демократії, 
незалежності, волевиявлення народу, його самостійного вибору свого місця в 
сучасному світі. 

Отже, європейська освіта спирається на ліберальні цінності, що визначені в 
низці європейських освітніх документів і включають такі цінності як: демократія, 
толерантність, національна й міжнародна орієнтація, рівність для всіх людей, 
антирасизм та недискримінація, представництво та верховенство права, людська 
гідність, права людини, солідарність, свобода, гуманізм, міжособистісні стосунки, мир 
і міжнародне взаєморозуміння, міжкультурна освіта, екологічна обізнаність тощо. Утім, 
у формуванні вищезазначених цінностей важливим визнається збереження культурної 
ідентичності кожного народу та врахування історичних, політичних, економічних, 
соціальних, освітніх і культурних умов розвитку кожної країни Європи. Перспективними 
напрямами подальших досліджень окреслено визначення форм, методів, засобів, 
умов успішного формування в учнів провідних європейських цінностей. 

У Новій українській школі зростають українці, які поділяють європейські цінності, 
прагнуть розбудовувати своє успішне майбутнє в Україні. Адже якісна освіта – успішна 
країна. 
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старший викладач кафедри іноземних мов 
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Становлення України як члена європейського суспільства 

 
В контексті подій, що відбуваються в Україні, зокрема військова інтервенція 

російської федерації в Україну та утвердження європейського напряму розвитку 
України, досить важливим є ознайомлення українцями базових цінностей 
Європейського Союзу. Зараз ми чуємо досить багато саме про необхідність 
дотримання європейських цінностей перед вступом України в Європейський Союз. 
Ідея європейської інтеграції стосується не лише підвищення рівня економіки в країні, 
але також і культури, що була присутньою в діяльності європейської спільноти ще з 
давніх часів. 

До базових європейських цінностей прийнято відносити повагу до демократії, 
людських свобод та прав, рівність усіх, зокрема і рівність перед законом. Саме ці 
цінності об’єднують усіх членів Європейського Союзу. Тому країни, що не керуються 
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«неписаними правилами» щодо наслідування таких цінностей, автоматично не можуть 
бути членами європейського суспільства. Варто зазначити, що основною метою 
існування Європейського Союзу є захист його цінностей та добробуту всіх його 
громадян. 

Досить багато українців мріють про життя в Європі та користування благами 
Європейського Союзу. Проте небагато українців думають про те, що для життя в 
європейській країні, країні, що прагне демократії, рівності, повної незалежності, 
кращого життя та вищих заробітніх плат, варто задуматись чи отримання всіх цих благ 
відразу означатиме для пересічних українців життя як в Європі. 

В основі процвітання Європейського Союзу лежить перш за все її цивілізація. 
Саме в Європі вперше були закладені всі ті цінності та базові потреби, про які так 
мріють українці останніх 30 років. Сучасна Європа є осередком культури, цінностей, 
ідей, що так приваблюють українське суспільство та адекватний пострадянський світ. 
Наразі українське суспільство поки що відрізняється своїми ідеями та цінностями від 
сучасного європейського суспільства. Україні важко буде ставати членом 
Європейського Союзу до тих пір, поки українське суспільство не стане повноправним 
членом європейської системи цінностей. Українському суспільству варто знайти саме 
ті засоби впливу та об’єднання, кінцевою метою яких будуть примирення сходу та 
заходу, молоді та старшого покоління. Україна як держава повинна будуватись на 
основі в першу чергу демократії, в основі якої лежить повага до свобод та громадян 
членів європейського суспільства. Демократія керується принципами народовладдя, 
коли сильну державу будують вільні та незалежні люди. 

Рівність прав громадян України є саме тою базовою цінністю, що століттями вже 
живе в Європейському світі, проте в Україні поки що так і не може прижитись. Це можна 
пояснити певними «привілеями», що є в одних і обмежують в правах інших. 

Варто сказати, що життя в Європі стосується не лише економічного процвітання 
та геополітичного розвитку. Це стосується і непорушності тих цінностей, котрі лежать 
в основі сучасного європейського світу. А в цілому єдність таких цінностей являється 
саме тим фундаментом, на якому увесь Європейський Союз стоїть. 

Висновки. Цьогоріч у зв’язку з останніми подіями, що відбуваються в Україні, 
наша держава остаточно усвідомила, що місця тому пострадянському світу, що мав 
відголоски ще іноді в сучасній Україні більше немає, тому наше суспільство зрозуміло, 
що тепер нам слід будувати Європу в Україні. Тепер українцям варто сприймати 
європейське життя не лише у формі законодавчих проектів, а й сприйнятті сучасних 
європейських цінностей. 
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Особливості формування громадянина-патріота  

в Новій українській школі 
 

Положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді, державна ключова реформа «Нова українська школа» ставлять перед 
освітянською спільнотою важливе завдання – організувати освітній процес, у 
якому б формувався свідомий громадянин, патріот України.  

У статті окреслено зміст патріотичного виховання школярів молодшого 
шкільного віку, виокремлено підходи до формування громадянина-патріота, 
обґрунтовано аспекти реалізації положень концепції «Нова українська школа». 

Ключові слова: нова українська школа, освітнє середовище, громадянин, 
патріотизм, патріот, нація, національно-патріотичне виховання, 
дитиноцентризм. 

ХХІ століття – це час кардинальних змін у суспільстві. Україна потребує 
розвинених громадян з критичним мисленням, які можуть приймати правильні 
нестандарті рішення і виводити країну на європейські й світові простори. Нова 
українська школа покликана сформувати в здобувачів освіти ключові компетентності, 
серед яких важливе місце займає громадянська компетентність. А це означає, що 
громадянин розуміє свою приналежність до української національності, здатний 
цінувати її звичаї і традиції, поважає європейські цінності, відповідально ставиться до 
своїх прав і обов’язків, спроможний брати активну участь у суспільно-політичному 
житті держави, бути її непідробним патріотом.   

Василь Сухомлинський закликав зайнятися «перспективою становлення 
людини-громадянина, адже дитина, якій сьогодні сім років, … через десять років на 
ваших очах стане громадянином». Великий педагог висловив думку, що «патріотичне 
виховання школярів доцільно здійснювати на національних цінностях, серед яких 
провідними є любов до рідної землі, народу й Батьківщини, любов до найбільш рідних 
людей, членів сім’ї та родини, любов до рідної мови, шанобливе й бережливе 
ставлення до історії та культури українського народу» [14, с. 256]. 

Хто прагне виховати громадянина-патріота, той добре розуміє, що потрібно 
докладати багато зусиль і в сім’ї, і в школі уже з молодшого шкільного віку, щоб посіяти 
в дитячу душу ідею Батьківщини й сформувати духовний світ дитини так, щоб вона 
відчула себе патріотом. А це означає, що патріотичне виховання проникає в усі сфери 
духовного життя. Патріотизм – це відчуття любові до материнської мови, до своєї 
родини, до класу і товаришів, до всього, що тебе оточує, чим ти дихаєш, про що 
мрієш.  

Народні традиції, звичаї українців, морально-етичне та духовне виховання 
прокладають шлях до формування патріота України, духовно багатої людини, 
гармонійно розвиненої особистості з перших днів навчання дитини в школі.  

Сьогодення ставить перед учителями Нової української школи особливо 
важливе завдання – організувати так освітній процес, у якому б формувався свідомий 
громадянин, патріот рідної землі. Це можливе лише за такими формами і методами 
педагогічної діяльності, які стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне 
мислення. 

Завжди треба пам’ятати, що любов до свого народу, національна свідомість 
формується на кращих зразках літературної творчості, на знанні історії і культури 
держави. Вивчаючи їх, молодший школяр оволодіває знаннями про українського 
народ, його героїчні і трагічні сторінки. Важливо, щоб учні прониклися милозвучністю 
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української мови, неповторністю природи рідного краю, захопилися національними 
традиціями, бажанням наслідувати кращі морально-етичні якості людини. Завдання 
педагога – донести до серця і розуму дитини, що патріотизм виявляється в любові до 
свого роду і народу, в усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, у 
пошануванні культурних цінностей, історії, звичаїв, обрядів, символіки. Тільки за таких 
умов можна покладати великі сподівання, що в стінах української школи зростає 
патріотично налаштована особистість.   

Як зазначається в методичних рекомендаціях1, патріотичне виховання має 
наскрізно пронизувати весь освітній процес, органічно поєднувати національне, 
громадянське, моральне, родинно-сімейне виховання, сприяти формуванню в дітей 
національних та загальнолюдських цінностей.   

Формування громадянина-патріота – це нерозривний процес під час уроку і в 
позаурочному виховному процесі. Пріоритетну роль у патріотичному вихованні 
відіграють активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та 
критичне мислення і ґрунтуються на принципі багатосторонньої взаємодії. 

Особистість громадянина-патріота визначається важливими державними 
документами з питань освіти: Закон України «Про освіту» [5], «Державна національна 
програма «Освіта» («Україна XXI століття») [3], Національна  доктрина розвитку освіти 
[11],  Закон України «Про загальну середню освіту» [4]. 

У Національній доктрині розвитку освіти визначено, що «національне виховання 
є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета − 
виховання свідомого громадянина, патріота, з високою культурою міжнаціональних 
відносин; формування в молоді потреби та вміння жити в громадському суспільстві, 
духовності та фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, трудової, 
екологічної культури» [11]. Вимога часу – «нові і нові шляхи до виховання патріотизму 
як почуття і як базової якості особистості» [8]. 

Зміст національно-патріотичного виховання зумовлений соціальним 
замовленням держави в освітній галузі. Реалізувати поставлені перед освітянами 
завдання покликана Нова українська школа.  

О.Вишневський зауважує про необхідність «подбати, аби молода людина 
розвивала в собі риси самодостатності та самовідповідальності, щоб вона приймала 
свободу і вміла нею користуватись» [1, с. 5]. Цю думку підтримує і Л. Ляшко:  «Важливо, 
щоб молода людина була цілеспрямованою і вміла самостійно приймати рішення, 
бути самодостатньою з почуттям незалежності» [10, с. 204]. 

Нова українська школа під поняттям формування громадянина-патріота 
передбачає не тільки виховання любові до родини, сім’ї, до рідної школи, села чи 
міста, а й прищеплення поваги до праці, до трударів, до захисників Вітчизни. Гордість 
за державну символіку, державні традиції, шанування загальнонародних свят, любов 
до культурної спадщини українців – важливі складові патріотичного виховання.  

Згідно з Концепцією національного виховання, програмою передбачено 
розвиток в учнів школи І ступеня національної культури, гуманізму, совісті, честі, 
гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, що формує у них 
патріотизм, етики міжнаціональних стосунків, життя в мирі і дружбі.  

Окремим розділом національного виховання, формування людини-патріота є 
вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Ще в дошкільному віці діти 
вивчають культурні народні звичаї через родинне святкування Різдва, Великодня, 
Богоявлення, Стрітення. З покоління в покоління передаються звичаї, погляди, смаки, 
норми поведінки, що склалися історично: шанувати старших, піклуватися про дітей, 
пам’ятати свої предків.  

Дитина, яка прийшла в перший клас попадає в нове для неї освітнє середовище. 
Учитель покликаний розвинути набуті в родині, у дитячому садку знання,  підвищити 
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інтерес до українського співтовариства, до культури та історії народу, до природи 
України шляхом активізації художньо-мовленнєвої діяльності під час уроків та в 
позаурочний час.   

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом. З ними не 
народжуються, вони формуються системно і цілеспрямовано. І завжди треба 
пам’ятати, що тільки всебічно розвинена особистість, за сформованим почуттям 
патріотизму та національної самосвідомості зможе знайти своє місце в соціумі і стати 
справжнім громадянином своєї держави. У цьому зв’язку визначаються 
основні напрями та методика формування громадянина-патріота в Новій українській 
школі: мова як духовна основа нації; формування уявлень про сім’ю, родину, рід і 
родовід; краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; формування 
знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з традиціями і культурою 
свого народу; формування знань про людство. 

Мова і нація – невід’ємна органічна цілість. Професор П.Ковалів доводить, що 
«ці два поняття цілком вкладаються одне в друге, одне друге визначають, одне без 
другого існувати не можуть2 .   

Видатний педагог Василь Сухомлинський вважав рідне слово найважливішим 
засобом патріотичного виховання, зазначаючи, що «людину ми виховуємо словом і 
тільки словом. Все інше  – вправи, звички, праця – від слова» [15, с. 136].  

Іван Огієнко в «Науці про рідномовні обов’язки» писав: «Цілий народ мусить 
пильно дбати, щоб його школи були тільки рідномовні, бо тільки вони виховують 
свідому націю»3.   

Кожен урок української мова важливий і спрямований на вироблення в учнів 
правописної і пунктуаційної грамотності, прищеплення любові до рідного слова.  

Особливими стають святкові дати вшанування української мови та писемності. 
Символічно, що День української мови та писемності припадає на православне свято 
– вшанування преподобного Нестора-літописця як послідовника творців слов’янської 
писемності Кирила і Мефодія.  

Рідне слово – це джерело патріотичного виховання в школі. Урок української 
дитячої поезії «Рідна мова в рядній школі» має на меті виховання патріотичних 
почуттів, плекання любові до рідного слова, розвиваючи при цьому естетичні вміння 
та формування комунікативної компетентності. 

Берегти свій рід, свій родовід, пам’ять про нього – одне із важливих завдань 
педагогіки. Усе починається з сім’ї, з родинних традицій.  

Сімейні реліквії, світлини, рушники, вишиванки сприяють формуванню в дитини 
почуття патріотизму, відповідальності за збереження родинних традицій. 

Щоб прилучати дітей до вшанування свого роду, у першу чергу, треба пояснити 
їм значення таких важливих понять, як рід, родина, родовід. Це можна зробити в ході 
національних свят, теотралізації звичаїв і традиції, в обрядовості яких закладено 
шанування свого роду й українського родоводу.  

Запропонувавши дітям укласти родовідне дерево, учитель спонукає їх до 
вивчення своєї родини. При виконанні такої роботи в дитини виробляється стійкий 
інтерес до найближчого соціального оточення. Це веде до знайомства з родинними 
поколіннями – матері і батька, дідусів і бабусь, прадідусів і прабабусь. 

Родинні дерева учні можуть представити під час свята «Ой роде наш красний». 
Для них стане очевидним, що кожна родина – це гілка і листочки великої української 
родини, українського народу. 

Важливою складовою освітнього процесу щодо формування громадянина-
патріота залишається краєзнавство. У Державній національній програмі «Освіта» 

                                                           
2 https://zbruc.eu/node   
3 https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1991181-nacia-pocinaetsa-z-movi.html 
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(«Україна ХХІ століття») [3] визначені завдання виховання в особистості любові до 
Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку, утвердження якостей 
громадянина-патріота України. Саме краєзнавство вважається могутнім засобом 
патріотичного виховання молоді С. Кашуба [6]. Безперечно, виняткові можливості у 
справі формування громадянина-патріота має урок читання. Під час такого уроку 
варто залучити молодших школярів до літературного краєзнавчого матеріалу, тобто 
подати в доступній для віку дітей відомості про письменників, імена яких пов’язані з 
Поділлям. 

По-справжньому формує громадянина-патріота рідна природа. Краєвиди 
Кам’янця-Подільського унікальні своєю красою і поєднанням з історичними місцями та 
культурними пам’ятками. Входження дітей у ці красоти – важливий засіб розвитку, 
формування пізнавальних здібностей, виховання шанобливого ставлення до природи, 
бажання примножувати її. Світ природи для молодших школярів – це формування 
гармонійної, усебічно розвиненої особистості, навичок збереження екології рідного 
краю. Гуманне ставлення до природи, розвиток уміння відчувати її красу, екологічної 
компетентності – це фактори, що впливають на розвиток патріотичних почуттів, 
формують кращі риси громадянина-патріота.  

Особливим видом освітнього процесу за межами школи стають уроки-екскурсії, 
під час яких учні безпосередньо вивчають предмети та явища природи,  здобуваючи 
свій перший патріотичний досвід. Тому у дидактичному процесі початкової школи для 
формування пізнавального інтересу учнів до вивчення матеріалів рідного краю варто 
використовувати такі форми нестандартних уроків, як урок-екскурсія [13]. 

Василь Сухомлинський підкреслював, що «під час екскурсій, взагалі під час 
кожної зустрічі дітей з природою, ми намагаємося показати їм світ таким, щоб вони 
задумались над тією істиною, що природа – це наш дім, і якщо ми будемо 
безтурботними марнотратцями, ми зруйнуємо його; природа – частинка нас самих, а 
байдужість до природи – це байдужість до власної долі» [14, с. 25]. 

Відкрити перед учнями світ природи, переконати в необхідності зберегди і 
примножити її багатства – така мета екскурсій. Природа – це частка громадянина-
патріота. 

Виховання любові до своєї країни поєднується з поданням дитині елементарних 
знань про державу і право, про національну символіку – Державний Герб, Прапор, 
Гімн. Зразком формування в молодшого школяра патріотичних почуттів може 
слугувати виховний проєкт «Символи України як держави». Укладаючи його діти 
знайомляться з різноманітністю української символіки, навчаються розрізняти 
національні і державні символи; розширюють знання про Державну символіку України, 
що визначена в статті 20 Конституції України [7]. 

У сучасній школі ідеї патріотичного виховання в освітньому процесі займають 
чільне місце. Цей напрям в початковій школі має на меті виховання в молодших 
школярів позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів Української 
держави; виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості [12, с. 
147].  

Важливим напрямом патріотичного виховання, формування громадянина-
патріота є вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу як основи  
народознавства.   

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») [3], 
концептуальних програмах національного виховання підкреслюється важливість 
прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і 
звичаїв. Важливо, щоб учні були не тільки споглядальниками урочних і позаурочних 
заходів, але брали активну участь у їх підготовці і проведенні. Учням початкової школи 
під силу піти в бібліотеку і дібрати кращі зразки народної творчості (пісні, казки, 
прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), щоб потім запропонувати їх своїм 
однокласникам.   
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Молодші школярі залюбки беруть участь у народних святах і обрядах, пізнаючи 
їх зміст, розвиваючи художні здібності, навички колективної взаємодії. 

Неоціненним скарбом виховання громадянина-патріота є пісенне оздоблення 
традицій і звичаїв українців. Пісенний матеріал завжди в арсеналі вчителя-класовода. 
Його варто реалізовувати  у співпраці з учителем музики.  

Народні пісні України є невичерпним фольклорним надбанням українського 
народу. Величезна кількість пісень різних за жанрами зберігається в пам’яті людей та 
передається з покоління в покоління. Слухаючи українські пісні, досить легко відчути 
надзвичайно тонке та гармонійне почуття смаку наших предків.  

В усі періоди  української історії незмінною залишається щира любов українців 
до рідної землі та до тих, хто віддавав серце і життя за процвітання та незалежність 
України. Народний мелос протягом тривалого часу складався в умовах звитяжної 
боротьби українців за свободу. Ця епоха визначається високим проявом розуму, 
здібностей, сил та духовного таланту народу зберігати патріотичний настрій.  

У час поневолення українських земель, народний фольклор мав покликання 
втамовувати духовні та моральні запити народу. Мистецтво зберігало общинну 
мораль, філософські ідеї, вірування, морально-етичні норми тощо. Через пісні народ 
намагався втілити свої заповітні мрії стосовно майбутнього українських земель. Пісня 
була надзвичайно важливим чинником підтримання волі та духу народу, а відтак мала 
і має великий вплив на формування громадянина-патріота з його найкращими 
чеснотами. 

Сьогодні український народ боронить свою землю від загарбницької війни 
російської армії. Народжуються нові високопатріотичні пісні, які разом з гімном 
Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина…» піднімають дух і 
звитяжність українських патріотів по всьому світу. 

Формування громадянина-патріота в Новій українській школі – головне 
завдання, яке стоїть перед сучасною освітою Української держави.   

Предметні уроки в початкових класах мають різну освітню спрямованість, але 
головна мета – розвиток особистості молодшого школяра, підготовка його до 
дорослого життя в умовах ринкових відносин, до вирішення соціально важливих 
завдань. Досягнення цієї мети залежить від організації освітнього процесу, його 
виховного і розвивального потенціалу. 

Перед педагогами початкової школи стоїть завдання активізації науково-
педагогічної діяльності, спрямованої на формування в молодших школярів почуття 
високого патріотизму на засадах їх ставлення до навчання і праці, до родини і 
українського народу, до державних символів і клейнодів, до природи і власного 
здоров’я, до культурної спадщини і народних скарбів.  

Забезпечити належні умови розвитку та формування національно свідомих 
громадян своєї країни – наріжне завдання початкової школи, яка працює в нових 
умовах.  

Таким чином, уся освітня діяльність у школі І ступеня підпорядкована 
комплексному підходу до формування національно-патріотичних якостей молодшого 
школяра, майбутнього патріота незалежної України. 

Навчаючи, учитель виховує, а виховуючи – навчає, реалізовує внутрішній 
потенціал кожної дитини, розкриває її здібності, таланти та обдарування, прищеплює 
повагу й любов до рідної землі, формує здорову національно визначену патріотичну 
особистість, яка б легко оберталася в сучасному інтернетно-комп'ютерному світі.  

Головне в роботі сучасного педагога – долучити кожного учня до витоків 
народної творчості, традицій і звичаїв свого народу, сформувати особистість 
європейця-патріота, спроможну гордо нести українські ідеї волі, свободи, демократії, 
державного суверенітету в усьому світі. 
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Сьогодні ми спостерігаємо формування системи міжнародних відносин, основні 
вектори якої детермінують процеси глобалізації та регіоналізації. Світ стає 
багатополюсним, не існує основного центру влади і впливу, а на міжнародну арену 
виходять нові гравці. Серед глобальних акторів сучасності відзначимо Європейський 
Союз (далі ЄС). Це унікальна, досить успішна міжнародна організація, керівні інститути 
якої, володіють достатніми повноваженнями і особливими механізмами впливу. 

Презентувавши європейський вектор як базисний пріоритет своєї зовнішньої 
політики Україна розглядає себе членом ЄС у найближчій перспективі. Останнє 
зумовлює необхідність пізнання й осмислення підходів, принципів, підходів та методів, 
які застосовуються в Європейському Союзі та в системах державного управління його 
держав-членів, зокрема і механізми формування та інституалізації базових 
європейських цінностей. Вивчення цих питань, допоможе знайти відповіді на низку 
актуальних проблем, що стосуються як реформування існуючої вітчизняної системи 
державної влади в цілому, так і окремих правових норм реалізації базових 
європейських цінностей в межах вітчизняного законодавства. 

Процеси формування та діяльності ЄС, його базових інституцій, європейської 
інтеграції, активно досліджуються як західними та вітчизняними науковцями, зокрема: 
М. Арказаняном, К. Байме, В. Джейкобі, Дж. Кеннаном, Л. Батченко, А. Вахудовою, О. 
Вдовиченко, І. Войтенко, І. Грицяком, В. Копійкою, Л. Прокопенко, В. Терницьким та 
іншими. Водночас, потребують більш глибокого наукового осмислення та аналізу 
проблеми інституалізації базових цінностей ЄС, впровадження їх у нормативні та 
щоденні практики краї-учасниць європейської спільноти. 

Європейський Союз сьогодні представляє 27 країн, які об'єдналися на основі 
спільних людських і демократичних цінностей для досягнення стабільності, миру та 
процвітання. Відзначимо, що 28 лютого 2022 р. Президент України Володимир 
Зеленський подав заявку на вступ до ЄС. 

На території ЄС проживає більше 470 мільйонів громадян різних 
національностей, вірувань та традицій. За 50 років існування ЄС перетворився на 
потужну і впливову силу, яка відіграє провідну роль у світовій політиці, економіці, 
культурі. Це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний простір, де відмовилися 
від кордонів та зайвих умовностей задля вільного пересування людей, продуктів, 
капіталів, необмеженого обміну інформацією, культурними та науковими надбаннями. 

Загалом, європейську інтеграцію можна вважати ідеологією запровадження 
відкритих політичних та економічних структур. Більше того, ЄС є втіленням не лише 
мобільності всередині політичних і економічних складових, але й фізичної мобільності, 
можливості соціально активної особи за відсутності перспектив в одному місці просто 
переїхати в іншу країну ЄС, де отримати кращі шанси для самореалізації. 
Євроінтеграція є магнітом, який притягує до себе сподівання соціально активних груп 
населення на покращення свого соціально-економічного та політичного становища. 

Чисто теоретично будь-яка європейська країна може приєднатися до 
Європейського Союзу. Після подачі заявки про вступ розпочинається процедура 
початку переговорів щодо вступу тієї чи іншої країни. Рада ЄС консультується з 
Комісією та Європарламентом і виносить відповідне рішення. Рада відхиляє або 
схвалює заявку тільки одностайно. Щоб отримати схвалення заявки, країна повинна 
відповідати наступним критеріям: 

 повинна бути «європейською державою»; 

 повинна дотримуватися принципів свободи, демократії, поваги до прав 
людини і фундаментальних свобод, верховенства закону [3]. 

Майбутні країни-кандидати повинні не лише закріпити ці принципи у своїх 
конституціях, а й послуговуватися ними у повсякденному житті. Їхні Конституції як 
основні закони держави мають гарантувати реалізацію базових європейських 
цінностей, демократичні свободи, в тому числі і політичний плюралізм, свободу слова 
і свободу совісті; створити умови для нормального функціонування державних 
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установ, проведення вільних і справедливих виборів, періодичної зміни правлячої 
парламентської більшості, а також визнання важливої ролі опозиції у політичному 
житті. 

Як бачимо, ключову роль щодо членства держави у ЄС відіграють процеси 
впровадження європейських цінностей в систему законодавства держави-
претендента на вступ до Європейського Союзу та можливості їх швидкої реалізації на 
рівні щоденних практики їх громадян. 

Поняття «цінність» вперше визначено у І. Канта, який визнавав її вищим 
принципом людської поведінки. У філософії «цінність» узагальнено розглядають з 
двох позицій: 

 як поняття, що характеризує безумовні незаперечні основи людського буття; 

  і як значення певних предметів, явищ, процесів для людини, соціальних груп, 
суспільства в цілому.  

 Відзначимо, що обидва визначення поняття «цінність» іноді в реальному житті 
заперечують одне одного: те, що в філософії розглядається як цінність — свобода, 
доброта, істина — для окремої людини може і не становити інтересу. А конкретні 
предмети, цінні для індивіда, у філософському сенсі можуть і не бути цінністю. 

До того ж, поняття «цінність» можна зіставити з поняттям «сутність людини», 
яке не завжди тотожне індивідуальному людському існуванню. В свою чергу, 
філософське розуміння цінності має певні особливості. Вони виявляються у 
взаємозв’язках понять «сутність людини» і «цінність»; усвідомленні цінності; 
протиставленні цінності як певного ідеалу реальності; включенні цінності в 
оцінювальну та діяльність людини, в основі якої досягнення певної мети [9, с.12] 

Відомий нідерландський соціолог Герт Хофштеде зауважував, що цінності 
знаходяться на найглибшому рівні серед важелів прийняття рішень, бо саме вони 
визначають ідеологічні переконання індивідів та мотивацію їх вчинків. На важливій 
ролі цінностей в системі соціальної взаємодії наголошував американський соціолог, 
один із засновників теорії структурного функціоналізму та системної методології 
Толкот Парсонс. Дослідник вважав, що саме до цінностей звертаються люди для 
остаточного обґрунтування своїх дій. Цінності виходять за межі конкретних ситуацій 
(що можуть вирішуватися індивідом під впливом інтересів і переконань), бо 
визначають головні цілі й сенс життя, тому вони найяскравіше проявляються в кризові 
моменти для індивіда або соціуму [1, с.3]. 

Отже, цінності є тими смисло-життєвими орієнтаціями особистості, соціальної 
групи чи соціальної спільноти, що визначають вектор їх соціальної поведінки. Вони 
можуть бути прийнятими як моральні орієнтири, а також закріпленими на 
законодавчому рівні. Останнє визначають як процеси інституалізації цінностей, тобто 
формування правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, інституцій, в 
першу чергу, органів влади, які координують дані процеси та відповідають за реалізації 
і дотримання прав і свобод людини і громадянина. Інституалізація цінностей 
передбачає в першу чергу створення правових норм їх реалізації. Такі норми є 
обов’язковими для виконання, а їх обов’язковість базується на примусі державних 
інститутів, таких як поліція, судова влада, виправні установи, тощо. Невиконання або 
порушення правових норм викликає державні санкції і матиме негативні наслідки для 
громадян держави. 

Щодо цінностей, то вони обираються індивідами в якості своїх життєвих 
устремлінь, установок, кредо і переконань, та не потребують примусу з боку держави. 
Але процес їх закріплення на рівні масової свідомості потребує значних зусиль, часу 
та взаємодії різних інституцій, що задають вектор виховання, освіти та соціалізації 
особистості. Мова йде про інститути сім’ї, освіти, ЗМІ, тощо. 

Перетворення правових норм на цінності означає, що виконання цих норм стає 
моєю життєвою орієнтацією, що я в своїй діяльності не обходжу закон, а борюся за 
його виконання, виступаю за те, щоб всі громадяни, незалежно від їх статусу і 
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майнового стану, виконували закони. Не релігійні погляди і не ідеологічні переконання 
стали спільними цінностями для європейців, а саме фундаментальні права і свободи 
кожного індивіда [1, с.5]. 

Водночас, цінності можуть і не бути перетворені у норми права. Це стосується, 
насамперед, моральних цінностей, які залишаються в європейському суспільстві 
потужним регулятором поведінки та взаємовідносин людей.  

Відмінність цінностей від правових норм не означає, що право не може стати 
цінністю. Саме ядром європейських цінностей виступають права і свободи кожного 
індивіда та рівність всіх перед законом. Перетворення правових норм на цінності 
означає, що виконання цих норм стає моєю життєвою орієнтацією, що я в своїй 
діяльності не обходжу закон, а борюся за його виконання, виступаю за те, щоб всі 
громадяни, незалежно від їх статусу і майнового стану, виконували закони. Не релігійні 
погляди і не ідеологічні переконання стали спільними цінностями для європейців, а 
саме фундаментальні права і свободи кожного індивіда. 

Розглянемо як формувалися базові європейські цінності у масовій свідомості та 
на рівні законодавства провідних європейських інституцій та Європейського Союзу, 
зокрема. 

Першою міжнародною організацією, діяльність якої передбачала об’єднання 
європейських країн для забезпечення та втілення ідеалів і принципів, які є їх спільним 
надбанням, була Рада Європи (РЄ), створена 5 травня 1949 року. Умовами вступу до 
неї стало визнання прав і свобод громадян в країнах-членах, тобто прийняття базових 
європейських цінностей. До Ради Європи приєдналась в 1995 році й Україна.  

РЄ прийняла низку правових документів, що спрямовані на захист прав і свобод 
індивіда. Основою «Європейської конвенції з прав і основоположних свобод людини», 
що прийнята РЄ у 1950 році, є фундаментальні і політичні права, наприклад, право на 
життя, заборона катувань, право на притулок і свободу вираження переконань [1, с. 6].  

Відзначимо, що саме ця інституція стала першою міжнародною організацією, що 
визнала гендерну рівність, насамперед рівність чоловіків та жінок у правах і свободах. 
Сформувала низку нормативних документів, що забезпечували заборону 
дискримінації людей за мовними, культурними, національно-етнічними ознаками. 

Наступною інституцією, яка активізувала зусилля у розбудові демократичних 
інститутів та започаткувала процеси економічної та політичної інтеграції став 
Європейський Союз. Важливим кроком до вироблення ціннісних засад ЄС стало 
прийняття Європейським парламентом «Хартії фундаментальних прав Європейського 
Союзу» в 2007 році, що було викликане необхідністю визначити спільні цінності нового 
політичного утворення (Європейського Союзу) й гарантувати основні права громадян 
вже в контексті законодавства та інститутів ЄС.  

В «Хартії» права і свободи громадян ЄС постали як цінностей всіх країн-членів 
Євросоюзу, на яких ґрунтується діяльність інститутів ЄС. В 54 статтях «Хартії», що 
розбиті на 6 розділів («Гідність», «Свободи», «Рівність», «Солідарність», «Права 
громадян» і «Юстиція») відтворюються фундаментальні європейські цінності [4, с.282]. 

У статті 2 Договору про Європейський Союз визначено, що базові цінності ЄС 
– це світоглядні принципи, засновані на цінностях поваги людської гідності, свободи, 
демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права 
осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у рамках 
суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, 
справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків. 

Отже визначено шість базових цінностей Європейського Союзу, зокрема: повага 
до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до 
прав людини. 

В статті 3 Договору перед ЄС ставиться за мету сприяти світу, своїм власним 
цінностям і добробуту своїх народів. Передбачалося створення ЄС умов, які б 
надавали його громадянам простір свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх 
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кордонів, у межах якого забезпечувалося вільне пересування осіб у взаємозв’язку з 
відповідними заходами з питань контролю зовнішніх кордонів, надання притулку, 
імміграції, а також запобігання злочинності та боротьби з цим явищем. Визначалося 
також, що Європейський Союз буде впроваджувати систему заходів по боротьбі із 
соціальною маргіналізацією та з дискримінацією, сприятиме соціальній 
справедливості та соціального захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь 
та охорону прав дитини [4, с.283]. 

Система європейських цінностей закріплена у низці інших правових документів, 
зокрема: Копенгагенські критерії членства в ЄС, Лісабонський договір, договори, що 
запроваджують ЄС та конституцію. Проаналізуємо європейські цінності, 
зарегламентовані в цих нормативних документах: 

 мир розглядається як відсутність збройних конфліктів та вирішення 
конфліктів між державами, якщо вони виникають, мирно, шляхом перемовин; 

 права людини – невід’ємний складник, без якого не може існувати держава; 
їх дотримуються всі члени суспільства незалежно від сфер діяльності; 

 демократія через дотримання справедливості та рівності для всіх; 

  свобода особистості – необхідна умова існування суспільства, виявляє вищу 
духовну суть людини і цінність життя; 

 законність – неухильне дотримання і виконання законів усіма суб’єктами 
права; 

 рівноправність – рівність усіх громадян суспільства перед законом і судом; 

 толерантність – сприйняття і терпіння суб’єктів відмінних у поглядах 
уявленнях; 

 солідарність – соціальна згуртованість та єдність дій, у процесі яких 
досягаються певні цілі; 

 самореалізація – процес становлення особистості через реалізацію свого 
призначення; 

 повага до інших культур – поважне та толерантне ставлення до «чужої» 
культури; 

 особливий вид духовно-практичної діяльності, заснованої на вірі у священне 
[9, с.22]. 

Як бачимо, ЄС у ХХІ ст. поступово почав формувати нове розуміння своєї 
інституції як спільноти цінностей, а не тільки об’єднання, заснованого на певних 
принципах і цілях. До  фундаментальних європейських цінностей сьогодні, належать: 
повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права та 
дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності 
є спільними для держав-членів в рамках суспільства, характеризується плюралізмом, 
недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок та 
чоловіків. 

Так, за результатами міжнародного соціологічного опитування європейців 
«Євробарометр», проведеного у 2019 р. на замовлення Єврокомісії щодо обізнаності 
європейців із системою базових європейських цінностей та визначення їх 
пріоритетності у масовій свідомості. серед ідеалів для опитуваних у 27 країнах 
Європейського Союзу фіксуємо наступні тенденції: 

 права людини (37%); 

 мир (35%); 

 повага до життя людини (34%); 

 демократія (32%); 

 верховенство закону (22%); 

 повага до інших культур (17%); 

 солідарність (15%); 

 рівність (13%); 
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 особиста свобода (11%); 

 толерантність (10%); 

 самовираження (4%). 
На останньому місці у переліку цінностей – релігія, яка виявилася важливою для 

3% опитаних. Щоправда, 5% респондентів не знали, що відповісти на запитання, чи 
можливо вважали, що європейських цінностей взагалі не існує [5].  

Як демонструють нам результати дослідження пріоритетним серед цінностей 
були і залишаються принципи реалізації прав та свобод людини і громадянина, мирне 
співіснування на принципах верховенства закону та демократії. Можна зробити 
висновок, що це саме ці цінності формують ідеологічний каркас, що здатен об’єднати 
на рівні політичної поведінки держав-учасниць ЄС та самих громадян ЄС. Ці три 
цінності випередили такі цінності, як «демократія», «законність», «свобода 
особистості», «рівноправність» та «толерантність». Менше ніж 15% віддали перевагу 
цінностям «солідарність», «самореалізація», «повага до інших», «релігія» [9, с.75]. 

Якщо порівняти цінності, які європейці вважають особистими, і цінності, котрі 
називають найхарактернішими для Європейського Союзу, можна побачити, що 
більшість цінностей вони вважають особистими. «Демократія» — єдиний виняток з 
правила: 32% заявили, що вона представляє ЄС, а 27% — що це особиста цінність. 
«Повагу до людського життя» — називають особистою цінністю 41%; 14% — цінністю, 
що представляє ЄС [9, с. 82]. 

Щодо реалізації принципів демократії, сьогодні у ЄС існує низка проблем, 
викликаних його розвитком та поповненням. Так, після розширення 2004 року ЄС досяг 
межі своєї функціональної складності, що спричинило пошуки ним нового 
оптимального співвідношення між системою управління, яка постійно ускладнюється, 
і низькою ефективністю прийнятих рішень. Не менш проблемним в Союзі є також 
дефіцит демократії, суть якого полягає в недостатній (за стандартами самого ЄС) 
участі громадян у процесі вироблення політики Союзу.  

Фахівці в царині міжнародної політики відзначають, що дефіцит демократії – це 
явище, притаманне сучасним демократичним режимам або міжнародним 
організаціям, яке характеризується низьким рівнем демократичної легітимності їх 
структурних ланок [3]. Найчастіше експерти вказують на наявність певного дефіциту 
демократії в організаційній структурі та діяльності ООН, як міжнародної організації, та 
Європейського Союзу, як міждержавного утворення нового типу. На думку критиків, 
основними вадами демократії в ЄС є: 

  небезпека «тиранії більшості». Більшість законів нав’язуються бюрократами з 
Брюсселю, яких ніхто не обирав. Вони перебирають на себе законодавчі функції 
національних парламентів, а у випадку, коли європейський процес вимагає 
референдумів, відмовляються визнавати негативний результат. Подібні прецеденти 
свого часу ми могли спостерігати у Данії в 1992 р. та в Ірландії в 2001 р. 

  брак «демократичної легітимності». Структури ЄС є забюрократизованими і 
негнучкими, а контроль за ними з боку європейської громадськості – надзвичайно 
слабким і неефективним. Більшість держав-членів позитивно розцінюють діяльність 
ЄС, проте визнають, що їх вплив на прийняття рішень в Союзі є недостатнім. 
Неодноразово зазнавали критики Європейський Центральний Банк та Суд ЄС за 
монополію контролю над валютою та судовою сферами, за закритість механізму 
прийняття рішень; 

  віддаленість багатонаціональної організації континентального масштабу від 
окремих громадян, історична безпрецедентність цих органів у загальноєвропейській 
культурі, історії, символіці. Лише один інститут ЄС – Європейський Парламент – 
обирається безпосередньо громадянами, які на виборах скоріше національними 
перевагами, ніж пріоритетами єдиної Європи; 

  відсутність в єдиній Європі політичної ідентичності у формі 
загальноєвропейських партій з метою реалізації політичної участі європейців. За 
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майже 30-річну історію прямих виборів до Європейського Парламенту вони жодного 
разу не досягали головної мети: надихнути й мобілізувати виборців європейськими 
ідеями і програмами. Вибори й досі залишаються сумою результатів голосування 
щодо окремих національних тем, а європейські виборці, не дуже активно користуючись 
правом волевиявлення на загальноєвропейських виборах, більше цікавляться 
вирішенням проблем, які залишаються в компетенції їх країн [6, с.39]. 

Проте, є й інші точки зору. Прихильники поглиблення євроінтеграції 
стверджують, що так званий дефіцит демократії в ЄС є міфом. Вони вважають, що 
структури ЄС цілком відповідають критеріям демократичного врядування, оскільки 
базуються на принципах прозорості та ефективності політики, системі конституційних 
«стримувань і противаг», а також на опосередкованому контролі з боку національних 
урядів держав-членів та зростаючих повноважень, наданих Європейському 
Парламентові. 

Дискусія щодо того, якою має бути об’єднана Європа в майбутньому і як 
реформувати її структурні підрозділи, ще не завершена. Тим не менше, специфічною 
проблемою ЄС залишається дефіцит демократії, тобто недостатня участь громадян у 
процесі вироблення політики Союзу, брак демократичної легітимності інституцій ЄС, а 
також небезпека надмірного збільшення повноважень європейської бюрократії. 

Як бачимо, базові європейські цінності не відрізняються новизною змісту, а 
швидше відтворюють ті принципи, що сформовані та визнані міжнародним правом, 
внутрішнім законодавством країн-учасниць Європейського Союзу. Сьогодні ми 
спостерігаємо втілення європейських цінностей не лише в межах даної інституції, а по 
всьому світу загалом.  

Отже, як бачимо, європейців сьогодні єднає історично сформований світогляд, 
що охоплює традиції розвитку демократії як найкращого з режимів, які Європа 
переживала. Досвід розбудови громадянського суспільства і набуття ним 
ефективності формує на рівні масової свідомості упевненість у можливостях 
вирішувати і налагоджувати власне життя, а досвід відмови від колоніальної системи 
(де-юре) і від світової гегемонії (де-факто) сформували в них толерантність до інших 
культур, інших народів, інших ідентичностей.  

Європейський Союз як результат інституціоналізації всіх полів (політичного, 
економічного, соціального, культурного) не став би успішним проектом, якби не мав 
такого підґрунтя. Однак створення ЄС відбувалося під прапором насамперед 
економічної інтеграції, а не соціально-культурної чи політичної. Саме економіка 
залишається домінантою європейської інтеграції. ЄС має проблеми не лише в тих 
питаннях, які найважче вирішувалися завжди, — в політиці, а й у тому, що ЄС 
об’єднало, — в економіці. Союз перетворився на Європу двох швидкостей, і вже давно 
точаться дискусії з приводу поділу ЄС на авангард, або локомотив, що складається з 
передових держав-членів, і на держави, які рухаються навздогін. 

Проблеми, що постають перед Європою нині, мають переважно політичний 
характер. Їх не можна вирішити функціональним імперативом інтеграції, яка 
посилюється спільними ринками і кумулятивними наслідками прийнятих рішень. 
Натепер найважливішими для Європи є три проблеми: актуальні ризики розширення 
на Схід; політичні наслідки економічної інтеграції; політичне становище у світі, яке 
кардинально змінилося за останні роки. Слід зважати також на те, що політична 
ідентичність громадян, без якої Європа не може стати дієздатною, формується лише 
в наднаціональному суспільно-політичному просторі. Формування європейської 
свідомості й ідентичності не може відбуватися лише шляхом елітарного впливу згори 
і таких адміністративних рішень, як рух товарів та капіталів у спільному економічному 
і валютному просторі. Зважаючи на все це, успіх політичного об’єднання Європи 
надзвичайно важливий [9, с.161]. 
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Україні, яка задекларувала свої наміри щодо майбутнього членства в 
Європейському Союзі варто вивчати європейський досвід інституалізації базових 
цінностей та впроваджувати подібні практики у нашому суспільстві. 
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Розвиток української медицини у контексті євроінтеграції 
 
Стаття присвячена проблемі реформування вітчизняних закладів вищої 

медичної освіти, як основи забезпечення ефективного функціонування медичної 
сфери. Актуальність теми зумовлена високим ступенем залежності запланованих 
та реалізованих змін в галузі медицини від знань, вмінь, навичок та досвіду фахівців 
медичних установ, отриманих на етапі до дипломного та післядипломного 
навчання. 
Ключові слова: медична освіта лікарів України, євроінтеграція української медицини. 

The article is devoted to the problem of reforming domestic institutions of higher 
medical education as the basis for ensuring the effective functioning of the medical sphere. 
The relevance of the topic is due to the high degree of dependence of the planned and 
implemented changes in the field of medicine on the knowledge, skills and experience of 
specialists in medical institutions obtained at the stage of undergraduate and postgraduate 
education. 

Key words: medical education of Ukrainian doctors, European integration of 
Ukrainian medicine. 

Здоров’я населення є інтегральним пoказникoм суспільнoгo рoзвитку держави, 
мoгутнім фактором формування екoнoмічнoгo і людського пoтенціалів. Саме тому 
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медична освіта займає вагоме місце в освітній політиці кожної країни. Розвиток 
медичнoї освіти в Україні органічно пов’язаний зі змінами, що відбуваються в 
суспільстві, яке інтегрується в європейський простір і визначає сучасний вектор свого 
розвитку. В цьому контексті актуальними стають питання вивчення позитивного 
зарубіжного досвіду розвитку медичної освіти, як складової професійної вищої освіти. 
Цей науковий пошук сприятиме вдосконаленню системи неперервної медичної освіти, 
формуванню національного кадрового потенціалу медичної сфери, виведенню її на 
рівень світових стандартів [4, 11]. 

Масштабний прогрес у галузі медицини і пов’язане з ним стрімке збільшення 
необхідної для підготовки лікаря фахової інформації актуалізує питання про інновації 
у вищій медичній освіті. Беручи до уваги всі ці умови, сучасні тенденції розвитку 
європейської медичної освіти передбачають широке впровадження в освіту 
високотехнологічного інформаційного навчального процесу. Найбільше це стосується 
України, яка в умовах відкриття кордонів між державами проходить процес 
повноцінного входження в єдиний Європейський освітній простір. 

Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я є однією з ключових проблем 
реформи медичної галузі. Існує безпосередня залежність результативності й 
ефективності будь-якого процесу від його кадрового потенціалу. Рівень медицини 
суттєво впливає на життєдіяльність країни, здоров’я і добробут її громадян, 
міжнародний авторитет держави. Проблема якості підготовки кадрів продукує 
проблему якості надання медичної допомоги населенню. 

У процесі об’єднання Європи, який супроводжується формуванням спільного 
освітнього простору з єдиними вимогами, критеріями і стандартами, важливою метою 
є консолідація зусиль освітянської та наукової громадськості задля забезпечення 
належних умов підготовки професійних кадрів світового рівня. Цей інтеграційний 
процес, що сформувався під егідою Болонської декларації, спрямований на 
впровадження загальноєвропейських норм в освіті і науці та поширення національних 
культурних і науково-технічних надбань серед європейських країн. 

Важливим позитивним аспектом Болонського процесу є освітнє зближення і 
згуртування європейських держав. Насамперед це створить принципово нову 
атмосферу відкритості і співпраці всіх європейських країн. 

Для України, у культурно-цивілізаційному аспекті, європейська інтеграція – це 
входження до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських 
політичних і культурних традицій. Перспектива європейської інтеграції – це вагомий 
стимул для успіху, економічної і політичної трансформації, що може стати основою 
національної консолідації. Європейська інтеграція, таким чином, стає ключовою 
ланкою відкриття України світові, переходу від закритого тоталітарного до відкритого 
демократичного суспільства [9, 11]. 

Останнім часом зросла увага вищих навчальних закладів України, у тому числі 
й тих, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України, до питань 
Болонського процесу. Наша країна поступово приводить систему вищої освіти у 
відповідність до вимог Болонської конвенції. Однак це не є самоціллю, а швидше -
нагальною потребою - поліпшити якість вітчизняної вищої освіти у плані її змістовного 
наповнення. 

Вища освіта в Україні сьогодні нагромадила багато проблем, які, на жаль, 
застарілими методами вирішити неможливо. До таких проблем належать:  

– загрозлива тенденція до погіршення якості вищої освіти. З введенням 
навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб показник якості навчання постійно 
знижується.  

– відсутність передових наукових технологій через постійне скорочення 
системи фінансування у закладах освіти, які є основою університетської підготовки. 
Крім того, вітчизняна система наукових ступенів складна порівняно з 
загальноєвропейською, і це ускладнює мобільність викладачів та науковців у Європі;  
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– напруга у зв’язках між освітянами і працедавцями, між сферою освіти і ринком 
праці. Готувати фахівців за кошти державного бюджету без визначеного 
працевлаштування – це недопустима розкіш для держави. Недопустима розкіш для 
України також готувати таких фахівців, які ще протягом року адаптуються на робочому 
місці. За європейськими стандартами, дипломований фахівець з приходом на робоче 
місце відразу професійно виконує свої посадові обов’язки. Гарантією цього має бути 
диплом і авторитет вищого навчального закладу, який він закінчив. Також існує багато 
специфічних проблем української медичної вищої освіти, заради вирішення яких вища 
медична школа повинна здійснити кардинальні структурні перетворення [5, 9]. 

Ці структурні перетворення можуть знайти себе, насамперед, у положеннях 
Болонського процесу, основними з яких є:  

₋ побудова Європейського простору вищої освіти як передумови розвитку 
мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування;  

₋ посилення міжнародної конкуренто спроможності систем вищої освіти;  
₋ досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої освіти; 
₋ формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та 

науково-технічного потенціалу окремих країн та Європи у цілому; 
₋ підвищення визначальної ролі університетів у розвитку національних та 

європейських культурних цінностей;  
₋ змагання з іншими системами вищої освіти за студентів, кошти та престиж.  
Стояти осторонь від цього медична спільнота Україна не може. Освітянське 

медичне середовище зацікавлене діяти на всіх напрямках Болонського процесу . Ми 
розуміємо, що вищим навчальним закладам Міністерства охорони здоров’я України 
необхідно активізувати проведення таких реформ. Оскільки реформа медицини не 
можлива без реформування медичної освіти [5, 9]. 

Реформа медичної освіти в Україні має переслідувати дві мети: зробити більш 
ефективною систему охорони здоров'я й оптимізувати витрати держави на підготовку 
медиків.  

За даними експертів, 50% випускників вищих медичних навчальних закладів не 
працюють за фахом, що фактично означає неефективне використання бюджетних 
коштів. Оптимізувати витрати можна, змінивши саму схему підготовки фахівців, − 
акцентувати на практичних заняттях і ускладнити доступ до отримання 
вузькоспеціалізованих знань [3, 8].  

В Україні, як і на більшій частині пострадянського простору, наголос зроблено 
на теоретичну складову навчання – реальні практичні навички студенти-медики 
отримують лише на старших курсах, тоді як за кордоном починають стажуватися в 
клініках уже на другому році навчання. Останнє можливе завдяки тому, що в Європі 
високорозвинута система університетських клінік. В Україні ж всі клінічні медичні 
заклади прербувають на межі повного знищення. 

Продовжуючи рух у напрямку Болонської декларації важливо уникнути зайвих 
ризиків, а також не звести перетворення до рівня поверхневих конференцій і 
незначущих розмов. Результати перетворень повинні надати молоді можливість, 
засвоюючи кращі традиції європейського наукового простору, розбудувати наше 
суспільство до рівня передових і заможних країн. 

На думку фахівців, головним фактором із забезпечення європейського рівня 
якості вищої медичної освіти в Україні є трансформація медичної освіти через 
запровадження “Decentralized Training Platforms і впровадження в навчальний процес 
e-learning (електронної освіти)”. В сучасних умовах, для молодого покоління найбільш 
актуальним є спілкування та навчання в режимі online, що якнайкраще забезпечує 
засвоєння навчально-методичного матеріалу, скомпонованого у відповідності до 
новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Отже, класична аудиторна 
підготовка студента-медика, що нині існувала, при е-навчанні може бути доповнена 
online-навчанням або, за потреб, повністю замінена online-начанням [4, 7, 10].  
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Отже, інтернет-навчання має включати: студента та/або студентів, викладачів, 
адміністраторів, які мають можливість навчатися/навчати в мережі. Потенційним 
джерелом практично-орієнтованого е-контенту виступає інтернет. Ефективність е-
навчання за умов належного використання іннноваційних віртуальних технологій 
створює унікальні можливості щодо формування та удосконалення фахових знань, 
вмінь та навичок у студентів-медиків за відсутності пацієнтів, але із застосуванням 
комп’ютерних програм з е-пацієнтами і залученням симуляторів, які забезпечують 
створення віртуальної реальності діагностичних обстежень за допомогою сучасних 
приладів і обладнання, а також різноманітних медичних лікувальних втручань 
(наприклад – в умовах віртуальної операційної) [3, 4].  

Організоване таким чином е-навчання з певного розділу навчальної дисципліни 
із залученням якісного і змістовного контенту лікувально-діагностичного спрямування 
може бути використане для індивідуальних самостійних позааудиторних робіт 
студентів за принципом смарт-освіти. Смарт-освіта включає широкий діапазон 
інструментальних засобів доставки навчального контенту та забезпечує створення 
зручних умов спілкування е-учня з е-викладачем та з е-адміністрацією. Таке навчання 
передбачає створення різноманітних навчальних платформ і постійне оновлення 
віртуального освітнього середовища, яке віддає переваги гнучким мобільним і зручним 
у використанні освітнім програмам, що реалізується із залученням до викладання і 
онлай-спілкування найкращих представників європейського і українського 
професійного співтовариства [4, 6].  

Тобто, впровадження смарт-освіти та формування різноманітних інтернет-
платформ навчання є одним з головних та рухомих кроків у напрямку до підвищення 
можливостей у самореалізації студентів та викладачів; становлення прямих контактів 
з профільними клінічними медичними установами та закладами вищої медичної освіти 
в Європі, що має призвести до ще більшого поширення мережі програм обміну 
студентів, аспірантів, викладачів; укладання договорів про співробітництво в різних 
сферах медичної галузі. За цих обставин стає можливим вирішення питання щодо 
кадрового дефіциту викладачів в Україні, коли в умовах смарт-навчання утворюється 
освітня спільнота, до якої входять кваліфіковані і соціально відповідальні викладачі з 
сучасним глобальним світоглядом європейського медичного працівника [4, 8].  

Також цифрове-навчання надає можливість не лише здобути ґрунтовні знання 
з теоретичних напрямків медицини, але й засвоїти техніку маніпуляційних навичок, 
необхідних для роботи на сучасному діагностичному та лікувальному обладнанні, що 
має у найближчий час потрапити до медичних закладів України. Залучення до 
інтернет-навчання провідних європейських лікарів допоможе українським студентам-
медикам ознайомитися з протоколами надання сучасної медичної допомоги в Європі, 
набути навички стандартизації прийняття рішень і постановки діагнозу, засвоїти 
принципи менеджменту в медичній галузі, емоційно відчути свою 
конкурентоспроможність і готовність до надання медичних послуг європейського рівня 
[1, 2, 4]. 

Таким чином, проголошення Україною курсу на євроінтеграцію вимагає 
підвищення якості підготовки лікарів відповідно до міжнародних медичних стандартів. 
Україна активізувала інтеграцію в європейський освітній медичний простір в 2005 році 
після підписання Болонської угоди. З цього часу МОЗ та вища медична школа України 
системно проводять адаптацію до дипломної та післядипломної освіти лікарів шляхом 
запровадження єдиної європейської кредитно-трансферної системи та оновлення 
медичної законодавчої бази. 
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У процесі навчання хороший учитель не 
стільки передає цінності (знання), скільки 

заражає своїм захопленням цими цінностями. 
Анатоль Франс 

В основі суспільного розвитку лежать цінності.  
Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних 

цінностях, які є близькими та зрозумілими кожному українцю. Саме вони 
об’єднують нас з європейцями більше, ніж закони чи міждержавні угоди. Це – 
повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права та 
повага до прав людини, включно з правами меншин. 

Майбутнє української держави залежить від того, якими будуть її громадяни – 
сьогоднішні учні, наскільки в них будуть сформовані вище вказані цінності. Щоб 
виховати соціально активну та високоморальну особистість, необхідно освітній процес 
будувати на засадах ціннісних орієнтацій, про що йдеться в засадничих державних 
документах у галузі освіти. 

Освіта, що ґрунтується на цінностях, набуває сьогодні особливого значення – і 
як об’єкт досліджень, і як орієнтир для змін в національних освітніх системах, і як 
результат освітньої діяльності. 

Заснована на цінностях освіта є ефективним шляхом виховання активних, 
відповідальних, миролюбних, мужніх, чесних, співчутливих і дбайливих громадян. 
Міжнародні дослідження, зокрема зібрані в «International Research Handbook on Values 
Education and Student Wellbeing», переконливо це доводять. Важливо, що у цій 
публікації світовій аудиторії представлені підходи українського педагога Василя 
Сухомлинського до здійснення освіти на основі цінностей, які розкрила Ольга 
Сухомлинська [1].  

Автори цієї збірки, відомі вчені й методологи, розширюють межі поняття 
«ціннісна освіта». Вони переходять від вузького розуміння цінностей, яке охоплює 
лише все те, що стосується моралі, етики, основ громадянськості й громадянства, до 
більш широкого визначення ціннісної освіти як синоніму цілісного підходу до освіти в 
цілому. Адже, згідно з сучасними уявленнями науковців, процес пізнання та розвитку 
інтелекту має тісно переплітатись з соціально-емоційним розвитком дитини. Якщо 
нашою педагогічною метою не буде зростання дитини в цілому, її соціальний, 
емоційний, моральний, духовний та інтелектуальний розвиток у комплексі, будь-які 
зусилля однобоко розвивати лише IQ (академічні знання) будуть приречені на провал 
[1]. 

В Україні здійснення освіти на основі цінностей не є чимось принципово новим.  
Місія будь-якого закладу освіти полягає у здійсненні ціннісного орієнтування учнів, а 
все інше – лише інструментарій для того, щоб допомогти кожному учневі бути якомога 
кращим [2].  

Концептуальні засади Нової української школи наголошують, що ефективною 
відповіддю на виклики сучасності мають стати освіта та  виховання, що базуються на 
загальнолюдських цінностях, сформованості критичного, креативного мислення, 
соціально значущій мотивації життєдіяльності, тому що українське суспільство, як 
ніколи, потребує громадян, творчих, здатних на духовне, моральне й соціально-
культурне самотворення, на служіння державі та суспільству. Пріоритетного значення 
в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему 
загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, 
турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних 
(свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 
патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 
відповідальність). У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності 
за себе, за добробут нашої країни [3]. 
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Вплив шкільного середовища відіграє вагому роль у формуванні цінностей. 
Варто розуміти, що виховання будь-якої цінності або чесноти у собі та інших людях, 
більше того, в дітях – це титанічна праця. Неправильна інтерпретація цінності може 
завдати не менше зла духовному та інтелектуальному розвитку людини, ніж її повна 
відсутність.  

Тож цінності в освіті мають бути не просто добіркою хороших та гідних правил 
життєдіяльності у суспільстві, а наочним набором внутрішніх щоденних принципів, які 
допоможуть у дорослому житті не лише обрати професію, знайти своє покликання, але 
й реалізувати свій творчий потенціал, стати гідним громадянином, сім’янином тощо. 
Важливо, щоб кожен учасник освітнього процесу, і здобувач освіти зокрема, 
усвідомлював, що цінності – це не є щось апріорі правильне, певна недосяжна 
категорія, складова характеру, описана на папері, проте неприкладна у житті.  

Педагоги Нової української школи знаходять ефективні форми «трансляції» 
сенсів і цінностей у закладах освіти.  

Успішними є діалогові форми взаємодії з учнями, адже справжній розум – це 
відкритий розум, який знаходиться в процесі саморозвитку. Діти приходять із сімей, де 
уже встановлені певні життєві норми, тому важливо їх обговорювати з усіма учнями 
класу і визначати спільні цінності, на яких ґрунтуватимуться дії як дітей, так і дорослих 
– учителів і батьків.  

Як тільки ці значущі якості обговорені та прийняті усіма дітьми як дороговкази 
їхньої поведінки у закладі освіти та вдома, їх педагоги пишуть на великому аркуші 
паперу і вивішують на видноті.  

Вкрай важливо, що учителі замислюються над формою подачі інформації, яка 
би пробуджувала інтерес до самоосвіти, прищеплювала імунітет до брехні, розвивала 
критичне мислення та в підсумку сприяла формуванню тих чи інших ціннісних 
орієнтацій, які націлюватимуть на бажаний вектор розвитку як особистості учня, так і 
України. 

Ефективність формування моральних цінностей значною мірою залежить від 
організації виховного процесу в освітніх закладах. Ольга Сухомлинська зазначає, що 
він надзвичайно складний і багатогранний та забезпечується залученням дітей до 
моральних цінностей. Тому освітянам слід ураховувати такі його особливості:  

- опанування нових цінностей треба здійснювати послідовно;  
- у процесі поступового вдосконалення ціннісної свідомості особистості 

необхідно передбачити систематичну переоцінку вже засвоєних цінностей;  
- під час освітнього процесу важливо забезпечити для кожного учня вироблення 

власної ієрархії цінностей;  
- у виховному процесі цінності треба реалізовувати через підкорення вимозі, що 

випливає із самої цінності, підпорядкування їй свого життя;  
- засвоєння та усвідомлення сутності цінностей необхідно забезпечувати на 

інтелектуальному та емоційно-чуттєвому рівнях;  
- ефективне формування системи індивідуальних цінностей відбувається тільки 

в умовах вільного вибору особистістю цінностей з альтернативно можливих варіантів 
[7].  

З метою виховання морально-етичних цінностей Олександра Савченко радить 
учити дітей користуватись своїми правами, оскільки молодші школярі, хоча і знають 
свої права, але не вміють ними користуватися. «Педагоги мають створити у дітей 
відчуття захищеності, впевненості у подоланні різних життєвих негараздів у межах 
закону», що сприятиме формуванню поваги до людської гідності інших людей і своєї 
[6]. 

Ранкова зустріч є однією з успішних практик, що допомагає вчителю у створенні 
спільноти у класі. Учителі визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті їхніх учнів 
і присвячують 20-25 хвилин на початку дня, щоб створити позитивну атмосферу у класі 
на весь день. Під час проведення ранкової зустрічі відбувається розвиток важливих 
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навичок дітей, серед яких – навички спілкування, поваги та позитивного ставлення 
один до одного. Найважливішим в організації ранкової зустрічі є те, що вона охоплює 
цінності, які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти 
учнів. Результати численних досліджень свідчать, що діти, які навчалися у класах, де 
використовувалася практика ранкових зустрічей, демонстрували вищий рівень 
відчуття спільноти та ширший діапазон проявів морально-етичних якостей. Такі 
соціальні навички допомагають людям жити у взаємній повазі, створюють умови для 
позитивного, відкритого спілкування між окремими членами суспільства. У процесі 
навчального спілкування у школярів з’являється почуття поваги до іншої людини. Діти 
вчаться уважно ставитися до думки товариша, незалежно від особистих симпатій чи 
антипатій. Важливого значення набуває здатність людини говорити і слухати, робити 
вибір, уникати конфліктів. Під час виконання парних чи групових завдань в учнів 
формуються моральні почуття справедливості, відповідальності за спільну справу. 
Спостерігаючи за змінами в поведінці дітей із моменту використання практики 
ранкових зустрічей, вчителі зазначають, що зросла самооцінка і взаємоповага учнів, 
діти краще пізнали один одного.  

Отже, практика показала, що в процесі формування цінностей у школярів 
виникає безліч складних виховних і навчальних проблем, розв’язання яких потребує 
комплексного підходу до застосування різних методів впливу чи варіантів їх 
раціонального поєднання. Використання гуманістичного, системного, особистісно 
орієнтованого та суб’єкт-субʼєктного підходів є основою формування європейських 
цінностей у школярів, обумовлене викликами Нової української школи.  

 
Список використаних джерел та літератури 

1. ANNEX to the Proposalfor a Council Recommendation on Key Competences for 
Life long Learning [Electronic resource]. — Availableat: 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-
competences-lifelong-learning.pdf 

2. Назаренко Л. М., Антюшина О. М. Ціннісні орієнтири «нової школи»: у вимірі 
наукової позиції Є. П. Голобородько. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%
82 %D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/Tvo_2017_1_6.pdf  

3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 
школи. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. – 40 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-
shkolacompressed.pdf 

4. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — 
К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. 

5. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: [посібник для вчителів 
і методистів початкового навчання] / Олександра Яківна Савченко. – 2-ге вид., 
переробл. – К. : Богданова А.М.М., 2009. – 226 с.  

6. Савченко О. Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з В. 
О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. 
В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. . [редкол. : В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, А. М. Богуш 
та ін. ]. – Миколаїв, 2004. – Вип. 8. – С. 4– 9. – (Серія : «Педагогічні науки»).  

7. Сухомлинська О. В. Ідеї громадянськості й школа в Україні / Ольга Василівна 
Сухомлинська // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 21–25.  

8. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : [навч. посіб.] / Людмила Леонідівна 
Хоружа. – К. : Академвидав, 2012. – 208 с. 

 
  

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf


52 
 

Боднар Тетяна, 
вчитель англійської мови, 

педагог-організатор 
Рахнівської гімназії 

 
Формування фундаментальних цінностей академічної доброчесності 

 у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку 
 
Європейська інтеграція України має на меті також й інтеграцію до 

європейського освітнього простору. А це означає збільшення ролі академічної 
доброчесності – сукупності етичних принципів і законодавчих норм, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу.  

Дотримання принципів академічної доброчесності, їх інституалізація, 
використання фундаментальних цінностей як засобу інформування та покращення 
механізму етичного прийняття рішень й поведінки сприяють формуванню 
культури академічної доброчесності в освітньому процесі. 

Ключові слова: академічна доброчесність, фундаментальні цінності, моральні 
та соціальні норми. 

Key words: academic integrity, fundamental values, moral and social norms. 
 

Ваші переконання стають вашими думками, 
Ваші думки стають вашими словами, 

Ваші слова стають вашими діями, 
Ваші дії стають вашими звичками, 

Ваші звички стають вашими цінностями, 
Ваші цінності стають вашою долею. 

Махатма Ганді 
Дискусія щодо цінностей, які мають вирішальне значення для побудови 

демократії і для її розвитку, розглядалася у книзі відомих політологів Г. Алмонда і 
С. Верби [1]. Автори особливо підкреслили важливість громадянської культури для 
демократичного розвитку суспільства.  

Ядром громадянської культури є гармонійне поєднання культури і традицій. 
Р. Інглхарт доповнює цю дискусію, наголошуючи на необхідності і значимості 
демократичних поглядів для справжнього демократичного переходу. Тобто, 
демократія не може бути побудована за допомогою інституційних змін чи зміни еліти, 
а тільки через цінності та переконання простих громадян [5, с. 58-61].  

Цінності є ядром культури кожного народу, суспільства, нації. Г. Хофштеде, 
сучасний дослідник цінностей, переконаний, що цінності знаходяться на найглибшому 
рівні серед важелів прийняття рішень, оскільки саме вони визначають ідеологічні 
переконання індивідів та мотивацію їх вчинків. Саме до цінностей, на думку відомого 
американського соціолога Т. Парсонса, звертаються люди для остаточного 
обґрунтування своїх дій.  

Одне із загальних визначень європейських цінностей – це сукупність основних 
принципів розбудови сім’ї, суспільства та держави, політико-економічних, культурних, 
правових та інших норм, що об’єднує значиму більшість жителів Європи та становить 
основу їх ідентичності [8]. Тому Європа сьогодні постає не стільки географічним 
поняттям, скільки ціннісним, оскільки європейські цінності складають основні 
підвалини ліберально-демократичних інститутів західноєвропейського простору [7]. 

 Важко втілювати цінності у життя, навіть якщо це широко розповсюджені 
цінності. Українці дуже чітко, найвищою ціною – ціною людських життів, задекларували 
своє прагнення проєвропейського курсу для нашої країни. Очевидно, цінності, важливі 
для громадян ЄС, є близькими й українцям. 
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Європейська інтеграція України має на меті також й інтеграцію до європейського 
простору освіти. А це означає збільшення ролі академічної доброчесності – сукупності 
етичних принципів і законодавчих норм, якими мають керуватися викладачі, студенти 
та науковці.  

Євроінтеграційні процеси в освітньому просторі України обумовили 
обґрунтування концептуальних дискурсивних засад реформування освіти в контексті 
її відповідності сучасним потребам. Сьогодні основною тенденцією освіти і виховання 
є формування системи ціннісних ставлень особистості до соціального і природного 
довкілля та самої себе. Як зазначено у Концепції «Нова українська школа», 
найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє 
загальнолюдських цінностей. Нова українська школа має формувати ціннісні 
ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної 
взаємодії з суспільством [6, с. 19]. 

Однією із цінностей, які закладають фундамент відповідальної поведінки учнів 
після того, як вони покинуть стіни школи є доброчесність. Доброчесність – позитивна, 
необхідна академічному середовищу цінність. Завдяки доброчесності, відкритості, 
взаємній доброзичливості членів цього середовища воно ефективно реалізує свою 
місію з обміну знаннями й їх примноження [2]. На законодавчому рівні академічна 
доброчесність, як цінність академічної культури задекларована в Бухарестській 
декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі.  

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну 
доброчесність як дотримання п’яти засадничих цінностей: чесності, довіри, 
справедливості, поваги та відповідальності [7]. Ці п’ять цінностей, а також відвага 
діяти, сповідуючи їх, навіть зіткнувшись із труднощами, формують істинні підвалини 
освітніх інституцій:  

– чесність – обов’язкова основа викладання, навчання, дослідження і роботи, та 
необхідна передумова повноцінної реалізації довіри, справедливості, поваги та 
відповідальності. Дуже важливо, щоб академічні принципи і процедури, якими 
керується спільнота, несли чітке повідомлення про те, що фальсифікація даних, 
брехня, списування, обман та інші прояви нечесної недобросовісної поведінки є 
неприйнятними;  

– довіра – чеснота, що розбудовується на діях, а не на словах і означає, що усі 
учасники освітнього процесу не бояться ділитись думками та ідеями, педагоги 
ставлять чіткі вимоги до робіт здобувачів освіти та чесно їх оцінують;  

– справедливість – чіткі та прозорі очікування, норми та практики, які 
підтримують справедливість під час співпраці здобувачів освіти, вчителів та 
адміністрації.  

– повага – учасники освітнього процесу цінують інтерактивний, кооперативний 
та колегіальний характер навчання. Вони шанують, поважають думку інших та 
зважають на різні точки зору чи ідеї;  

– відповідальність – опора на засади особистої відповідальності, поєднаної із 
бажанням кожної особи та груп осіб бути гідним зразком для наслідування, 
дотримуватися взаємно обумовлених стандартів роботи та вчасно реагувати на 
випадки порушень академічної доброчесності;  

– сміливість та відвага – здатність відстояти ключові цінності академічної 
доброчесності та власне перейти від слів до дій і є сміливістю [7, с. 33-56].  

Коли фундаментальних цінностей дотримуються, застосовують на практиці та 
вводять у дію, вони стають наріжним каменем створення освітніх спільнот академічної 
доброчесності. Міжнародний центр академічної доброчесності закликає до 
використання фундаментальних цінностей як засобу інформування та покращення 
можливостей механізму етичного прийняття рішень та поведінки. Фундаментальні 
цінності дають можливість освітнім спільнотам втілювати власні ідеали у реальність. 
Доброчесність зміцнюється в академічних спільнотах тоді, коли моральні та соціальні 
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норми цієї спільноти збігаються із фундаментальними цінностями, а також 
підтримуються інституційними принципами та практиками [7, с. 87]. 

Виховання у здобувачів освіти цінностей академічної доброчесності спрямоване 
на опанування ними системою моральних понять щодо академічної доброчесності; 
розвиток в учнів комплексу психологічних особистісних характеристик, що сприяють 
академічній доброчесності через оволодіння здобувачами освіти досвідом здійснення 
якісної, самостійної та творчої навчальної діяльності, яка за рахунок сформованих 
навичок та реальних навчальних досягнень допоможе їм утвердити адекватну 
самооцінку та віру в свої можливості самостійно досягати мети [9, с. 36-42].  

Для продуктивного засвоєння учнями моральних норм і цінностей, етичних 
правил поведінки всіх учасників освітнього процесу, правил академічної 
доброчесності, основних видів порушень академічної доброчесності, а також з метою 
ознайомлення учнів з правилами коректного цитування та його оформлення 
пропонуємо комплекс вправ з використанням медіатехнологій – візуальних хмар слів і 
гексо-пазлів [3, с. 17].  

Візуальні теги слів (хмара слів) – це один із способів візуалізації текстової 
інформації, який успішно можна використати в навчальній роботі; гексо-пазли – це 
пазли шестикутної форми, що можуть бути пустими, або містити певну інформацію для 
того, щоб складати з них певні «фігури»:  

1) скласти з гексо-пазлів слова, які називають цінності культури академічної 
доброчесності;  

2) скласти з гексо-пазлів слова, які називають основні види порушень 
академічної доброчесності [3]. 

 Вивчення рекомендацій Міжнародного центру академічної доброчесності 
дозволило сформулювати основні вимоги щодо створення доброчесного академічного 
середовища у закладах загальної середньої освіти: 

– забезпечення розуміння всіма учасниками освітнього процесу сутності 
академічної доброчесності, вимог законодавства і внутрішніх нормативних документів 
з цих питань, основних видів порушень, зразків правильної поведінки у різних 
ситуаціях, що можуть призводити до порушень;  

– формування мотивації педагогів до дотримання академічної доброчесності;  
– спонукання педагогів до використання ефективних методів об’єктивного 

оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;  
– залучення учнів до діяльності з підтримки академічної доброчесності, зокрема, 

до розробки «Шкільного Кодексу честі», участі в комісіях з етики тощо;  
– оновлення Статутів, де чітко визначені основні правила щодо дотримання 

академічної доброчесності в освітньому процесі [2, 7].  
На початковому етапі необхідно ознайомити учнів з моральними нормами і 

цінностями, етичними правилами поведінки всіх учасників освітнього процесу; 
правилами академічної доброчесності, основними видами порушень академічної 
доброчесності, правилами коректного цитування. Учням можна запропонувати ряд 
завдань:  

1) у «хмарах слів» обрати слова, які стосуються понять «академічна 
доброчесність», «плагіат», види порушень академічної доброчесності, причини 
порушень академічної доброчесності. Запам’ятати правила чесного навчання; 
«Посилання використовуються зад-ля…»; «Коли варто робити посилання»; «Як 
правильно посилатись на літературу»;  

2) у «хмарах слів» окремо вибрати слова, які стосуються академічної 
доброчесності, і окремо – які стосуються її порушень [3, с. 18, 25-29].  

Навчання “академічній доброчесності” – тобто, академічному письму, правилам 
цитування, та основам міжнародних стандартів – необхідно. Потрібно зауважити, що 
теперішня  ситуація толерантності до недоброчесності не є прийнятною, навіть якщо 
позиція керівників та суспільства поки що не дозволяє щось змінювати. Адже якість 
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освіти – це не красиві папери, які задовольняють контролерів, і неможлива без 
реальної академічної доброчесності (і нульової толерантності до недоброчесності). 
Освіта без академічної доброчесності – гарантована імітація, та призводить до 
деградації системи освіти та науки, і країни в цілому [4]. 

Доцільно налагоджувати партнерство, співпрацю між учнем, учителем і 
батьками, яка буде спрямована на розуміння всіма учасниками освітнього процесу 
сутності академічної доброчесності, вимог законодавства і внутрішніх нормативних 
документів з цих питань, основних видів порушень, зразків правильної поведінки у 
різних ситуаціях, що можуть призводити до порушень.  

Таким чином, цілеспрямована та послідовна діяльність адміністрації школи, 
вчителів в напрямі мотивування здобувачів освіти до академічної доброчесності в 
процесі навчальної діяльності, впровадження спецкурсів та тренінгових програм з 
академічної доброчесності для батьків; використання активних та креативних методів 
навчання та посиленого контролю, які унеможливлюють списування та плагіат та інші 
форми порушення академічної доброчесності, сприяють формуванню культури 
академічної доброчесності в освітньому процесі. 
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Основні напрямки співробітництва України  
на міжнародному рівні 

 
У даній статті проаналізовано сутність системи міжнародних відносин  та 

міжнародного права. Сучасна Україна є однією з найбільших за площею європейських 
держав. На її території розташований географічний центр Європи. Соціокультурна 
й географічна рубіжність становища України обумовлює для неї можливості стати 
мостом, що поєднує Захід і Схід. Сьогодні історична ситуація змінилася, але чинник 
цивілізаційних впливів сусідніх держав залишається досить вагомим і спонукає 
Україну враховувати його під час визначення свого місця у світі, у вирішенні 
глобальних проблем сучасності, участі в інтеграційних процесах у Європі. 

Ключові слова: демократія, Європейська інтеграція, стратегія, 
багатовекторність, НАТО, ЄС, рівність, асоціація. 

У кожному столітті, немов слідуючи якомусь закону природи, з’являється 
країна, що володіє могутністю, волею, а також інтелектуальними й моральними 
стимулами, необхідними, щоб узгодити всю систему міжнародних відносин зі своїми 
цінностями. 

Генрі Кіссінджер 
 

Після здобуття Україною незалежності перед нею відкрився вибір 
зовнішньополітичної орієнтації. Ідея єдиної Європи не залишала думки європейських 
політиків довгий час, а знайшла своє практичне втілення лише у другій половині ХІХ 
ст. Сама інтеграція не може бути втілена волею однієї держави, для її розвитку 
необхідні певні передумови і тільки лише незалежних держав. Воля, свобода, ідея… У 
кожного народу, у кожної держави вона своя, але у всіх спільна. На сучасному етапі 
міжнародні організації як форма міжнародного співробітництва та багатосторонньої 
дипломатії відіграють надзвичайно важливу роль. Сьогодні, Україна - повноцінний 
член світової спільноти, а її суверенність означає самостійність власної зовнішньої 
політики, яка твориться за складних, іноді навіть суперечливих умов розвитку нашого 
суспільства. Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних 
відносин закладені в Декларації про державний суверенітет України, де основним 
напрямком міжнародної політики обрано курс на Європу. Якщо проаналізувати 
передумови утворення єдиної Європи то серед них ми можемо виокремити: 

- історичні, в основі яких лежить традиційна взаємодія та взаємоповага, 
традиційне прагнення єдності держав усієї Європи; 

- цивілізаційні, де наявні спільні духовні цінності, сумісні соціальні та політичні 
ідеали; 

- економічні, через можливість взаємодоповнюючого і науково-технічного 
розвитку; 

- військово – політичні, у спільності інтересів вирішення головних питань 
міжнародного життя, співробітництва у військових сферах та військово-політичних 
союзах, урегулювання територіальних суперечок; 

- геополітичні, в яких розглядається можливість розвитку економічно-
рентабельної мережі транспортних комунікацій. 

Саме Європейська інтеграція є наглядним прикладом інтеграції, яка має кілька 
аспектів: 

1. економічний; 
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2. політичний; 
3. військовий. 
Країни-учасниці спільно розробляють економічну політику, міждержавні 

проекти, митні тарифи, регулюють фінансову систему, налагоджують систему 
міжнародної спеціалізації з метою забезпечення рентабельності виробництва, 
створюють єдиний ринок праці. У 1987 році члени країн ЄЕС зробили чинними 
«Єдиний європейський акт», за яким ліквідували існуючі перешкоди в економічному 
співробітництві, створили єдину податкову систему, скасували відмінності у своїх 
законодавствах. Успіхи європейської інтеграції зробили ЄС привабливим для інших 
європейських держав. Основними етапами європейської економічної інтеграції є: 

1. Зона вільної торгівлі, змістом якої є скасування мита, квот та інших 
обмежень у торгівлі між державами-учасницями за умови збереження їхньої автономії 
в митній і торгівельній політиці щодо третіх країн. 

2. Митний союз, де запроваджуються спільні зовнішні  митні тарифи і перехід 
до єдиної торговельної політики щодо третіх держав. 

3. Єдиний внутрішній (спільний) ринок, в якому митний союз доповнено 
здійсненням заходів, які забезпечують вільний рух послуг, капіталів і робочої сили (у 
тому числі свобода їхньої професійної діяльності). 

4. Економічний і валютний союз, як єдиний внутрішній ринок і гармонізація та 
координація економічної політики держав-учасниць на основі спільного прийняття 
рішень і контролю над їх виконанням, заміна національних валют єдиною, де єдина 
валютна й грошова політика. 

Якщо визначити основні базові цінності Європейського союзу то основними 
серед них будуть: демократія, в якій громадяни мають право вимагати від обраної 
влади поваги до себе та своєї гідності, держава має працювати  в інтересах свого 
народу; верховенство права, адже Європейський Союз, в якому ми бачимо майбутнє 
України, базований на верховенстві права, на неупередженому правосудді, на єдиних 
для всіх правилах, так як  закон стає одним для всіх, і як верховенство права 
перетворюється на норму нашого життя; рівність, де усі люди є вільні і рівні у своїй 
гідності та правах, адже справжня рівність усуває будь-яку дискримінацію, за будь-
якою ознакою, саме на цій умові будуються цивілізовані суспільства, де створюються 
належні умови для всіх; повага до людської гідності, адже в українців – як і в будь-якої 
іншої нації є свої особливі риси, ми терплячі, іноді аж занадто, але обурюємося, коли 
хтось зазіхає на нашу гідність, і це, можливо, найбільш європейська риса нашого 
національного характеру. Саме з відчуття власної гідності народжується демократія і 
верховенство права, рівність і свобода. І саме тому повага до людської гідності стоїть 
першою серед базових європейських цінностей, першою серед рівних; повага до прав 
людини - та влада, яку ми обрали завдяки інструментам демократії, верховенству 
закону, свободі та рівності зобов’язана захищати нашу гідність, свободу і наші права, 
повага до прав людини – це здатність вільно розпоряджатися своєю власністю, це 
рівність жінок та чоловіків; свобода – як основа європейської цивілізації, це наше право 
на якість, на зручність, на безпеку, адже це все є таким же проявом свободи, як і 
можливість вільно висловлювати свої власні думки. 

Геополітичне становище України обумовлює для неї можливості стати 
відрізком, що поєднує Схід і Захід та частинкою проміжної зони між ними.  Для нас 
українців потрібно було отримати поштовх на євроатлантичну інтеграцію через 
збройну агресію Росії проти України. У міжнародних відносинах наша держава посідає 
активну позицію, вона бере участь у діяльності різноманітних міжнародних організацій, 
налагоджує двостороннє співробітництво. Особливе і визначне місце в зовнішній 
політиці України належить співробітництву з Організацією Об'єднаних Націй. 
Український народ може пишатися тим, що його країна була однією з держав-
засновниць цієї глобальної міжнародної організації. У першій половині 1990-х років 
головними завданнями зовнішньої політики України були: забезпечити її міжнародне 
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визнання, відстояти статус позаблокової держави в обмін на ліквідацію ядерної зброї 
та її носіїв і домогтися міжнародних гарантій незалежності. З 1992 року Україна є 
учасницею Організації з безпеки та співробітництва в Європі. До основних напрямків 
діяльності цієї організації належать питання, що стосуються безпеки, співробітництва 
в галузі економіки, науки, нових технологій та довкілля, захист гуманітарної сфери. У 
2013 році Україна головувала в цій організації. Вже у другій половині 1990-х років 
Україна намагалася реалізувати стратегію багатовекторності, її стратегічними 
партнерами були проголошені США, Польща та деякі інші держави.  Проте домогтися  
значних відносин з основними партнерами виявилося неможливо, хоча й були 
досягнуті значні успіхи у двохсторонніх відносинах.  Час від часу загострювалися 
відносини зі США, ЄС і НАТО через корупцію в Україні та невиконання нею взятих  на 
себе зобов’язань.  З іншого боку Росія стала вживати заходів, щоб включити Україну в 
коло своїх геополітичних планів. Зрештою наша держава опинилася перед вибором 
інтеграції з НАТО, або ЄС або ж з Росією. У 2002 році Україна оголосила про євро 
інтеграційний вибір (4). Цей шлях передбачав здійснення широкомасштабних реформ, 
які б наблизили країну до стандартів ЄС та НАТО. Проте реформи так і не відбулися. 
Тоді ж єдиною втіхою стало надання Україні  статусу країни – сусіда ЄС, а для того 
щоб налагодити зіпсовані відносини зі США, наша країна взяла участь у війні в Іраку. 
У 2003 році Україна різко змінила курс і підписала з Росією, Білоруссю та Казахстаном 
угоду про Єдиний економічний простір. Проте ця угода залишилася лише на папері. 
Після Помаранчевої революції наша держава повернулася на шлях європейської 
інтеграції. Вже у 2005 року вона отримала статус країни з ринковою економікою, що 
відкрило перспективи для більш тісної економічної співпраці  з країнами Заходу. У 2008 
році Україна приєдналася до СОТ, а це дало для неї можливість ведення переговорів 
щодо угод про вільну торгівлю з ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі, 
посилило позицію нашої країни у провадженні чинних двосторонніх угод про вільну 
торгівлю. Вступ  України до СОТ надав перспективи для розвитку національної 
економіки, наша держава на абсолютно рівних умовах та правах з іншими членами 
організації бере безпосередньо участь у формуванні новітніх правил торгівлі на 
світовому ринку, тому актуальним завданням на сьогодні залишається подальше 
реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою узгодження його з 
нормами та принципами даної організації. Однак, у 2010 році відбувся  новий поворот 
зовнішньополітичного курсу у бік Росії (1). Було оголошено про відмову  від намірів 
вступити до НАТО. Однак така зміна курсу призвела до опору в суспільстві, і цей тиск 
почав посилюватися та  наростати з кожним днем. Непідписання тогочасним 
Президентом В.Януковичем асоціації з ЄС підштовхнуло народ до Революції Гідності. 
Саме Революція Гідності, агресія Росії, широкомасштабні реформи визначили для 
України єдиний напрямок розвитку – євроатлантична інтеграція. У 2015 році набула 
чинності підписана угода про асоціацію з ЄС, яка відкрила ринок Європи для 
українських товарів. У 2017 році Україна отримала безвізовий режим із країнами ЄС, а 
НАТО поступово допомагало для нашої держави реформувати армію. На окрему увагу 
заслуговує і плідна робота, яку здійснює українська сторона у різних напрямах 
співробітництва з МАГАТЕ в межах інтеграції енергетичних просторів (3). Позитивним 
є  членство України в Раді Європи, відповідно до Статуту якої  Україна представлена 
в усіх головних органах Ради Європи, а це в свою чергу  є важливим чинником 
поступової інтеграції країни в єдиний європейський правовий простір шляхом 
узгодження національного законодавства з нормами організації. Україна 
приєдналася  до Ради Європи 9 листопада 1995 року стала 37-ю державою-членом 
організації. Основними напрямками співробітництва України в даній організації є, 
забезпечення прав людини та соціальної єдності, реформування судової системи, 
боротьба з корупцією, виступає за свободу слова і засобів масової інформації, свободу 
зборів, рівність і захист меншин. Організація розпочала кампанії з таких питань, як 
захист дітей, боротьба з пропагандою ненависті в Інтернеті, захист прав ромів – 
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найбільшої меншини Європи. Організація також захищає права людини в рамках 
міжнародних конвенцій, таких як Конвенція про попередження та боротьбу з 
насильством щодо жінок та насилля в сім’ї та Конвенція про кіберзлочинність. Рада 
Європи працює в тісному партнерстві з Європейським Союзом, і співпрацює з 
Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, а 
також з багатьма країнами-партнерами по всьому світу (5). Прикладом успішної участі 
України в діяльності міжнародних організацій також є її взаємодія з ЮНЕСКО, яка 
спрямована на розширення міжнародного співробітництва наукових, освітніх, 
культурних напрямків. Завдяки співробітництву з даного питання багато історичних та 
культурних пам’яток України потрапили до списку Світової спадщини, що  в свою чергу 
є українськими цінностями в контексті європейських. Тому, перетворення України на 
самостійну демократичну державу відкриває для неї простір доказу того, що вона є 
вагомим чинником міжнародного життя Європи. З моменту досягнення незалежності 
Україна отримала членство у впливових міжнародних організаціях, що збільшило її 
вплив  на формування політичних умов на міжнародній арені, а це і є показником 
зростаючого авторитету України в світі. 
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Виховання на цінностях-ключове завдання Нової української школи.  

 
У статті розглядається питання виховання на цінностях  молодших 

школярів Нової української школи. Авторкою укладено добірку форм і методів 
організації виховного процесу.  

Ключові слова: Виховний процес, цінності, правила класу, ранкові зустрічі. 
Наскрізний процес виховання-це один з восьми компонентів формули нової 

української школи, який формує такі цінності: гідність, чесність, турботу, повагу до 
себе, до інших людей, повагу до мови, культури, патріотизм. Саме це є базою для 
щасливого особистого життя та успішної взаємодії дитини з суспільством. Виховання 
в новій українській школі передбачає майбутнє України, що ґрунтується на цінностях, 
які є фундаментом освіти, умовою формування людини та суспільства. Щоб виховати 
соціально активну та високоморальну особистість, необхідно весь освітній процес 
будувати на засадах ціннісних орієнтирів, про що йдеться в державних документах у 
галузі шкільної освіти.  

Так, в Законі України  Про повну загальну середню освіту задекларовано: 
Стаття 15. Виховний процес 
1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах 

освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях 

https://tuzlivska-gromada.gov.ua/news/1614603396/
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/the-coe/about-coe
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Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) 
суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і 
громадянина, принципах, визначених Законом України "Про освіту", та 
спрямовуватися на формування: 

відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 
та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 
нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного 
насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; 

патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги 
та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, 
нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку 
захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України; 

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості 
до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; 

громадянської культури та культури демократії; 
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля; 
прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 
культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості 

та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.  
Виховний процес-взаємодія педагогів, учнів, батьків, який у НУШ здійснюється 

наскрізно, відповідно до системи  цінностей. 
Цінності-система когнітивних утворень, поєднаних з емоційно-вольовим 

механізмом, внутрішнім орієнтиром особистості, що спонукає і спрямовує мотиви, дії 
й учинки особистості. 

Цінності є фундаментом освіти та умовою формування людини та суспільства, 
які у своїй як професійній, так і повсякденній діяльності зважують морально-етичний 
та публічний інтереси.  Креативність, цікавість, критичне мислення, любов до 
навчання, мудрість, відвага, наполегливість, чесність, енергійність, любов, доброта, 
соціальний і емоційний інтелект, співпраця, справедливість, лідерство, вміння 
пробачати, скромність, розсудливість, самоконтроль, поціновування краси, вдячність, 
оптимізм, гумор і віра – ось ті 24 цінності, на які орієнтується весь сучасний світ!  
Концепція Нової української школи пропонує прищепити дітям риси, які визнали 
пріоритетними понад 50 країн світу.  

Європейські цінності – це загальнолюдські принципи і норми життєдіяльності 
людини, суспільства й держави. Важливо, що в європейському житті існує повага й 
прагнення до повного дотримання цих цінностей. Згідно з класифікацією цінності 
поділяють на: 

1) абсолютні – доброта, любов, правда, справедливість, гідність, свобода, 
чесність; 

2) національні – патріотизм, національна гідність, державотворчі прагнення, 
історична пам’ять, змагання до єдності; 

3) громадянські – права і свободи, обов’язки, соціальна гармонія, повага закону; 
4) сімейно-родинні – подружня вірність, турбота про дітей, стосунки у сім’ї, 

пам’ять предків; 
5) особистісні – риси характеру, поведінка, стиль приватного життя. 

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів 
систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, 
справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та 



61 
 

соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної 
мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 
солідарність, відповідальність). У центрі освіти - виховання в учнів відповідальності за 
себе, за добробут нашої країни. 

Під час виховного процесу мають ураховуватися такі організаційні орієнтири: 
виховання не зводиться до окремих виховних занять; до створення виховного 
середовища залучається весь колектив школи; учитель є взірцем людини вихованої, 
своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину; у плануванні діяльності 
враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні 
умови для їх реалізації; співробітництво з позашкільними закладами освіти; активне 
залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів; налагодження постійного 
діалогу з батьківською спільнотою. 

Формування загальнолюдських моральних цінностей допоможе учню 
усвідомити свою роль у світі та важливість доброчесної взаємодії з оточенням. 
Навчання через цінності допомагає створити ефективне навчальне середовище, що 
підвищує рівень академічних досягнень та розвиває навички спілкування та взаємодії 
учнів, які зберігаються протягом усього життя. На відміну від передавання знань з 
будь-якої навчальної дисципліни певна цінність може успішно впроваджуватися у 
людській свідомості лише наскрізно, через настановлення й особистий приклад. 
Учителі та батьки-носії цінностей, які передають ціннісну життєву філософію дітям. 

Завдання кожного закладу загальної середньої освіти  створити умови для 
успішного функціонування виховного процесу та забезпечити зв’язок між його 
компонентами, які в НУШ виявляються у єдності навчання, виховання та розвитку. 

У молодшому шкільному віці формується ядро особистості (моральні почуття, 
цінності, переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки. Дитина 
вчиться не лише виконувати вимоги колективу, а й бере активну участь у постановці 
вимог, виборі доручень, справи, яка їй до душі. Беручи участь у спільних видах 
діяльності, учні вчаться будувати свої взаємини з однолітками, входити в колектив 
ровесників. У них виникає потреба до взаємовимогливості та взаємодопомоги. 

Спільні цінності зумовлюють продуктивну школу, адже цінністю можна вважати 
все те, що може цінувати особистість, що є для неї значущим і важливим. Починати 
можна з найпростішого – з обговорення власних цінностей та цінностей учнів, 
узгодження спільних правил проведення занять і можливих наслідків порушень 
правил.  

У класі, орієнтованому на дитину, учні самостійно керують власною поведінкою 
і приймають рішення під керівництвом вчителя. Педагоги сприяють розвитку 
самоконтролю, дозволяючи дітям встановлювати основні принципи поведінки в класі 
через запровадження правил класу. 

Правила класу – це позитивні висловлювання, що окреслюють принципи 
поведінки учнів у класі. Вони сприяють вирішенню етичних проблем, що можуть 
виникати в навчальному закладі. Діти, дотримуючись принципів, які вони розробляють 
для класу, демонструють відповідальність і незалежність. 

Коли на дітей покладається відповідальність за власний вибір і прийняття 
рішень, які впливають на клас, вони розуміють необхідність правил. Ці правила не є 
довільними або відірваними від дійсності. Вони спрямовують індивідуальні вчинки на 
досягнення користі для всієї спільноти. Подібно до законів, правила мають на меті 
гарантувати безпеку людей, захищати особисті права і свободи, а також керувати 
поведінкою. У них йдеться не про те, чого не потрібно робити, а про те, що необхідно 
робити. 

Коли учні беруть участь у створенні правил, у них виникає почуття причетності 
до спільної справи. Вірогідніше, що діти виконуватимуть правила, які вони створили 
самі, аніж підкорюватимуться правилам, нав’язаними іншими. Після розроблення 
правил їх друкують, пишуть та розміщують на видному місці в класі, де учні можуть їх 
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часто бачити. Важливо також час від часу переглядати правила – деякі з них можуть 
втратити свою актуальність, натомість може з’явитися потреба у створенні нових. Це 
дає можливість дітям зрозуміти, що правила, якими б хорошими вони не були, не є 
вічними й потребують перегляду і переоцінки. 

Рішення щодо затвердження правил приймається всією учнівською спільнотою. 
Однією з успішних практик, що допомагає вчителю у створенні спільноти у класі, 

позитивної атмосфери, розвитку важливих навичок: спілкування, поваги та 
позитивному ставленню один до одного є ранкова зустріч.  

Найважливішим в організації ранкової зустрічі є те, що вона охоплює цінності, 
які стають основою для створення відповідальної та дбайливої спільноти учнів. 

У процесі навчального спілкування у молодших школярів з’являється почуття 
поваги до іншої людини, формуються  моральні цінності –стандарти, які допомагають 
визначати правильне й неправильне, хороше і погане, приймати чесні і справедливі 
рішення в повсякденному житті. Моральні цінності допомагають сформувати позитивні 
риси характеру: співчуття, повагу, доброту, смиренність; формують у дитини точку 
зору, систему взаємин і переконань з приводу різних аспектів життя; підвищують 
упевненість дитини в собі і допомагають уникнути негативного впливу однолітків, 
соціальних мереж або суспільства в цілому, коли вона входить у підлітковий вік та  
залишатися позитивною навіть у важких ситуаціях; дозволяють дітям направляти свою 
енергію в правильне русло; встановити високі стандарти соціального життя, які 
допомагають розвитку суспільства в цілому.  

З раннього дитинства до зрілого віку сім'я сприяє моральному розвитку дитини. 
Діти вчаться уважно ставитися до думки один одного. Важливого значення набуває 
здатність говорити і слухати, робити вибір, уникати конфліктів, зростає самооцінка і 
взаємоповага учнів.  

Виховання молодших учнів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності, шляхом внесення ціннісних складових у зміст освітніх галузей, інтегрованих 
курсів, гуманізації взаємин у системах «учитель – учень», «учень – учень»;  створення 
умов для творчої самореалізації кожної особистості. Формування особистості 
молодшого учня значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі 
діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і норми дитина засвоює активно, 
в процесі діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та 
молодшими дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в ній набувається досвід 
ставлення дитини до світу, до людей, до самої себе. 

Важливим є особистісно орієнтований підхід у вихованні молодших учнів, 
оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива сенситивність до морально-
етичних впливів, а надто сприйняття норм культурної поведінки, спілкування, мовного 
етикету, культури взаємовідносин. 

Головне завдання вчителя – навчитись створювати і використовувати у 
шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати 
динаміку духовно-морального розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини 
самостійно, а іноді за допомогою вчителя, реалізувати свої здібності до практичної 
діяльності.  

Ефективність залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів 
його організації. Пріоритетними  в початковій школі  є активні методи, спрямовані на 
формування критичного мислення, ініціативності й творчості: тематичні спілкування, 
дискусії й обговорення, які можна проводити цілим класом. Однак, вони набагато 
ефективніші, коли їх проводять у групах, зокрема, якщо клас великий, а час 
обмежений. Групове обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного 
учасника. Дискусія допомагає учням уточнити свої уявлення, усвідомити почуття і 
ставлення.  
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В процесі обговорення діти вчаться аналізувати інформацію, критично мислити, 
розвивати навички спілкування, обміну думками та вчитися на власному досвіді, і саме 
тому «Дебрифінг та оцінка» є основною частиною кожного виду діяльності. 

 Обговорення у групах дає змогу більше дізнатися одне про одного, стимулює 
вільний обмін думками, збільшує ймовірність того, що учні краще зрозуміють почуття і 
позиції інших, більше зважатимуть на них. Робота у групах розвиває навички активного 
слухання, співпереживання, співпраці, впевненої поведінки і толерантності.  

Відповіді на запитання й опитування думок - форма роботи, яка  потребує від 
вчителя  делікатності й толерантного ставлення. Цікавлячись думкою учнів чи 
організовуючи групову дискусію, слід пам’ятати про неприпустимість втручання з 
метою різко заперечити або розкритикувати чиюсь думку. Якщо вчитель  сприйматиме 
позитивно висловлювання учнів, вони з більшою активністю братимуть участь в 
обговоренні. Якщо педагог прагне, щоб учні говорили, слід уникати запитань, які 
потребують закритих відповідей «так» чи «ні», необхідно ставити відкриті запитання, 
які вимагають обгрунтування своєї думки. 

 Рольові ігри-неформальні постановки, у процесі яких діти, без попередньої 
підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими 
персонажами, які моделюють реальні життєві історії та ситуації. Рольова гра є 
ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає змогу «приміряти» 
їх на себе у безпечних умовах. Дія «під маскою» уможливлює формування власних 
уявлень учасників про те, як можна вирішити подібну ситуацію в реальному житті. Це 
також допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички 
емпатії (співпереживання). Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще 
зрозуміти і висловити свої почуття не боячись розкритись і бути висміяним. Це чудова 
можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях, близьких до 
реальних.  

Аналіз історій і ситуацій-докладний розбір реальної або вигаданої історії, в якій 
описано, що сталося в житті конкретної людини, групи людей, родини, школи чи 
громади. Це дає змогу учням проаналізувати й обговорити ситуації, з якими вони 
можуть зіткнутися в реальному житті. Діти аналізують поведінку персонажів, 
передбачають, оцінюють наслідки різних варіантів їхньої поведінки. Історія може бути 
незавершеною. У такому разі учасники самі вирішують, якими можуть бути наслідки і 
як саме треба діяти, щоб історія завершилася щасливо. Головна цінність цього методу 
в тому, що учасники мають змогу експериментувати з «майже реальним життям» і 
обговорювати різні варіанти поведінки, передбачати, «що з цього вийде». Правильно 
організовані дебати дають змогу всебічно розглянути проблему, ознайомитися з 
аргументами її прихильників і супротивників, навчитися дискутувати з повагою до 
опонента. Дебати розвивають навички самоконтролю, критичного мислення, 
толерантності, адвокації та впевненого відстоювання своєї позиції. 

Гра сенсів - методичний інструмент, за допомогою якого діти та дорослі можуть 
розвивати емпатію, знаходити однодумців, визначати своє оточення. Інтелектуальна 
гра, інструмент для визначення персональних та командних цінностей. Гра дає 
свободу вибору та інтерпретацій, що робить її універсальною. 

Гра в асоціації-один із видів мозкового штурму, який можна використати як 
криголам або вступ до дискусії. Учні сідають у коло, учитель називає ключове слово, 
що є основним у майбутньому обговоренні питання. Далі кожен учень/учениця  по черзі 
повторює ключове слово і швидко називає власне слово, що асоціюється в нього/неї 
з основним. Для ускладнення та урізноманітнення гри кожен учасник/ учасниця може 
називати асоціацію зі словом попереднього гравця/гравчині. 

Метод проєктів. Це спосіб передачі учням позитивного соціального досвіду, який 
базується на відмінній від традиційної логіки культурній спорідненості поколінь. Є 
термін «конфігуративне навчання». Ним фіксуються ті способи навчання, що є 
відповідними, за Маргарет Мід (американський соціолог та етнограф), новій епосі. У 
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конфігуральному навчанні головною цінністю є особистість і її творчий розвиток. Тут 
не діють за схемою: роби з нами, роби як ми. Тут підхід інший: роби як ми, роби інакше, 
роби краще нас. Участь молодших школярів у проєктній діяльності («Якщо не ми, то 
хто?», «Діти дітям», «Зробимо вулиці села, міста зеленими!») сприяє формуванню 
вмінь та навичок, становленню життєвих принципів та цінностей, які в подальшому 
позитивно впливатимуть на життєдіяльність.   

Організовуючи виховний процес, педагогам рекомендується використовувати 
такі нові підходи, як: людинознавчий (завдяки йому учні початкової школи глибше 
розуміють багатогранний і внутрішній світ людини, закономірності й особливості її 
теоретичної та практичної діяльності); народознавчий (забезпечує глибоке й усебічне 
засвоєння ними всього історико-культурного розвитку рідного народу та інших народів, 
що проживають в Україні); системний (забезпечує єдність, взаємозв'язок і 
взаємозалежність основних понять педагогічного процесу та їх реалізацію в єдності); 
особистісно-гуманний (створює умови для глибокого вивчення педагогом душі учня, 
рівня сформованості його якостей, характеру, світогляду, для всебічного впливу на 
вихованця, сприяє розвитку особистості). Ціннісні орієнтації формуються в ході 
соціалізації особистості. Спочатку людина набуває досвіду попередніх поколінь, а вже 
потім набуває власного досвіду, який допомагає їй адаптуватися в соціумі. 

Головна позиція педагога полягає в тому, що в центр уваги ставиться цілісна 
особистість, яка прагне реалізувати свої можливості, відкрита до сприймання нового 
досвіду, здатна на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях.  

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними 
зусиллями всіх учасників освітнього процесу.  

В Законі України Про освіту зазначається: 
ст.54. 2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: 

утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися 
Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 
України; 

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 
ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного 
середовища.  

Випускник нової української школи-цілісна особистість, усебічно розвинена, 
здатна до критичного мислення. Патріот з активною позицією, який діє згідно з 
морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає 
гідність і права людини. Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати 
економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися 
впродовж життя.  
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Особливості становлення громадянського суспільства в Україні 
 

Військові дії й як наслідок низка соціокультурних викликів пришвидшила 
процеси демократизації української спільноти, сприяла становленню та розвитку 
громадянського суспільства тощо. Специфічною рисою українського 
громадянського суспільства є те, що воно почало формуватися в умовах не 
державності. В українському суспільстві в умовах багаторічної бездержавності 
громадянське суспільство втілювалося у форми сільських громад, різних 
професійних й культурно-просвітницьких об’єднань тощо. Наступною особливістю 
формування й розвитку громадянського суспільства є те, що в умовах сьогодення, 
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воно народжується через акції громадянської непокори, акти голодування, у різних 
формах громадського спротиву. 

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільні катаклізми, державність, 
українське суспільство. 

As a result of military actions and a number of socio-cultural challenges, it accelerated 
the processes of democratization of the Ukrainian community, contributed to the formation 
and development of civil society, and so on. A specific feature of Ukrainian civil society is 
that it began to take shape in conditions of non-statehood. In Ukrainian society, in the 
conditions of many years of statelessness, civil society was embodied in the form of rural 
communities, various professional and cultural-educational associations, and so on. Another 
feature of the formation and development of civil society is that in today's conditions, it is 
born through acts of civil disobedience, acts of starvation, in various forms of public 
resistance. 

 Key words: civil society, social cataclysms, statehood, Ukrainian society. 
Сьогодні у військовій агресії з росією українське суспільство виборює свою 

незалежність й право творити свою самобутню історію у когорті вільних європейських 
народів. Військові дії й як наслідок низка соціокультурних викликів пришвидшила 
процеси демократизації української спільноти, сприяла становленню та розвитку 
громадянського суспільства тощо. У чому полягає релевантність інституцій 
громадянського суспільства для розвитку української державності й якими є 
особливості їх розвитку в умовах сучасних реалій? Ці питання є складними, оскільки 
відображають суперечливі й динамічні зміни соціокультурного буття. У межах наукової 
розвідки окреслимо шляхи розвитку громадянського суспільства, які відобразять 
особливості цього процесу в українському суспільстві. 

 Зауважимо,що засадничі ідеї громадянського суспільства було закладено ще у 
античні часи. Так, давньогрецький мислитель Аристотель у своїх прцях трактував його 
як спільноту освічених й вихованих людей. Інституційне поняття «громадянське 
суспільство» сформувалося у парадигмі європейського конституціоналізму. Зокрема, 
у працях мислителів XVII століття Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка та інших було 
розроблено основні ідеї й принципи розвитку громадянського суспільства в епоху 
боротьби за рівність прав людини та громадянина. Суттєвий внесок у розробку вчення 
про громадянське  суспільство внесли представники Відродження  - Ф. Вольтер, Ж.-Ж. 
Руссо, Д. Віко, В. Гумбольдт та інші. Зауважимо, що в умовах сьогодення 
продовжується вивчення природи громадянського суспільства. Нові методологічні 
підходи до його розуміння презентові у працях Ф. Фукуями, К. Поппера, Р.Коаса та 
інших. Зазначимо, що попри різноманітність підходів й відповідно міркувань 
мислителів об’єднавчою є ідея, що розвиток інституцій громадянського суспільства 
сприяє подоланню політичного відчуження між суспільством та владою, сприяє 
забезпеченню верховенства права у різних сферах соціального життя, забезпечує 
свободу і соціальну справедливість тощо. Сучасний «Великий енциклопедичний 
юридичний словник» дає пояснення громадянського суспільства як «суспільства з 
розвиненими економічними, політичними, духовними та іншими відносинами і 
зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і права. 
Побудова громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, засобом 
всебічного забезпечення інтересів, прав та свобод людини і громадянина» [2, c.143].   

Специфічною рисою українського громадянського суспільства є те, що воно 
почало формуватися в умовах не державності. Мається на увазі, та обставина, що 
традиційно воно формується й виростає на грунті широкої взаємодії з органами 
державної влади. В українському суспільстві в умовах багаторічної бездержавності 
громадянське суспільство втілювалося у форми сільських громад, різних професійних 
й культурно-просвітницьких об’єднань тощо. Українські села – цілий світ місцевого 
активізму, низових ініціатив, взаємної підтримки та людських стосунків, що долають 
щоденні виклики та забезпечують ресурс для подальшого розвитку. Власне,  завдяки 
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цим соціальним інституціям зберігалися й передавалися традиції й звичаї українців, 
творилися й гартувалися морально-етичні цінності, усе те, духовне єство,яке триває 
людину й народу у бутті,дає йому силу та наснагу йти вперед. Як ілюстрація, звичай 
побратимства – духовного споріднення та взаємодопомоги. Цей обряд забезпечував 
допомогу у скрутну годину і прирівнював побратимів до кровних родичів. Яскравим 
прикладом взаємодопомоги й взаємопідтримки українців є толока. Це праця гуртом 
для швидкого виконання великої за обсягом роботи (будівництво хати, спорудження 
церкви,збір врожаю тощо), на яку скликали односельців, сусідів, родичів. Характерною 
прикметою толоки є атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги й робочого 
завзяття. Недарма в народі казали: «Без толоки – як без руки: ні хати не зробиш, ні 
сіна не скосиш». 

Наступною особливістю формування й розвитку громадянського суспільства є 
те, що в умовах сьогодення, воно народжується через акції громадянської непокори, 
акти голодування, у різних формах громадського спротиву. Прикладом можуть 
слугувати події Революції на граніті, Помаранчевої революції, трагічних подій 
Революції Гідності. У вирі масових суспільних зсувів та катаклізмів, у актах суспільного 
спротиву насиллю, беззаконню громадянське суспільство живе, розвивається й 
увиразнює себе, демонструючи неабиякий потенціал й духовну міць. Такий стан справ, 
ілюструє, що більшість державотворчих імпульсів в українському суспільстві йдуть, на 
жаль, не від держави до громадянського суспільства, а навпаки. До прикладу 
волонтерський рух, який підставляє своє плече нашим збройним силам у найскладніші 
моменти російсько-української війни. Громадянське суспільство постає як своєрідна 
форма протистояння державним інституціям й досить часто комфортно почувається в 
ролі переслідуваного й того,хто приречений на постійну боротьбу. Як результат 
постійно продовжує себе програмувати на роль революційного авангарду й руйнівника 
системи. Громадянське суспільство, яке живе революціями і майданами, нагадує 
в’язнів, випущених на свободу. Як результат виникає ситуація, що громадянське 
суспільство залежне від влади більше, ніж вона від нього., оскільки потребує держави 
як супротивника, як опонента. Очевидно, що війна повернула громадянському 
суспільству сенс існування й можливості розвитку. У цій ситуації громадянське 
суспільство демонструє свої найкращі здібності – розбудувати паралельні структури й 
бути альтернативою неефективній державі. 

Ми мало помічаємо його паростки громадянського суспільства у нашому 
повсякденні, у громадських ініціативах націлених на вирішення низки соціальних 
проблем,громадянській освіті та навчанні молоді, охороні довкілля, захисті особистих 
прав та свобод людини, у просуванні реформ та підвищенні якості державного 
управління. Можемо припустити,що перехід до сталого розвитку й відкритого доступу 
стане можливим тоді, коли люди навчаться не лише боронити цінності й смисложиттєві 
традиції й орієнтири, а й жити відповідно до них. Мало вибороти демократію – треба 
ще й щодня підпорядковуватися демократичному верховенству права, й не 
зловживати демократією задля власної безкарності та сваволі.  

Брак довіри до державних інституцій унеможливлює створення міцних 
інституцій, спільних правил гри. Мова йде про те,що в Україні проявляється культура 
«не інституціалізованої довіри», це коли громадяни готові співпрацювати заради 
спільного блага, не об’єднуючись у формальні організації. Однак, зауважимо, що у 
громадянського суспільства є завдання значно важливіше,а саме змусити державу 
бути справедливою та ефективною. «Становлення громадянського суспільства є 
процесом, в якому одночасно функціонують громадяни, суспільство і держава. Рівність 
їхніх прав і обов’язків є умовою збереження і розвитку громадянського суспільства» 
[1,с. 13]. 

Отож, громадянське суспільство – це система самостійних і незалежних від 
держави суспільних інститутів та відносин, що забезпечують умови для реалізації 
приватних інтересів та потреб людей, їх відтворення та передачі від покоління до 
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покоління. Дослідники Ю. Тодика й В.Журавський уважають, що структурними 
елементами громадянського суспільства є: добровільно сформовані первинні 
самоврядні угрупування людей (сім’я, різні асоціації, господарські корпорації, групи за 
інтересами та інші суспільні об’єднання); сукупність недержавних суспільних відносин;  
господарська і приватна частина життя людей; сфера самоврядних організацій людей 
[3., с. 187].  

Громадянське суспільство відображає легітимні інтереси насамперед носіїв 
публічної влади – народу, територіальних громад,політичних партій, трудових 
колективів, громадян тощо. Загалом, громадянське суспільство є особливим 
станом,який можна пояснити як «режим мобілізації» й активізації суспільства для 
захисту своїх легітимних прав та інтересів. Громадянське суспільство можна звести до 
трьох характеристик: демократичністю, соціальною спрямованістю, урегульованістю 
соціально справедливим правом. В ідеалі громадянське суспільство можна 
розглядати як суспільство, у якому існують розвинені економічні, культурні, правовій 
соціальні відносини між його індивідами. 
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Європейський підхід до післядипломної медичної освіти в Україні 
 
У роботі висвітлені питання необхідності реформування та удосконалення 

післядипломної медичної освіти лікарів України в аспекті інтеграції з європейською 
медичною освітою. Окреслено перспективні тенденції розвитку вищої медичної освіти 
в державній політиці України. 

Ключові слова: післядипломна медична освіта лікарів, європейський підхід. 
The article contains the issues of the necessity to reform and improve the 

postgraduate medical education in Ukraine for integration with European medical education. 
Perspective tendencies of development of higher medical education in the state policy of 
Ukraine are outlined. 

Key words: postgraduate medical education of doctors, European approach. 
Рoзвитoк медичнoї oсвіти в Україні органічно пoв’язаний зі змінами, щo 

відбуваються в суспільстві, яке інтегрується в європейський простір і визначає 
сучасний вектор свого розвитку. В цьому контексті актуальними стають питання 
вивчення позитивного зарубіжного досвіду розвитку медичної освіти, як складової 
вищої професійної освіти. Цей науковий досвід сприятиме вдосконаленню системи 
медичної галузі в цілому та неперервної медичної освіти, зокрема, формуванню 
національного кадрового потенціалу медичної сфери, виведенню її на рівень світових 
стандартів. 

Перспективними тенденціями розвитку вищої медичної освіти в державній 
політиці України, згідно з пріоритетними тенденціями розвитку медичної освіти в 
освітній політиці Європейського Союзу, стають: розширення доступу до вищої 
медичної освіти, її відкритість, модернізація та гармонізація з соціально-економічним 
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розвитком країни, підлаштування до потреб суспільства для покращення рівня 
здоров'я населення, висока якість медичної освіти, мобільність та полікультурність 
медичного фахівця, розвиток парадигми глобального інтеграційного процесу, 
формування серед студентів медичних спеціальностей навичок самостійного пошуку 
встановлення діагнозу, діагностики та адекватного, обґрунтованого лікування 
пацієнтів та подальшого безперервного розвитку в професійній діяльності [3, 7].  

Вища освіта у європейських країнах перебуває в постійному динамічному 
розвитку, спрямованому як на збереження національної основи освіти, так і на її 
удосконалення відповідно до потреб людини і суспільства. Критерії відкритості та 
доступністі вищої освіти в освітній політиці Європейського Союзу поступово 
реалізувались через збільшення кількості студентів у різних країнах Східної та Західної 
Європи, що є необхідною ланкою формування прогресивної європейської нації [7]. 

Підписання документа про асоціацію України з Європейським Союзом означає 
запровадження ряду важливих змін, які розпочинаються в цілому Україні, ту у системі 
охорони здоров’я, зокрема. Пошук стандартів вищої медичної освіти є оптимальною 
стратегією досягнення концептуально нового рівня якості підготовки майбутніх 
фахівців, основою якого є підготовка медичних працівників відповідно до 
загальноприйнятих міжнародних норм викладання з урахуванням особливостей та 
інтересів національної системи охорони здоров’я. Шлях до отримання гарантованої 
якісної медичної допомоги лежить у тому числі і через реформування освіти лікарів [1, 
4]. 

Медична освіта лікаря триває усе його професійне життя. Це забезпечує 
неперервний професійний розвиток. У більшості країн світу професія лікаря належить 
до регульованих та контрольованих державою, зокрема у частині їх освіти. Тому її 
модернізація, зазвичай, відбувається на засадах сучасних стандартів та відповідно до 
вимог і потреб системи охорони здоров’я країни, яка здійснює таку реформу. Кроками 
до її модернізації медицини, безумовно, є впровадження сучасних інноваційних 
педагогічних технологій для навчання лікарів, проблемно-орієнтованого навчання, 
використання світового досвіду, що формує професійні компетентності медика. 
Фахівці ВООЗ зазначають, що сьогодні в Європі не існує загальноприйнятого підходу 
до безперервної медичної освіти, проте є загальна згода про те, що якість медичних 
послуг напряму залежить від постійної підтримки лікарями своїх компетенцій під час 
процедур безперервного підвищення та оцінки своєї кваліфікації. При цьому 
наголошується, що велике значення має забезпечення (і підвищення) якості та вимог 
до академічного рівня постачальників освітніх послуг або програм навчання, на основі 
яких лікарі координують власні плани освітньої діяльності [1, 5, 7]. 

Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях спрямована на її 
розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження 
національних стандартів якості. Відмінності у введенні та підтримці освітніх реформ є 
важливими, оскільки вони наявні і в трансформації освітньої політики України. 
Вітчизняні зміни в освітній галузі проходили подібно до реформ у країнах Східної 
Європи, тому досвід східних європейських країн (до прикладу – Польщі) у 
реформуванні освітньої галузі нам необхідний [3, 7]. 

Найважливішою передумовою забезпечення обов’язковості безперервного 
підвищення кваліфікації вважається створення єдиної системи акредитації 
постачальників послуг і програм, а також "колективна відповідальність" всіх учасників 
системи підготовки медичних кадрів.  

Медична освіта України перебуває у постійному процесі гармонізації зі світовим 
простором вищої освіти. Цьому сприяють відповідні директиви ЄС та документи 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, Всесвітньої федерації медичної освіти, 
якими визначаються основні вимоги до тривалості, змісту та системи контролю якості 
підготовки медичних кадрів. Невід'ємним компонентом демократизації у вищій 
медичній освіті є розвиток самоврядування вищих навчальних закладів. Нині ми 
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спостерігаємо процеси розширення їх прав за всіма напрямами діяльності: 
навчальним, науковим, фінансовим [4]. 

Головним завданням системи медичної освіти була і залишається якість 
підготовки лікарів на усіх етапах становлення спеціаліста. Якість медичної освіти в 
Україні, як і в ЄС, має базуватись на чотирьох принципах забезпечення якості у 
Європейському просторі вищої освіти (ESG) [1, 4]: 

– заклади вищої медичної освіти несуть первинну відповідальність за якість 
вищої медичної освіти, що надається, та періодично здійснюють самооцінку її надання 
із залученням студентства та громадськості;  

– забезпечення якості медичної освіти має відповідати системі вітчизняної 
вищої освіти, автономізації закладів вищої освіти, різноманітності освітніх програм і 
вибору освітніх траєкторій студентами і слухачами та має контролюватися 
державними і недержавними організаціями (МОЗ України, МОН України, Центр 
тестування МОЗ України, Національне агентство з якості вищої освіти, незалежні 
агенції та організації, викладацьке та студентське самоврядування);  

– забезпечення якості медичної освіти сприятиме розвитку медичної культури 
належної якості; 

– забезпечення якості медичної освіти враховуватиме потреби та професійні 
очікування майбутніх лікарів, закладів охорони здоров’я та суспільства в цілому.  

Усе зазначене має базуватися на загальних критеріях відповідальності та 
гуманізму медичної освіти; ґрунтуватись на принципах доказовості, використовувати 
найліпші можливості щодо покращання та упровадження нових педагогічних 
технологій у медицині. Необхідність розвитку загальних критеріїв, єдиних освітніх 
стандартів забезпечення якості підготовки медичних працівників – це необхідна умова 
щодо визнання їхньої кваліфікації у світі, можливість конвергенції систем підготовки, 
взаємовизнання освітніх рівнів та позиціонування українського лікаря на світовому 
рівні, відповідно до його компетентності та професійних навичок [1, 5, 7].  

Згідно із визначенням всесвітньої федерації медичної освіти (WFME), 
післядипломна медична освіта є тією фазою медичного навчання, під час якої лікарі 
набираються досвіду після отримання базової медичної кваліфікації. Така фаза 
підготовки проводиться відповідно до конкретних правил та інструкцій. 

Післядипломна медична освіта включає підготовку до офіційної реєстрації, 
виробничу / професійну підготовку, спеціалізацію і вузьку спеціалізацію, а також інші 
формалізовані програми навчання, відповідні виконання певних експертних функцій 
[1, 7]. 

У світі існує низка моделей післядипломаної освіти: 
1. Одноетапна: після отримання диплому лікаря навчання в інтернатурі чи в 

резидентурі (Німеччина, Ізраїль, Румунія, Молдова та ін.) 
2. Двохетапна: після отримання диплому лікаря навчання в інтернатурі, а потім 

в резидентурі чи спеціалізація (Україна, Швеція, Великобританія, Польша та ін.) 
3. Трьохетапна: після отримання диплому лікаря стажування чи навчання в 

інтернатурі, потім в резидентурі, а потім спеціалізація з вузьких спеціальностей (США, 
Франція та ін.) 

Післядипломна освіта являє собою частину континууму навчання в медицині, 
також включена до неперервної медичної освіти (НМО) або безперервного 
професійного розвитку (БПР) [1, 3]. 

На сьогоднішній день на післядипломному етапі потребує змін положення про 
інтернатуру та якнайшвидше запровадження лікарської резидентури, яка запропонує 
лікарям нову й більш тривалу модель спеціалізації за окремими лікарськими 
високотехнологічними спеціальностями. Крім того, у зв’язку з припиненням 
функціонування інституту клінічної ординатури, впровадження лікарської резидентури 
для системи післядипломної медичної освіти набуває особливого значення. 
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 Міністерство охорони здоров’я України доручило закладам вищої освіти та 
закладам післядипломної освіти оновити навчальні програми спеціалізації, курсів 
тематичного удосконалення, курсів інформації та стажування, зокрема шляхом 
впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги другого 
перегляду (ІСРС-2). Зазначені програми післядипломної підготовки уже затверджені 
та впроваджені у навчальний процес [6]. 

Усе вищезазначене має відбуватись у контексті затвердженої 28 березня 2018 
року Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему 
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я”, яка вперше 
за роки незалежності створює організаційні засади функціонування системи 
безперервного професійного розвитку лікарів. Як вказано у зазначеній постанові: 
“Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я – це 
безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей 
фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної 
освіти в інтернатурі”. Це дозволить мотивувати лікарів покращувати стандарти своєї 
професійної діяльності відповідно до потреб району, міста, регіону галузі, що 
триватиме упродовж усього періоду їх професійної діяльності. Принципи нової 
системи безперервного професійного розвитку дозволять забезпечити належний 
державний контроль за якістю підготовки та самовдосконалення лікарів, що буде 
сприяти поліпшенню якості медичної допомоги [5].  

Вимоги сьогодення пришвидшили перебудову діяльності закладів 
післядипломної освіти та факультетів післядипломної освіти у контексті переходу до 
інших, зокрема інтерактивних та дистанційних форм післядипломної освіти, що 
безумовно є зручним для лікарів. Безперервний професійний розвиток медиків 
обумовлює проведення практично-орієнтованих занять у вигляді семінарів та 
майстер-класів, де викладач стає основним консультантом, який не тільки проводить 
ознайомлення із практичними навичками, але і вказує на перелік інформаційних 
ресурсів та освітніх платформ, працюючи з якими, слухачі можуть підвищити свій 
рівень обізнаності з проблемою. Важливим є впровадження проблемно-орієнтованих 
методик при підготовці лікарів на післядипломному етапі, що дозволить підвищити 
ефективність використання отриманих ними знань при їх практичному застосуванні та 
розвинути клінічну інтуїцію [1, 2, 5].   

Отже, багаторічний досвід Євросоюзу має вагоме значення для України, 
особливо в сучасних умовах, коли виникає гостра необхідність у стабілізації стану 
держави в цілому. Тому розвиток сучасної української медичної освіти в контексті 
освітньої політики Європейського Союзу є приорітетним і включає: прийняття 
Міжнародних стандартів медичної освіти; підтримку академічної мобільності студентів 
медичних спеціальностей та професійної мобільності викладачів; встановлення вимог 
до базової підготовки; розширення клінічного навчання; полікультурність медичної 
освіти; автономність медичних університетів та університетських клінік; акредитацію 
медичних навчальних закладів на рівні держави і на міжнародному рівні; створення 
єдиного європейського простору медичної освіти для безперервного професійного 
розвитку медичних фахівців; спрямованість медичної освіти на покращення рівня 
здоров’я населення.  Запровадження сучасних підходів до вищої медичної освіти є 
нагальною вимогою часу і сприятиме інтеграції української вищої медичної освіти до 
європейської освітньої системи. Це відповідає потребам галузі охорони здоров’я, що 
сьогодні реформується, та, у кінцевому підсумку, сприятиме покращанню якості 
медичної допомоги населенню. 
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Підготовки фахівців прикордонників Європейського Союзу та США у 
контексті формування соціально-економічної компетентності  

Підтримка стабільності і порядку на кордонах будь-якої держави було і є одним 
із пріоритетних завдань, виконання якого може забезпечуватися тільки під час 
наявності добре навченого і підготовленого особового складу прикордонних 
підрозділів. Тому вивчення проблем, пов’язаних із європейським та північно-
американським досвідом всебічного спрямування підготовки офіцерів тактичного та 
оперативного рівнів, є важливим аспектом вдосконалення прикордонної служби 
України, особливо в умовах війни с російською федерацією.  

У наш час персонал Державної прикордонної служби України повинен бути не 
тільки компетентним у військовій справі, галузі охорони державного кордону, мати 
сформовані професійно необхідні вміння та навички, але й бути готовим до постійного 
саморозвитку, самовиховання та самовдосконалення. Прикордонна служба вимагає 
від персоналу наявності не тільки фахових знань і вмінь, а й компетентностей 
спеціального характеру (комунікативних, конфліктологічних, соціальних, економічних 
та ін.), що враховує різні аспекти професійної підготовки, в тому числі й соціально-
економічної. Забезпечення необхідного рівня професійного становлення є одним з 
найбільш важливих складових компонентів професійної підготовки майбутніх 
прикордонників і сприяє цілеспрямованому формуванню їхніх індивідуальних, 
особистісних, професійних якостей. 

У цьому контексті не можна оминути досвід ЄС та США, як країн з однією з 
найпотужніших правоохоронних систем у світі, а відтак – багатим досвідом підготовки 
для неї висококваліфікованих кадрів. У світлі досліджуваної проблематики заслуговує 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF
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на увагу підготовка фахівців для митно-прикордонної служби США, до функцій якої 
відноситься і здійснення прикордонного контролю. Для безпеки кордонів у Сполучених 
Штатах створено правоохоронні органи – Митно-прикордонну службу (англ. – Customs 
and Border Protection (СВР) та Берегову охорону (англ. – Coast Guard), які структурно 
входять до складу Міністерства національної безпеки (МНБ), що є одним з виконавчих 
департаментів Уряду США. 

Майже 21 770 агентів служби забезпечують охорону та здійснюють 
патрулювання 3 100 км кордону з Мексикою та 8 000 км кордону з Канадою. Близько 
1 050 агентів повітряних та морських підрозділів МПС запобігають незаконному 
потраплянню на територію США повітрям та водою осіб, зброї, наркотичних речовин і 
транспортних засобів. Підготовка усіх кандидатів на офіцерські посади в МПС, як і для 
більшості інших правоохоронних відомств США, здійснюється з 1975 р. на базі єдиного 
Федерального навчального центру правоохоронних органів (FLETC), який 
розташований в м. Глінко, штат Джорджія [3, с. 139]. Щоб розпочати навчання у FLETC 
і стати офіцером МПС особа повинна відповідати таким критеріям: бути 
громадянином США; бути віком до 37 років; проживати в США протягом попередніх 
трьох років; успішно пройти перевірку біографії, поліграф-тест, тест на наркотики та 
медичний огляд; успішно пройти вступний іспит (з результатом щонайменше 70 % 
пройти три тести, що охоплюють перевірку навичок логічного мислення, письма та 
основних засад діяльності МПС) за обраним місцем подальшої служби; виконати 
нормативи фізичної підготовки; мати дійсне посвідчення водія; бути здатним носити 
вогнепальну зброю; мати досвід роботи, ступінь бакалавра, один повний рік вищої 
освіти у сфері правоохоронного або кримінального правосуддя, або ж мати поєднання 
післядипломної освіти та досвіду роботи; пройти співбесіду перед комісією офіцерів 
МПС; бути прийнятим на роботу як співробітник МПС; розпочати навчання на 
робочому місці (CBPO Application Process U.S.). Не зважаючи на те, що значна 
кількість вимог до майбутніх офіцерів МПС носить соціальний характер і потребує 
економічних знань, проте проблема формування соціально-економічної 
компетентності не визначена як пріоритетна. 

Заслуговує на увагу також досвід країн Європейського союзу щодо підготовки 
прикордонного відомства. У Федеративній республіці Німеччина охорону кордонів 
здійснює Федеральна поліція – федеральний правоохоронний орган, який 
підпорядкований Міністерству внутрішніх справ Німеччини. Персонал Федеральної 
поліції Німеччини (йдеться про поліцейських в уніформі) представлений трьома 
ланками службовців: нижча (mittlerer Dienst – категорія звань від поліцаймайстера до 
поліцайхгауптмайстера), середня (gehobener Dienst – категорія звань від 
поліцайкомісара до ерстерполіцайхаупткомісара), вища (höherer Dienst – категорія 
звань від поліцайрата) [2, с. 6]. З вересня 2010 року навчання в Академії Федеральної 
поліції відбувається за модульною системою відповідно до укладеної із дотриманням 
вимог Болонської декларації Модульної книги [5]. У Модульній книзі визначено 
особистісні, фахові, соціальні та методичні компетенції, які необхідні поліцейським 
для виконання професійної діяльності. Так, наприклад, йдеться про те, що 
поліцейський повинен уміти аналізувати, бути готовим постійно вдосконалюватися, 
навчатися протягом всього життя, бути відповідальним, ініціативним, гнучким та 
креативним, готовим до змін, цілеспрямованим, умотивованим, здатним до 
критичного оцінювання, мати відчуття власної гідності, впевненість у своїх силах, 
добре розвинені комунікативні навички (письмові та усні), високу стійкість до 
психологічного та фізичного навантаження, здатність працювати в команді, 
виконувати функції керівника [5, с. 10]. Окреслені аспекти підготовки майбутніх 
працівників прикордонної служби у Німеччині свідчать про наявність тенденції до 
організації безперервної освіти майбутніх прикордонників. 

Оскільки Державна прикордонна служба України перебуває в стані 
реформування, вважаємо за доцільне узагальнити також особливості підготовки 
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фахівців для Прикордонної охорони Фінляндії (ПОФ). Досвід підготовки 
прикордонників у цій країні є предметом досліджень з огляду на наявність сухопутних 
і морських кордонів. Серед прикордонних відомств країн Європейського Союзу це 
прикордонне відомство заслуговує на увагу, оскільки нещодавно завершило етап 
реформування. ПОФ – державна служба Фінляндії, відповідальна за охорону 
зовнішніх кордонів. Це військова організація, підпорядкована міністрові внутрішніх 
справ Фінляндії і Президенту Фінляндської Республіки [1]. Академію національної 
оборони (АНО) Фінляндії (м. Хельсінкі), в якій, крім офіцерів збройних сил, 
передбачено підготовку офіцерів прикордонної охорони, засновано 1 січня 1993 р. на 
базі трьох військових навчальних закладів, які функціонували до цього самостійно. 
Оскільки офіцери прикордонного відомства покликані розуміти соціальні та економічні 
проблеми різних країн, відтак актуалізується формування у курсантів соціально-
економічної компетентності.  

Значний внесок у розвиток сучасної системи професійної підготовки молодшого 
персоналу Прикордонної служби України здійснює вивчення досвіду роботи фахівців 
Прикордонної варти Республіки Польща. Основні зусилля для майбутніх курсантів у 
навчальних закладах Прикордонної варти Республіки Польща як важливої ланки в 
системі професійної підготовки кадрів зосереджено на напрацюванні нових підходів 
до здійснення навчання з урахуванням найкращого вітчизняного й закордонного 
досвіду. Значна увага приділяється професійній компетентності прикордонників, 
наявності в них не тільки професійних знань, умінь і навичок, але й певних соціальних 
умінь, з поміж яких найбільш значущими є уміння спілкуватися, розв’язувати 
конфліктні ситуації та ін. Науковці зазначають, що за професійну освіту в Головному 
центрі підготовки майбутніх прикордонників відповідає кафедра спеціальних 
дисциплін. Різнобічний характер професійної підготовки майбутніх прикордонників у 
цій країні свідчить про зацікавленість викладачів у формуванні соціальної 
компетентності курсантів. 

 Проведений теоретичний аналіз наукових досліджень, в яких розглядаються 
різні аспекти і напрями підготовки майбутніх фахівців прикордонного відомства в 
різних країнах свідчить, що основною ознакою навчання курсантів здебільшого є його 
організація у військових закладах вищої освіти. Тривалий термін навчання майбутніх 
прикордонників свідчить про наявність тенденцій до безперервної освіти на різних 
рівнях. Поряд зі спеціальною професійною підготовкою курсанти покликані 
ознайомитися з основними економічними напрямами розвитку інших країн і 
соціальними аспектами, щоб компетентно виконувати свої професійні функції. Такий 
підхід передбачає формування соціально-економічної компетентності майбутніх 
фахівців прикордонного відомства.  
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Упровадження мобільного навчання для фахівців з охорони кордону 
в країнах Європейського Союзу 

 
Розвиток системи підготовки українських прикордонників, Державної 

прикордонної служби України (ДПСУ) вцілому потребує впровадження 
загальноєвропейських стандартів підготовки фахівців з охорони кордону, які 
потребують застосування мобільного навчання в освітньому процесі, що 
використовуються в підготовці прикордонних відомств країн Європейського Союзу. 

Згідно з принципами безперервного навчання та професійного розвитку, 
прикордонники країн ЄС не припиняють своє навчання після випуску. Професійна 
підготовка прикордонників у країнах ЄС висвітлені у Регламенті про Європейську 
прикордонну та берегову охорону Фронтекс, де наголошується на забезпеченні 
навчання викладачів для європейських прикордонних відомств країн з питань 
пов’язаних з охороною кордону, фундаментальних прав людини, міжнародного 
захисту, морського права і т.і. [3]. 

Сьогодення диктує свої правила, зокрема, пандемія COVID-19, вторгнення 
Російської Федерації (РФ) на українські землі. Застосування мобільних гаджетів у 
практику оперативно-службової діяльності пояснюється гострою необхідністю 
вдосконалення системи підготовки персоналу прикордонних відомств. Курсанти 
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (НАДПСУ) не завжди мають можливість навчатися в стінах академії, 
так як вони регулярно беруть участь у різних позапланових заходах, а саме: посиленні 
кордону, щорічних стажуваннях в підрозділах охорони кордону, тощо. Не завжди вони 
мають можливість користуватися навчально-методичною літературою. Саме тому їм 
на персональні мобільні електронні пристрої встановлюються програми, електронні 
підручники та посібники, і курсанти, знаходячись поза межами академії, мають змогу 
проходити відповідні курси [1].  

А роль викладача змінює свій вектор з головного джерела подачі інформації на 
допоміжний. Особливу роль починають займати самі засоби подачі інформації, а саме: 
електронні підручники, мультимедійні курси, тренінгові програми, а також програмні 
засоби проведення вебінарів, онлайн-конференцій, інтерактивних презентацій, тощо. 

Для підготовки фахівців охорони кордону розвиток мобільних засобів навчання 
дозволяє спілкуватися з викладачем незалежно від часу та місця, використовуючи 
безліч нових можливостей освітньої діяльності [2]. 

Застовуючи висвітлені електронні навчальні курси і посібники керівний склад 
прикордонних відомств країн ЄС має можливість здобувати знання професійного 
спрямування іноземною мовою, якісно спілкуватись англійською мовою з окремими 
особами та групами осіб згідно з національними та європейськими нормативно-
правовими документами, а саме – проводити інтерв’ювання іноземців, незаконних 
мігрантів, а також – спілкуватися з іноземними колегами. 

Висновки. У новітніх передумовах підсилення міжнародної співпраці між ДПСУ 
та європейськими відомствами в межах охорони кордону, удосконаленні програм 
академічної мобільності, організація спільного патрулювання кордону із країнами ЄС 
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винятковий інтерес викликають перспективи прикордонних відомств країн ЄС щодо 
встановлення та гарантування ефективного формування професійної іншомовної 
компетентності керівників. Застосування мобільного навчання для фахівців з охорони 
кордону дає змогу підвищити якість та ефективність навчальної діяльності, виводить 
на новий рівень взаємодію між учасниками навчального процесу. За допомогою 
особистих девайсів стає можливим безперервний навчальний процес не дивлячись на 
умови, що складаються сьогодні. 
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Проблема сімейної взаємодії є доволі складною, актуальною та теоретично і 
практично значущою. Сім’я – найважливіша форма організації особистісного побуту, 
заснована на подружньому союзі (шлюбі) та родинних зв’язках, тобто стосунках між 
чоловіком та дружиною, батьком і дітьми, братами і сестрами та іншими родичами, які 
живуть разом і ведуть спільне господарство. Також сім’ю визначають як малу 
соціальну групу суспільства, що виконує ряд серйозних функцій, важливих як для 
членів сім’ї, так і для суспільства в цілому [2, с. 28]. Саме у міжособистісній взаємодії 
кожен член сім’ї задовольняє потреби у прояві любові, ніжності, безпеці, довіри; 
відстоює свої цінності, норми і правила; оволодіває навиками, які так необхідні для 
взаєморозуміння, прийняття, прояву емпатії, підтримки один одного. На теперішній час 
сімейні відносини являють собою структуровану цілісність, елементи якої 
взаємозалежні, взаємообумовлені. Це подружні, дитяче-батьківські, дитячо-дитячі, 
прабатьківські-батьківські прабатьківські-дитячі відносини. Процес міжособистісної 
взаємодії відбувається під впливом кожного члена сім'ї та впливає на формування 
сімейних цінностей, традицій, способу спілкування з оточуючими. Крім того, слід 
зазначити, що у процесі міжособистісної взаємодії формуються риси характеру 
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кожного. В сім’ях, де панує атмосфера безпеки, свобода думки, взаєморозуміння, 
співробітництва, відповідальності; де вміють чути один одного та сприяти розвитку - 
кожен член сім’ї є більш адаптованим до вимог сучасного суспільства, вміє 
відстоювати свої позиції та організувати і гармонізувати своє життя, має чітко 
сформовану самоідентифікацію і навпаки, авторитарність, взаємодія членів сім’ї з 
позиції страху, маніпулювання, приниження, звинувачувань призводить до нервово-
психологічного виснаження кожного, сформованості невпевненості, підозрілості, 
відсутності довіри, конфліктності, розлучень.  

Слід зазначити, що сімейна динаміка міжособистісної взаємодії залежить від 
багатьох факторів, а саме: від колективного несвідомого (на яке впливають історичні 
події), стилю батьківського спілкування, внутрішніх цінностей, рис характеру, знань та 
навиків щодо ефективних способів вирішення конфліктів, ефективних стратегій 
спілкування; від бажання змінюватись, працювати над собою та над гармонізацією 
стосунків у сім’ї. Цікавим є дослідження Л. Помиткіної, яка дослідила трансформацію 
змін у взаємостосунках батьків і дітей. Вона розрізняє шість типів відношень до дітей: 
інфатицидний – дитовбивсто, насильство (зі стародавності до IV століття н.е); 
кидаючий – дитину віддають годувальниці у чужу сім’ю, монастир (IV-XVII століття); 
амбівалентний – діти не вважаються повноправними членами сім’ї, їм відмовляють у 
самостійності, індивідуальності, «ліплять» по «образу і подобі» при вападках опору 
жорстко наказують (XIV-XVII століття); нав’язливий – дитина стає ближчою до батьків, 
її поведінка строго регламентується, внутрішній світ контролюється (XVIII століття); 
соціалізуючий – зусилля батьків спрямовані на підготовку дітей до самостійного життя, 
формування характеру; дитина для них – об’єкт виховання і навчання (XIX століття - 
початок XX століття.); допомагаючий – батьки прагнуть забезпечити індивідуальний 
розвиток дитини, з урахуванням її схильностей і здатностей, налагодити емоційний 
контакт з нею (середина XX століття по теперішній час). [2, с. 14.]. 

Таким чином, ми спостерігаємо історичні зміни у взаємостосунках між батьками 
і дітьми. Але хочеться зазначити, що незважаючи на те, що  у XX-XXІ столітті 
переважає соціалізуючий та допомагаючий тип взаємостосунків між батьками і дітьми 
амбівалентний та нав’язливий тип виховання теж дуже часто присутній. Скоріше 
всього це пов’язано з певними історичними подіями та малою педагогічною 
обізнаністю батьків.   

Розглянемо формування колективного несвідомого, історично досліджуючи 
зв'язок з попередніми поколіннями. І так, ще Нестор Літописець писав «…Були мужі 
мудрі й тямущі, а називалися вони поляни… Поляни мали звичай батьків своїх 
лагідний й тихий, шанобу і сором великий перед невістками своїми і сестрами, 
матерями і батьками своїми» [1, с. 14.]. Український народ з давніх часів возвеличував 
шлюб та сімейні стосунки. Родинному життю надавалося велике значення, бо саме у 
подружньому коханні і продовженні роду вбачався сенс існування. В українській  
міфології була навіть божественна пара – Лада і Ладо, котра освячувала сімейні узи 
[2, с. 18.]. Готський історик Йордан пише про волинян, що вони не люблять влади над 
собою й живуть рівними поміж себе. Коли треба йти на війну, обирають керманича, а 
повертаючись усувають його з посади й далі живуть без влади над собою. Микола 
Чернишевський писав про малоросів як чарівне поєднання наївності і тонкості розуму, 
лагідність звичаїв у родинному житті, мрійність характеру, непохітно настійливого, 
витонченість смаку, поетичні звичаї.  

Українська етнокультурна розкриває глибинні архетипні уявлення про 
плодючість, чуттєвість, зближення, продовження роду. У свідомості українців сенс 
сімейного життя вбачається у гармонійних стосунках. Об’єктивізація архетипів у 
фольклорі, народних символах дає підставу стверджувати про рівність шлюбних 
стосунків, свободу від поневолення чи силування. Становлення сім’ї в Україні 
розкривається через історію розвитку культури країни, через норми стосунків між 
чоловіками та жінками, через конкретні етапи життя етногрупи. Пам’ятки Київської Русі 
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(«Повчання Володимира Мономаха», «Слово про закон, благодать та істину» Іларіона, 
«Руська правда» Ярослава Мудрого, «Слово про Ігорів похід», численні берестяні 
грамоти) допомагають глибше зрозуміти моральні, релігійні, економічноправові засади 
становлення сім’ї протягом Х-ХІІІ столітті [2, с. 20.]. В Уставі князя Ярослава 
Володимировича є положення про те, що батьки, які прагнуть насильно видати доньку 
заміж або забороняють шлюб з обранцем, мають як покарання сплатити певну суму 
гривень на користь казни. Якщо наречений відмовлявся від шлюбної домовленості, то 
мав сплатити «три гривні за сором» (досить висока плата, яка дорівнювала вартості 
коня). 

Але кількастолітня колонізація нашого краю, а саме під татарським ігом, після 
під литовським (два століття), після під польським і московським привела до 
виникнення амбівалентних почуттів. Любов і ненависть посилювались із душевною 
вразливістю та емоційною вибуховістю української натури; висока особистісна та 
національна гідність поєднувалась з комплексом меншовартості; людяність, доброта, 
милосердя поєднуються з жорстокістю та ворожістю, сміливість із страхом і 
невизначенністю. Бурхливі веселощі часто змінювались меланхолією. Тиск 
русифікації призвів до штучного перемішування етносів, що призвело до невротизації 
і психотизації, паталогічного зриву духовності, до роздвоєності. Русифікація 
призводить до руйнування пам’яті українського народу (у зв’язку з введенням 
недостовірної інформації у навчальні заклади), руйнування генетичного коду 
духовності, руйнування генетично запрограмованих зв’язків з Богом. Крім того,  почали 
зникати споконвіку виховані в українському середовищі такі прекрасні душевні риси, як 
миролюбність, душевність, делікатність, скромність, доброта, порядність, чесність, 
повага до батьків, шанобливе ставлення до людей, повага до людської гідності.  

Таким чином, українці від нелюбові до своєї влади над собою століттями жили 
під чужими владами. Але не зважаючи на звіряче національне нищення, яке 
проводили в Україні колонізатори (від печенігів і татар й до найманців наших днів)  
українська національна свідомість, прагнення до свободи, незламність духу, вселяє 
великий оптимізм у національне відродження вкраїнських психологічних архетипів, які 
збереглися в багатьох національно свідомих родинах. Оскільки актуальним напрямком 
у розвитку психології сімейних відносин є розробка її методологічних основ, опора на 
які дозволяє уникнути фрагментарності, випадковості, інтуїтивності, необхідно 
з’ясувати, яким чином історично сформована амбівалентність почуттів впливає на 
міжособистісні сімейні стосунки, на виховання дітей. Як внутрішньо особистісний 
конфлікт між прагненням до гармонії у сім’ї і її відсутність провокує  сімейні конфлікти. 
Дослідивши вплив амбівалентних почуттів на виховання і міжособистісну взаємодію 
та вплив внутрішньо особистісного конфлікту на сімейні стосунки ми можемо знайти 
важливі напрямки роботи, які допоможуть подолати жорстокість і насильство у 
сімейних стосунках; покращити міжособистісну взаємодію, здійснювати практичну 
роботу з сім'ями, діагностувати й допомагати перебудовувати сімейні взаємини. Крім 
того, практичні психологи можуть не тільки допомогти вирішувати сімейні проблеми, а 
й уникати та розуміти їх причини, а також змінити відношення до себе та оточуючих. 
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Роль освіти в управлінні кар’єрою працівника 

 

На сьогоднішній день, питання необхідності отримання вищої освіти, вже кілька 
років є темою, що викликає безліч суперечок. У той час, коли більшість представників 
поколінь впевнена в необхідності отримання дипломів вишів задля ефективного 
планування трудової кар’єри, більш молоді українці мають сумніви щодо цього. Тому 
вони вважають, що сама наявність диплому ВНЗ не варта нічого, якщо диплом не 
підкріплений суттєвими, а головне, затребуваними професійними, діловими та 
особистісними знаннями та якостями.  

Сьогодні, просто не має сенсу витрачати декілька років задля отримання вищої 
освіти як токової. Тим більше, освіта має бути «сучасною» та надавати реальні знання, 
які потрібні на ринку праці та за які роботодавці готові платити. 

Як свідчить статистика, в сучасній Україні більш ніж 60% випускників шкіл 
відчайдушно штурмують факультети вишів, у більшості своїй намагаючись отримати 
лише «факт наявності освіти» та погоджуючись навчатися там, де зуміли 
влаштуватися. До речі, заможні країни світу, зокрема країни Європейського союзу до 
якого прагне приєднатися й наша держава, демонструють геть іншу статистику. Більш 
ніж 70% молоді усвідомлено обирають навчання за сучасними робочими 
спеціальностями та вивчають, як працювати із новітнім високотехнологічним 
обладнанням. До не дешевих вишів, намагаються вступити лише ті, хто насправді 
потребує такого навчання та вибрав певні професійні напрямки [1]. 

Дійсно, частина випускників після школи відразу починає шукати роботу. При 
цьому одні, на жаль, просто не можуть собі дозволити отримати вищу освіту за 
матеріальною (або іншою) причиною, а інші вважають, що їм просто не потрібна вища 
освіта і що відвідування університету – марна трата часу і сил, які можна було б 
витратити на щось більш важливе (в плані кар'єрного росту або відкриття власної 
справи, наприклад) [2].  

Виходячи з вище зазначеного, можна стверджувати, що все ж таки освіта 
необхідна і буде сприяти, насамперед стрімкому професійному розвитку. 

Так, освіта – це інструмент, який дає людям знання, вміння, інформацію, 
дозволяє їм знати свої права та обов'язки щодо своєї сім'ї, суспільства, 
нації. Освіта збагачує світогляд, розширює можливості боротьби з несправедливістю, 
насильством, корупцією та багатьма іншими неприємними моментами 
в житті суспільства [3]. 

Що стосується кар'єри, то управління кар'єрою керівників стає однією з 
важливих сфер розвитку персоналу. Управління кар'єрою керівників – комплекс 
заходів, здійснюваних керівниками, службою персоналу та іншими підрозділами, що 
включають процеси планування кар'єри персоналу організації, індивідуальне 
планування кар'єри працівника, організаційні процеси, пов'язані з його професійно-
кваліфікаційним і кар'єрним зростанням, мотивацію та регулюванням кар'єри. У 
процесі управління трудовою кар'єрою керівників мають враховуватися не тільки 
здібності, інтереси, професійні, ділові та особистісні якості працівника, а й потреби і 
можливості самої організації [2]. 

Одним з аргументів у суперечці про цінність диплома є те, що деякі успішні люди 
не мали документа про класичну для свого часу освіту. Для прикладу: Генрі Форд, Білл 
Гейтс, Стів Джобс, Джон Девісон Рокфеллер, які без вищої освіти заснували власний 
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бізнес. Безсумнівно, поодинокі прориви, в основі яких лежить геніальність конкретної 
людини, відбуватимуться й надалі. Але системна вища освіта гарантує, що з навчання 
не випало найважливіше — формування широкого професійного та гуманітарного 
світогляду. Можна нескінченно розвиватися у будь-якому напрямку. Але саме в 
університеті людина отримує базу наукового мислення, розвиває здатність приймати 
виважені рішення, вчиться вибудовувати стосунки у майбутньому професійному колі. 

Так, сам по собі диплом ніколи не був гарантією досягнення успіху чи високого 
соціального статусу. Все залежить від мотивації, особистих досягнень майбутнього 
керівника, вибору напрямку й готовності до подальшого розвитку у професії. Таким 
чином, заклад вищої освіти в сучасному світі дає фундаментальні знання та формує 
цінне підґрунтя для кар’єрних злетів [1]. 

Чітко визначити межі професії наразі неможливо. На зміну одним професіям 
приходять інші, які відповідають вимогам часу та потребують інших компетенцій. Тому 
вища освіта, як і курси додаткової освіти, вбудовується у практику навчання протягом 
усього життя.  

На сьогоднішній день, теоретичні й практичні навички можна отримати різними 
способами: є безліч курсів, зокрема онлайн, освітніх центрів та програм. Та й 
спеціальностей, де не потрібна вища профільна освіта та де успіх залежить виключно 
від особистих навичок і досвіду, чимало. Водночас диплом все ще є необхідним у 
державному та громадському секторах. Серед галузей, для яких обов’язково мати 
вищу освіту, варто зазначити такі: медицина; педагогіка; інженерія; IT-спеціальності, 
пов’язані з управлінням. 

Необхідність заходів щодо управління кар'єрою пов'язана з тим, що більшість 
працівників, як правило, ставляться до своєї кар'єри пасивно, і вважають, що цими 
питаннями повинні займатися їхні керівники. Тому в багатьох західних фірмах 
обов'язковим є планування кар'єри, тобто визначення шляхів, що ведуть до 
досягнення її мети.  

Кадрові служби західних фірм складають, як правило, на п'ять років схему 
можливих переміщень з урахуванням очікуваних вакансій і стимулюють планування 
особистої кар'єри. Тут можуть бути такі варіанти [2]: 

1. Підвищення або зниження за посадою з розширенням або скороченням кола 
обов'язків і прав. 

2. Підвищення рівня кваліфікації, що супроводжується дорученням більш 
складних задач, ростом заробітної плати, але збереженням посади. 

3. Зміна кола задач і обов'язків без підвищення у посаді і росту заробітної плати, 
тобто ротація (особливо характерна для Японії). Основою планування кар'єри є 
кар'єрограма. 

Цей документ, що складається на 5-10 років, містить, з одного боку, 
зобов'язання адміністрації по горизонтальному і вертикальному переміщенню 
працівника, а з іншого боку, зобов'язання останнього підвищувати рівень освіти, 
кваліфікації, професійної майстерності. 

Кар'єрограма являє собою перелік професійних і посадових позицій у 
підприємстві (і поза ним), що фіксує оптимальний розвиток професіонала для заняття 
їм певної позиції у підприємстві. 

Це формалізоване уявлення про те, який шлях повинен пройти спеціаліст для 
того, щоб одержати необхідні знання та опанувати потрібними навичками для 
ефективної роботи на конкретному місці. 

Плануванням кар'єри у підприємстві можуть займатися менеджер з персоналу, 
сам працівник, його безпосередній керівник (лінійний менеджер). 

Програма розвитку кар'єри повинна забезпечувати підвищення рівня 
зацікавленості працівників, виявлення працівників з високим потенціалом просування. 

Програма розвитку кар'єри відображає такі моменти [2]: 
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• способи виявлення працівників з високим потенціалом зростання і просування 
(який характеризується не ступенем підготовленості працівників у даний момент, а 
їхніми можливостями у довгостроковій перспективі з урахуванням віку, освіти, досвіду, 
ділових якостей, рівня мотивації); 

• стимули до розробки індивідуальних планів кар'єри; 
• способи ув'язування кар'єри з результатами оцінки діяльності; 
• шляхи створення сприятливих умов для розвитку (навчання, підбір посад і 

разові завдання з урахуванням особистих можливостей); 
• організацію ефективної системи підвищення кваліфікації; 
• можливі напрямки ротації; 
• форми відповідальності керівників за розвиток підлеглих. 
Таким чином, для сучасної людини безперервне навчання стало новою нормою. 

Найціннішими працівниками нині і в майбутньому будуть ті, хто вміє поєднувати 
технічні знання з гнучкими навичками та здатен адаптуватися до потреб ринку праці. 
Для цього необхідно регулярно підвищувати кваліфікацію, освоювати суміжні сфери й 
розширювати кругозір, проходити курси, брати участь у конференціях тощо. 
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Роль міжкультурної комунікації в сучасному суспільстві 

 
Міжкультурні теорії зараз широко використовуються в освіті, охороні здоров’я та 

інших державних послугах. Необхідність такого розвитку виникла через постійно 
зростаючу полікультурність груп населення. Практично кожен аспект сучасного 
життя потребує певної обізнаності про міжкультурну комунікацію, зокрема, як для 
туристів, які подорожують за кордон на відпустку, бізнесменів, які ведуть переговори 
про злиття, так і для лекторів зі студентами з усього світу. Цілями міжкультурної 
комунікації є уникнення відокремлення від суспільства та навчання людей тощо. 

У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина як носій 
загальнолюдських універсалів і культурних особливостей. Людина діє й взаємодіє з 
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іншими на основі цих універсалів і особливостей у великій кількості контекстів 
спілкування [1]. 

Міжкультурна комунікація вивчає спілкування між різними культурами і 
соціальними групами та описує багато комунікаційних процесів і пов’язані з ними 
проблеми між групами людей з різним культурним походженням. 

Знання іноземної мови – це невід’ємна частина, але також необхідно розуміти 
культурне походження, цінності та інтереси іншої сторони. Навички міжкультурної 
комунікації необхідні для успішного спілкування з людьми інших культур і соціальних 
груп. Вони також включають готовність адаптуватися та визнати, що інші культури 
можуть спілкуватися та робити речі по-іншому. Міжкультурна комунікація вимагає 
розуміння унікального досвіду інших як ключа для координації сенсу та дій для 
досягнення певної спільної мети. 

Мета міжкультурної комунікації – пріоритет дотримання своїх інтересів у своїй 
культурі та пріоритет дотримання інтересів партнера в його культурі спілкування [2]. 

Важливо знати, що кожна культура може мати різні соціальні конвенції. 
Американські ділові партнери, наприклад, віддають перевагу невеликій розмові, щоб 
спочатку побудувати стосунки, тоді як британці можуть застосовувати гумор, а німці, 
як правило, переходять безпосередньо до справи. Американці люблять 
використовувати імена, коли звертаються до інших, німці захочуть потиснути один 
одному руки, а люди в Таїланді кладуть долоні разом на рівні грудей і замість цього 
кланяються. 

Географічні, мовні, освітні, соціологічні та психологічні риси впливають на наше 
спілкування, на точку зору жителів півдня проти жителів півночі країн, на сільську та 
міську динаміки.  

Міжкультурна комунікація вимагає кількох навичок, деяким з них можна 
навчитися, а іншими володіє кожна людина і їх просто потрібно 
удосконалювати. Розглянемо декілька найважливіших навичок міжкультурної 
комунікації, які більше зосереджуються на особистісних компетенціях, а не на 
навичках спілкування, таких як слухання, говоріння, мова тіла тощо.  

Однією з навичок міжкультурної комунікації є самосвідомість (ключ до розуміння 
особливостей спілкування інших культур), яка полягає в тому, щоб зрозуміти, як ви 
самі спілкуєтесь і як ваша культура сформувала вас. Коли людина краще усвідомлює 
свої власні уподобання, звички та можливі упередження і стереотипи, тоді їй буде 
набагато легше зрозуміти, як вона може вплинути на розмову чи спілкування. 
Міжкультурна комунікація полягає не тільки в усвідомленні «іншого», але й себе. 

Вирішальне значення для міжкультурної комунікації має емпатія, оскільки вона 
допомагає людині поставити себе на місце іншого і зрозуміти причини хвилювань 
інших людей. Міжкультурне спілкування може бути ефективним лише тоді, коли 
основою є повага. 

Наступна навичка – це емоційний інтелект. Працювати в різних культурах 
означає навчитися налаштовувати себе на багато невидимих аспектів спілкування. 
Міжкультурна комунікація вимагає інтуїції та вміння виходити за межі слів. 

Ще одна навичка – адаптивність. У певному сенсі суть міжкультурної комунікації 
полягає в тому, щоб допомогти людям скорегувати свої стилі спілкування, щоб сприяти 
ясності, гармонії та співпраці в обмін на конкуренцію. Тому ми повинні бути 
пристосованими не лише в тому, як ми говоримо, слухаємо та використовуємо мову 
тіла, а й у тому, як ми думаємо, реагуємо та взаємодіємо з людьми. 

Під час спілкування з людьми з різних культур завжди важливо зберігати 
позитивий настрій. У 99% випадків непорозуміння відбувається не тому, що хтось 
цілеспрямовано намагався ввести когось в оману. Більшість людей просто 
намагаються робити те, що вважають правильним.  

Розглянемо декілька стратегій, застосування яких покращить навички 
щодо правильних дій людини під час міжкультурної комунікації. 

https://ehlion.com/magazine/category/culture/
https://www.commisceo-global.com/blog/cultural-competence-and-the-ability-to-adapt
https://www.commisceo-global.com/blog/cultural-competence-and-the-ability-to-adapt
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 Підготуйтеся: проведіть дослідження і дізнайтеся, з ким ви будете мати 
справу. Зверніть увагу на культурні норми та соціальні звичаї місця. Знання завжди 
будуть виграшними, тому потрібно більше вивчати і менше робити припущень 

 Вивчіть мову: безсумнівно, це буде величезною перевагою та високою 
вдячністю, якщо ви покажете, що доклали зусиль, щоб вивчити мову свого колеги. І це 
обовязково викличе повагу. 

 Поспостерігайте: коли ви перше спілкуєтеся з представником 
незнайомої культури, уважно слухайте і уважно спостерігайте за його 
поведінкою. Зверніть особливу увагу на те, як вони реагують на різні стилі спілкування, 
а також шукайте схожість з вашою власною культурою. 

 Будьте відкритими та самосвідомими: забудьте всі загальні 
припущення, які ви могли мати щодо іншої культури. Зрештою, люди все ще 
залишаються індивідуальними людьми зі своїми власними уподобаннями, тому будьте 
в курсі будь-яких упереджених ідей, які у вас можуть бути, і кидайте їм виклик. 

 Ставте запитання: якщо ви в чомусь не впевнені або думаєте, що, 
можливо, неправильно зрозуміли те, що від вас просять, цілком нормально запитати 
й уточнити, а не здогадуватися та потенційно робити незручну помилку. 

 Розвивати уважність. Визнайте, що між думками та вчинками існує 
зв’язок, і усвідомте свої власні думки та припущення. Будьте свідомими і активними. 

Чи може бути міжкультурне спілкування в одній сім’ї? Уявіть собі сім’ю з трьох 
поколінь, яка живе в одному будинку. Бабусі й дідусі можуть представляти інший час і 
інші цінності від онуків. Батьки можуть мати інший рівень освіти та займатися кар’єрою, 
відмінною від бабусь і дідусів; навчання, яке отримують діти, може підготувати їх до 
ще однієї професії. Комунікація між поколіннями це і є міжкультурна комунікація, навіть 
якщо лише в обмеженій мірі. З групою сестер можуть бути спільні характеристики, але 
вони все одно будуть мати відмінності, і ці відмінності сприяють міжкультурному 
спілкуванню. Кожен з нас формується під час виховання, і воно впливає на наш 
світогляд, на те, що ми цінуємо і як ми взаємодіємо один з одним. Ми створюємо 
культуру, а вона створює нас. 

Отже, роль міжкультурної комунікації полягала в тому, щоб допомогти 
людям зрозуміти їхні відмінності, зрозуміти те, як культура формує різні 
способи спілкування, співпраці та знайти спільну мову.  

Міжкультурна комунікація є атрибутом соціокультурної життєдіяльності 
суспільства, в якому відбувається взаємодія між носіями різних культурних спільнот, 
спрямована на досягнення взаєморозуміння, подолання негативних стереотипів і 
формування готовності до діалогу.  
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Громадянська освіта як важливий чинник євроінтеграції України  
 

У статті проаналізовано головні аспекти розбудови стратегії громадянської 
освіти в умовах євроінтеграції України. Висвітлено сутність громадянської освіти, її 
правове забезпечення та ключові компетенції. Розглянуто громадянську освіту не як 
спеціальний навчальний предмет чи курс, а як своєрідний соціально-політичний 
проєкт системи освіти у цілому. Визнано необхідним системне (рівневе, галузеве) 
упровадження громадянської освіти задля формування необхідних громадянських 
компетентостей та загальних суспільних цінностей здобувачів освіти на шляху 
євроінтеграції України.   

Ключові слова: громадянськість, громадянська освіта, громадянська 
компетентність, громадянське виховання, громадянська культура, євроінтеграція 
України, європейське освітнє середовище. 

The article analyzes the main aspects of building a strategy for civic education in the 
context of Ukraine's European integration. The essence of civic education, its legal support 
and key competencies are highlighted. Civic education is considered not as a special subject 
or course, but as a kind of socio-political project of the education system as a whole.  
Systematic (level, branch) introduction of civic education is recognized as necessary for the 
formation of the necessary civic competencies and general social values of education 
seekers on the path of Ukraine's European integration. 

Key words: citizenship, civic education, civic competence, civic education, civic 
culture, European integration of Ukraine, European educational environment. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку України важливим постає питання 
необхідності упровадження шляхів підвищення громадянської свідомості особистості. 
Основним механізмом цього процесу має стати стратегія системної громадянської 
освіти, що передбачає пряме залучення дітей та молоді до громадського життя. 
Формування громадянськості, громадянської культури, громадянських 
компетентностей, політичної, правової освіченості підростаючого покоління стають 
важливими напрямами у науково-педагогічних дослідженнях, розбудові вітчизняної 
освітньої системи, політичній практиці України на шляху євроінтеграції.    

Освіта як ресурс та засіб розвитку громадянського суспільства передбачає 
створення можливостей для розвитку особистості, що є важливим чинником не лише 
процесу трудової діяльності, а й гуманних соціальних демократичних відносин. 
Удосконалення суспільства неможливе без систематичної й спрямованої роботи з 
розвитку й становлення особистості. У процесі соціалізації особистості період зрілості 
констатується лише при наявності повністю сформованого громадянського бачення 
світу, оцінки оточуючого середовища з позицій власної активності й відповідальності. 
Зважаючи на те, що потреба бути громадянином своєї держави є цілком природною, 
сама собою вона не зможе реалізуватися в особистості: допомогти у цьому кожній 
людині, особливо молодому поколінню, покликана неперервна громадянська освіта. 

Основна частина. Зі здобуттям Україною незалежності почалася побудова 
демократичного устрою та громадянського суспільства. Однак громадянська освіта 
довгий час залишалася поза увагою державних інститутів та мала переважно 
неформальний і інформальний характер, ознаки безсистемності провадження, 
ситуативності навчання. Прагнення України інтегруватися у європейський культурно-
освітній простір автоматично активізує суттєве оновлення змісту освіти, проведення 
широких трансформаційних процесів в освітній галузі. Варто зауважити, що така 
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інтеграція – це не просто банальне копіювання європейської стратегії громадянської 
освіти та виховання, а, фактично, зміна самої філософії громадянської освіти, 
адаптація її мети та завдань до потреб та викликів українського суспільства. 

Одним із завдань, яке має бути розв’язане системою громадянської освіти, є 
забезпечення функціональної громадянської освіченості особи. Тому зміст освіти 
повинен спрямуватися на здобуття молоддю досвіду громадянських дій і переживань, 
основних громадянських умінь, що забезпечують успішність реалізації інтересів 
особистості у політико-правовій, соціальній, економічній та культурних сферах 
суспільного життя, а також на формування емоційно-ціннісного компоненту 
громадянської культури особистості. Зміст громадянської освіти забезпечує 
формування системи уявлень і сприяє становленню світоглядних орієнтацій 
особистості, виробленню власної філософії життєдіяльності. 

Термін «громадянська освіта» є калькою з англійського терміну «civic 
(democratic) education», який використовується для позначення поняття сучасної 
інтернаціональної інтегративної педагогічної технології формування громадянських 
чеснот населення, передусім молоді. 

Громадянська освіта визнається необхідною як засіб демократизації суспільства 
й потужний чинник політичної соціалізації молоді; як спосіб залучення її до активної і 
відповідальної участі в ухваленні спільних рішень; засіб подолання політичної апатії, 
анемії; як навчання мирних способів політичної поведінки, прийомів розв’язання 
соціальних проблем і конфліктів, впливу на владу [4, с. 87]. 

Під поняттям «громадянська освіта» сьогодні слід розуміти систему освітніх 
технологій, теорії та прикладних практик демократії (політичних, юридичних, 
інформаційних, соціальних), спрямовану на формування відповідального 
громадянина через набуття ним необхідних теоретичних знань, поведінкових патернів, 
демократичних цінностей для реалізації реального народовладдя через інтерактивні 
та проєктні методики навчання [3, с. 79].  

О. Шестопалюк вважає, що результатом громадянської освіти є формування 
цілісного явища з чотирьох взаємопов’язаних компонентів: мотиваційно-ціннісного 
(громадянська спрямованість), когнітивного (громадянські знання), особистісно-
диспозиційного (громадянські якості) та поведінкового (способи громадянської 
поведінки). Якщо конкретизувати чотири компоненти, запропоновані О. 
Шестопалюком, ми отримаємо: а) мотиваційно-ціннісний (ставлення до людини, 
суспільства, держави як до цінностей вищого порядку, інтерес до історії держави та 
суспільства, прийняття цінностей держави тощо); б) когнітивний (усвідомлення 
громадянського обов’язку перед державою та суспільством, знання про особливості 
громадянського суспільства тощо); в) особистісно-диспозиційний (громадянська 
відповідальність, громадянська гідність, патріотизм, терпимість, громадянська 
мужність тощо); г) поведінковий (дотримання норм громадянської поведінки, ідеалів та 
переконань, участь у громадських організаціях та соціально важливих громадських 
програмах тощо) [19]. 

Зміст громадянської освіти, що забезпечує формування громадянської 
компетентності особистості, є сукупністю: знань про громадян (філософсько-
культурологічних, морально-етичних, політологічних, правових, економічних, 
соціальних); громадянських умінь, необхідних для ефективної соціалізації здобувача 
освіти у політичній, правовій, соціальній, економічній та інших сферах суспільного 
життя та пізнання навколишнього світу протягом життя; громадянських цінностей, 
ставлень, установок, серед яких можна виокремити загальнолюдські, демократичні, 
національні [9, с. 78]. 

Поділяємо погляди авторського колективу аналітичного звіту «Політична 
культура та проблеми громадянської освіти в Україні» (2004) щодо ролі громадянської 
освіти у демократичному суспільстві. Саме громадянська освіта покликана навчати 
індивіда зберігати власну автономію у стосунках з іншими людьми та державою, 
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ефективно захищати власні інтереси. Така освіта має бути осмислена як своєрідне 
звільнення людини, її визволення, але не від зовнішніх пут, а від власної нерішучості, 
нездатності відчути власну соціальну значущість, гідність, свободу й рівність у 
стосунках з іншими. Поряд з наданням знань і формуванням умінь суспільно-
політичної дії політична освіта має приводити до формування певного морально-
духовного стану людей – відчуття власної свободи та разом з тим відповідальності, 
віри у суспільні цінності. Саме такий стан маркується поняттям «громадянськість» [12, 
с. 42]. 

С. Рябов називає «громадянськістю» морально-духовний стан свідомості 
особистості, який, по-перше, зумовлюється обізнаністю людини щодо своїх прав i 
обов’язків, власних інтересів i можливостей їхньої реалізації у суспільстві, по-
друге, має глибокий емоційний вимір i, по-третє, формується на підставі досвіду 
співіснування громадою. Співіснування громадою означає «зорієнтованість суб’єкта 
суспільного життя не на боротьбу з іншими, а на співпрацю, здійснення спільних справ, 
шанування приватності, лояльність до чинного ладу та критичність у ставленні до 
уряду, участь у розв’язанні спільних проблем, причетність до життя громади» [15, с. 8].  

У своєму теоретичному дослідженні В. Кравцов та Т. Кравцова розглядають 
громадянськість як специфічну моральну якість особистості, що визначає її соціальну 
спрямованість, готовність до досягнення соціально значущих та індивідуально 
необхідних цілей відповідно до правових та моральних норм [8, с. 27-28]. 

У державах Євросоюзу тлумачення громадянської освіти за останні десятиліття 
еволюціонувало від поняття «Civics education» (отримання знань у сфері 
суспільствознавства, політології, історії, права) – до сучасного поняття «Citizenship 
education» (формування громадянськості). Акцент у громадянській освіті змістився від 
системного надання інформації зі сфери суспільних наук до формування особистісних 
громадянських компетентностей. Саме вони дозволяють людині бути активним 
суб’єктом соціально-політичних практик демократичного суспільства [17]. 

Демократичне суспільство, відповідаючи на виклики сучасного світу, потребує 
громадян, які уміють брати на себе відповідальність та виявляють інтерес до вивчення 
світу і того, як світ працює поза їх оточенням. Вони можуть і справді вживають заходи 
для розв’язання великих і малих проблем, щоб поліпшити наш колективний добробут. 
Розуміючи всю важливість і багатогранність виховання такого громадянина, а також 
складність завдання для освітніх систем демократичних держав, Рада Європи 
запропонувала концептуальну розробку «Компетентностей для демократичної 
культури» (відомої також під назвою «рамка компетентностей» (РКДК)), заснованих на 
принципах Ради Європи, для завдань у сфері навчання громадянськості на 
національному, європейському і глобальному рівнях (2017) [5]. 

Громадянська компетентність – це шлях до певної політичної та/або соціальної 
спільноти; це розуміння та здійснення прав та обов’язків цієї спільноти; це 
громадянська самоідентифікація та якість особистості, що вимагає від неї активної 
участі у політичному/громадському житті та характеризує міру її залучення до 
суспільного життя; це моральна цінність, яка базується на почутті патріотизму, повазі 
до прав людини, розуміння особистого обов’язку, відповідальності, терпимості, 
солідарності. Ми цілком погоджуємося з думкою А. Токарєвої та І. Чижикової, що хоча 
громадянськість «отримується індивідуально», загальні компоненти цивільного, 
політичного та соціального її аспектів роблять громадянськість соціальним явищем. 
Ми також погоджуємося з тим, що з точки зору соціального явища їй можна навчати та 
вивчати, а з погляду якості особистості та моральної цінності – її потрібно культивувати 
[16, с. 90].  

Динаміка суспільних змін та активне просування ідей демократії та 
громадянської освіти міжнародними інституціями сприяло розробці декількох підходів 
до просування громадянської освіти в середній школі по всьому світу. До недавнього 
часу в США, Канаді, Великобританії, Австралії, Італії, Португалії та низці інших країн 

http://www.cidree.org/fileadmin/files/pdf/publications/pupil_assessment.pdf
http://www.cidree.org/fileadmin/files/pdf/publications/pupil_assessment.pdf
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віддавали перевагу окремому предмету під назвою «Громадянська освіта» у 
навчальному плані. Сучасні тенденції в міжнародному освітньому просторі 
демонструють зміни у пріоритетах провідних освітніх систем світу, які, хоч і повільно, 
але все ж таки перебудовують свої програми і включають громадянську освіту не 
просто у зміст суспільних та гуманітарних дисциплін (історія, філософія, 
суспільствознавство), а й як міждисциплінарну тему в усі предмети середньої школи. 
Провідними в цій сфері виступають скандинавські країни, Великобританія і США [11, 
с. 242].   

В Україні громадянська освіта є важливою складовою політичної соціалізації 
молоді. Це розуміння та здійснення громадянських прав, свободи та гідності 
особистості. Це критичне ставлення до уряду, здатність захищати власні права. 
Громадянська освіта полягає у побудові громадянської культури – надання знань, 
необхідних для ефективного функціонування в сучасному суспільстві, оцінки прав 
людини, здатності не дозволяти владі обмежувати законні права на участь у 
суспільному житті, вступати у діалог та співпрацю з іншими. 

Як навчальний предмет громадянська освіта з’явилася в Україні на початку 2000 
року. Розробка першої Концепції громадянської освіти (виховання) особистості в 
умовах розвитку Української державності здійснювалася на виконання завдання 
необхідності тлумачення «концепції громадянського виховання як процесу оволодіння 
особистістю системою національних і загальнолюдських цінностей, формування 
патріотизму, відповідальності за долю нації, держави, розвитку психологічної 
готовності та практичної здатності людини служити інтересам держави, вносити 
власний вклад у реалізацію національної ідеї», – зазначено у Національній програмі 
патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку 
духовності та зміцнення моральних засад суспільства, прийнятій у 1999 р. 

Відповідальність за розробку Концепції була покладена на Академію 
педагогічних наук, яка представила її у 2000 р. Відповідно Концепції, поняття 
громадянської освіти розумілось як «виховання», що стосується суспільної та 
приватної сфери, а саме як процес формування громадянськості як інтегрованої якості 
особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, 
політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати 
особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, у якому 
права людини виступають визначальними [13]. 

Підхід Академії педагогічних наук розділив поняття громадянської освіти як 
виховання та громадянської освіти як «формальної освіти», орієнтованої на отримання 
знань та умінь, пов’язаних з правами та обов’язками людини/громадянина: 
«Громадянська освіта – це навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, 
як дотримуватись її законів, але водночас і не дозволяти владі порушувати їхні права, 
домагатися від неї здійснення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином 
демократичного суспільства». Подальший розвиток концепцій і підходів в 
громадянській освіті відбувався завдяки першим великим проєктам з громадянської 
освіти, які співфінансувалися міжнародними донорами, такими як: Демократична 
освіта, українсько-канадський проєкт Університету Квінз, Онтаріо; Українська мережа 
громадянської освіти – UCEN, заснована IREX; «Освіта для демократії в Україні» в 
рамках Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства в Україні. 
Ці проекти стали основою для включення питання громадянського виховання до 
шкільних програм, а також до програм неформальної освіти та освіти для дорослих. 
Тим не менш, у результаті цього громадянське виховання так і не було включене у 
правові рамки освітньої політики. Пілотні програми отримали визнання завдяки 
схваленню на рівні міністерств. Програми та навчальні посібники були рекомендовані 
як «факультативний предмет» [2]. 

У 2012 р. для схвалення було запропоновано нову Концепцію громадянської 
освіти та виховання. Вона містила такі самі визначення, як і Концепція 2000 р., яка 
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посилалась на патріотизм, мораль і духовний розвиток з одного боку, і на демократію, 
права людини та обов'язки з іншого боку. Крім того, вона містила твердження про те, 
що освіта має фокусуватись на духовному і моральному розвитку. Проте, у деяких 
розділах визнавалась необхідність компетентнісного підходу та навчання, 
спрямованого на особистість, з наголосом на уміння та навички. Громадянське 
виховання було визнане наскрізною дисципліною, що повинна охоплювати 
викладання на уроках, позакласні заходи, демократичну організацію шкільного життя 
та передбачати міждисциплінарний підхід. Проєкт самої Концепції був створений на 
основі різних текстів і тому містив багато суперечливих і неузгоджених визначень. Він 
так і не був схвалений. 

Унормування підходів до громадянської освіти шкільної і студентської молоді 
відбулося у 2015-2020 рр., коли загострилися процеси пошуку адекватного подіям у 
країні змісту і тлумачень понять «громадянин», «громадянськість», «громадянська 
компетентність». У 2016 р. побачила світ Концепція «Нова українська школа», яка, по 
суті, ознаменувала старт серйозних прогресивних трансформацій шкільної освіти. У 
Концепції «Нова українська школа» було визначено: «Громадянські та соціальні 
компетентності включають володіння культурою демократії, правову компетентність, 
усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної 
комунікації, здорового способу життя» [7]. 

У жовтні 2018 р. на державному рівні затверджено Концепцію розвитку 
громадянської освіти в Україні [6]. У 2020 р. відбулося обговорення проєкту Стратегії 
розвитку громадянської освіти на період до 2030 р. та Плану заходів щодо її реалізації, 
розроблених на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 
жовтня 2018 р. №710-р «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в 
Україні» та пункту 19 плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації 
українського суспільства та підтримки ініціатив громадянськості у зазначеній сфері 
[14].      

Формування активної громадянської позиції, громадянської та національної 
ідентичності особистості визнається одним з найбільш важливих завдань освіти. 
Складовою громадянської освіти є національно-патріотичне виховання молоді. У 
«Стратегії національно-патріотичного виховання», затвердженій Указом Президента 
України від 18 травня 2019 року № 286/2019 вказується на необхідність постійного 
удосконалення національно-патріотичного виховання, разом з іншими невідкладними 
потребами зазначається про актуалізацію, зокрема, такої потреби, як «гармонізація 
законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції із 
законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та держав – 
членів НАТО», з огляду на збереження українських національних цінностей і традицій 
[18]. Стратегією передбачається надання системності процесу постійного 
удосконалення національно-патріотичного виховання. У жовтні 2020 року Урядом був 
схвалений План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання 
на 2020–2025 роки. Планом дій передбачається, зокрема, забезпечення «проведення 
наукових досліджень з питань національно-патріотичного виховання», «вивчення 
вітчизняних та зарубіжних сучасних виховних систем, узагальнення та поширення 
найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання». Отже визнається 
обґрунтованим та доцільним вивчення зарубіжних систем громадянської освіти, які 
включають, зокрема, національно-патріотичне виховання. 

Сьогодні в українських школах громадянська складова освіти реалізується 
шляхом інтеграції змісту таких предметів, як історія України, всесвітня історія, 
географія, основи правознавства, а також за рахунок варіативної складової: «Права 
дитини», «Права людини», «Практичне право» тощо. З 2011-2012 н.р. у шкільних 
закладах освіти упроваджено обов’язкове вивчення громадянознавчого курсу 
«Людина і суспільство» для учнів 11 класів, а з 2018-2019 н.р. – предмета 
«Громадянська освіта» для учнів 10 класів. Протягом останніх років активізувався 
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процес упровадження курсів громадянської освіти у закладах вищої освіти за 
підтримки Міністерства освіти і науки України та неурядових організацій. Так, 
наприклад, з 2018 р. у закладах вищої освіти системно упроваджується курс 
«Демократія: від теорії до практики». 

Провідний фахівець у галузі позашкільної освіти О. Биковська опублікувала у 
2019 р. аналітичні матеріали, які містили перспективи розвитку позашкілля до 2030 р. 
У візії позашкільної освіти 2030 головною метою реформ має стати розширення 
функцій позашкільної освіти як центру не тільки освітньої, але й соціокультурної та 
громадянської діяльності [1]. Остання має реалізувати формування у вихованців 
закладів позашкільної освіти окремих компонентів ієрархічної структури 
громадянських компетентностей. 

Маємо усвідомлювати, що реальні результати формування у молоді 
громадянськості, демократичних цінностей і відповідних компетентностей будуть 
залежати не лише від упровадження відповідних навчальних програм і курсів, а й від 
спільного впливу кожного педагога, викладацького складу у цілому, сім'ї та органів і 
посадових осіб державної влади, місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства, ціннісних орієнтирів суспільства. При цьому ціннісно-
формулюючий вплив освіти здійснюється як на окрему особистість, так і на суспільні 
цінності та орієнтири. З точки зору суспільства, потрібно сформувати спільність 
демократичних і відповідальних громадян, а з позицій окремої особистості – оволодіти 
цінностями демократії, громадянського суспільства та досвідом громадянської 
поведінки: мати активну життєву позицію, власну гідність, потребу дотримання і 
захисту прав людини, уміння конструктивно керувати емоціями, розв’язувати 
проблеми, робити усвідомлений вибір і нести відповідальність за свої дії, відстоювати 
власні права, не порушуючи прав інших [10, с. 54]. 

Упровадження програм громадянської освіти від дошкільних, позашкільних 
закладів через усю систему загальноосвітньої, професійної та вищої шкіл до навчання 
дорослих упродовж усього життя, неінституціональної (неформальної) освіти, 
зорієнтованої на її організацію поза освітніми інститутами, використання ресурсів та 
засобів інформаційних технологій (формування моделі відкритого навчального 
середовища), різних платформ дистанційного навчання (Prometheus, EdEra, 
«Всеукраїнська школа онлайн», ВУМ-online і т. п.), потенціалу соціальних мереж 
(Facеbook, Twitter і т. п.), месенджерів (Telegram-канали, Viber-спільноти і т. п.) 
підтверджені успішною практикою, можуть і мають стати важливими інструментами 
змін суспільної психології, зміцнення демократії, подолання розриву між цінностями, 
властивими сьогоднішньому українському суспільству, та цінностями європейської 
демократії. 

Висновки. Соціально-економічна турбулентність, транзитивні явища 
українського суспільства часів незалежності, російсько-українська війна актуалізували 
питання розвитку громадянської компетентності в українському освітньому дискурсі. 
Наразі на порядок денний постають завдання дослідження та інтеграції в українську 
освітню політику і практику викладання нових концептів і теорій як світоглядних і 
методологічних можливостей оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання 
української молоді як членів глобального громадянського суспільства, як громадян 
стійкого розвитку в умовах невпинної і всеохоплюючої інтернаціоналізації суспільного 
життя. Сьогодні стратегічною ціллю освіти нашої держави є не просто «знаюча 
людина», компетентний фахівець у тій чи іншій галузі, а й відповідальний та активний 
громадянин, який цінує і готовий відстоювати ідеали свободи, демократії та прав 
людини. Названі фактори, всебічна глобалізація та транснаціоналізація освіти, 
формування єдиного європейського освітнього простору створюють особливі виклики 
для України та спонукають до важливих змін у педагогічній теорії і практиці. 

Громадянська освіта має охоплювати усі види освіти (формальну, 
неформальну, інформальну), а також усі складники освіти, усі рівні освіти й усі вікові 
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групи громадян, зокрема освіту дорослих, бути спрямованою на формування 
громадянських компетентностей. 
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Актуальність змісту освіти для європейського виміру України 

 
Світ переживає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів. Сучасні 

демократичні тенденції вимагають від громадянина не лише політичної активності, а й 
усвідомлення власної ролі та значення в житті суспільства, а також дій відповідно до 
власних переконань і цінностей. Європа має багатий історичний досвід розвитку та 
становлення демократичного суспільства. У більшості європейських держав 
розроблено спеціальні навчальні курси та створено різноманітні навчальні підручники 
та посібники, діють науково-методичні центри, налагоджено відповідну підготовку 
вчителів для полегшення впровадження та сприяння здійсненню регіональної 
європейської інтеграції. 

Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашої 
держави до Європейського співтовариства. Україна має узгодити та наблизити свої 
соціально-економічні інституції до стандартів країн ЄС і зробити їх відповідними 
загальноєвропейським вимогам. Європейський вибір України зумовлений її 
геополітичним положенням і спільною історією формування та розвитку європейської 
культури. А сучасна школа має сприяти розвитку демократичної культури, 
формуванню необхідних для проживання в європейському співтоваристві 
компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети 
загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про 
спільну європейську спадщину та практичних умінь адаптуватись до життя й навчання 
в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до 
комунікації та захисту своїх прав. 

Дуалістичний характер будь-якої національної освіти полягає, з одного боку, у 
збереженні доброго, міцного коріння національної культури, з іншого - в адекватному 
оновленні, спрямованому на підготовку особистості до життя в динамічному, 
взаємозалежному світі. Для сучасної школи України, яка переживає ґрунтовне 
реформування, це може знайти своє відображення в поновленні стандартів змісту 
освіти національного та загальноєвропейського компонентів з урахуванням тенденції 
європейського та світового розвитку. 

Для практичної реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію 
необхідно поширювати в суспільстві просвітницьку діяльність, створити відповідні 
освітні проєкти і програми, розробити та запровадити в закладах загальної середньої 
освіти курси, які підготують молоде покоління до повноцінного існування в 
європейському просторі. 

Мета освіти для європейського курсу України - поширення комплексних знань 
про Європу, які необхідні на сучасному етапі громадянину України для існування в 
європейському співтоваристві, створення на їхній основі відповідного інтегрованого 
курсу та його впровадження в навчально-виховний процес закладів загальної 

https://od.org.ua/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83.
https://od.org.ua/uk/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text
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середньої освіти. До головних завдань належать: визначення змісту освіти для 
європейського виміру України на основі ґрунтовного аналізу та узагальнення існуючого 
європейського досвіду; створення відповідного навчально-методичного забезпечення, 
до складу якого входять: навчальний посібник для учнів, різноманітні дидактичні 
матеріали, методичні рекомендації для вчителів; надання школярам знань про 
європейські демократичні здобутки та особливості становлення демократичного 
суспільства в Україні; створення умов для набуття молоддю позитивного 
європейського досвіду, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії; 
формування необхідних компетентностей, сприяння становленню активної позиції 
молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства у світі, 
Європі, Україні. 

Знання про Європу базуються на загально-педагогічних і дидактичних 
принципах, основними з яких є: гуманізм, демократичність, науковість, практична 
спрямованість, наступність і безперервність, розширення обсягу знань про Європу, 
котре охоплює всі ланки (початкову, основну, старшу) школи; полікультурність, 
інтегрованість (міждисциплінарність) - передбачає, що в процесі роботи над змістом і 
структурою даного курсу враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базовими 
шкільними предметами, насамперед – мовою, літературою, історією, правом, 
географією, економікою, світовою культурою. 

Зміст освіти вважається одним з основних засобів цілеспрямованого навчання, 
він повинен базуватися на основних цінностях та ідеях європейського демократичного 
суспільства: права людини, рівність, мир, соціальна справедливість, демократія, 
свободи, безпека громадян, взаємозалежність, плюралізм, культурне розмаїття, 
відкритість, відповідальність, партнерство, повага до навколишнього середовища. 
Зміст освіти для формування поняття європейського виміру має певну систему 
інтегрованих знань, у процесі оволодіння якими створюються умови для формування 
та розвитку в особистості ціннісних орієнтацій та вмінь, необхідних для 
життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві. Оскільки для сучасної 
української політики пріоритетним є посилення інтеграційних процесів у європейське 
співтовариство, оновлені стандарти української освіти повинні поєднувати національні 
та загальноєвропейські компоненти, ураховувати факти загальноєвропейського 
розвитку, включаючи необхідні знання про Європу, європейські надбання, цінності та 
орієнтири. Зміни в змісті шкільної української освіти взагалі мають бути основним 
дієвим інструментом її реформування та приведення у відповідність із 
загальноєвропейським контекстом, з потребами сьогодення.  Форми та методи 
впровадження знань про Європу на сучасному етапі мають особливе значення. Саме 
сьогодні прогрес суспільства зумовлює нове ставлення до методів, засобів і форм 
навчання. Нині провідну роль відіграють інформаційні та комунікаційні технології, нові 
інтерактивні форми навчання. Гармонійне поєднання існуючих підходів до 
застосування всього дидактичного комплексу передової педагогічної думки може 
гарантувати максимальний успіх у процесі запровадження інтегрованих  курсів, студій. 
Натепер існує досить багатий арсенал вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо 
застосування різних способів і варіантів впровадження інтегрованих знань про Європу. 

Однією з важливих форм упровадження змісту інтегрованого курсу знань про 
Європу є позакласна та позашкільна робота з учнями. При використанні гармонійного 
поєднання класно-урочної та позакласної форми для школярів створюється 
атмосфера, яка сприятиме розвитку громадянської позиції, причетності до 
європейських цінностей та європейського громадянства. Це надасть можливість 
учневі не тільки довідатись про багату європейську спадщину, а й відчути себе 
громадянином Європи, виявити активну позицію щодо своїх можливостей діяти в 
європейському просторі. Такими формами позакласної роботи можуть бути 
навчально-виховні програми: «Ми в Європі», «Україна - європейська держава», 
«Європейська та світова спадщина», «Я - громадянин Європи». 
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Крім того, при застосуванні всіх вищеназваних форм роботи з учнями педагоги 
можуть організовувати творчі зустрічі, лекції та екскурсії, листування, Інтернет-
контакти, диспути та конференції, олімпіади та проєкти. 

Ефективною формою залучення школярів до європейських знань може бути 
участь у роботі різноманітних шкільних клубів - «Євроклуб», клуб ЮНЕСКО, дитячих 
громадських і молодіжних організацій, органів шкільного самоврядування. 

Створюючи умови для набуття необхідних європейських компетентностей, дуже 
важливо організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб серед учасників 
панували демократичні відносини, повага до прав і свобод, толерантне ставлення, 
відчуття гордості за соціальні та економічні досягнення людства та власну участь у 
суспільному житті, активна життєва позиція, повага до загальнолюдських цінностей. 

Для педагогів важливо вміти поєднати сучасну систему педагогічних прийомів, 
методів та організаційних форм упровадження знань. До найефективніших з них 
можна віднести навчальні дискусії, семінари, групову роботу, «мозкову атаку», «фокус-
групи», ситуаційно-рольові ігри, самостійну роботу з літературними та іншими 
джерелами інформації, підготовку доповідей, рефератів, написання есе. 

Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, 
компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантності, уміння знаходити 
компроміси. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувалися 
закону, мислили критично й незалежно. 
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Роль мистецтва у формуванні української національної ідентичності 

 
Авторка статті звертає увагу на окремі розвідки щодо українського 

мистецтва та його ролі у формуванні національної ідентичності. Знайомить із 
прикладами впливу творчості видатних майстрів та митців на процеси 
«українізації свідомості». 

Ключові слова: національна ідентичність, автентичність, культура, 
мистецтво. 

Ідентичність — термін, який має кілька значень, що стосуються філософії, 
психології, цифрових, національних, культурних та гендерних понять. Націона́льна 
іденти́чність — це персональна ідентичність або відчуття належності до певної 
держави чи нації, які представлені самобутніми традиціями, культурою та мовою [4].  

Ніхто не народжується «національно ідентичним», а стає таким в силу впливу 
багатьох факторів повсякденного життя людей: колискових та забавлянок, казок, 
легенд, історичних подій, музики, пісень і танців, фільмів, архітектури, спадщини 
українських геніїв – Сковороди, Шевченка, Франка, Лесі, Вернадського, Шептицького, 
Веделя, Гузара... [7]. З різними соціальними впливами людина приймає переконання, 
цінності, припущення та очікування, які відповідають національній ідентичності, і разом 
з тим формують її власну ідентичність.  

Становлення національної ідентичності особистості підпорядковується певним 
закономірностям і проходить у своєму розвитку певні етапи.– «Пробудження» у 
дитячому віці відбувається під впливом сім’ї, друзів, знайомих, ровесників. Поступово 
в цей процес включаються освітні та мистецькі заклади, соціальні спільноти та 
інститути, власне,  загальна ситуація в Україні.  

Світоглядну систему та ціннісні орієнтації українців здеформувала глобальна 
культурна криза, яка для багатьох із нас пов’язана ще з радянським історичним 
періодом: з поширенням примітивних стандартів суспільства масового споживання, 
так звана «попса»,  «шароварщина». Михайлина Коцюбинська (літературознавець, 
активна учасниця руху шістдесятників, племінниця класика української літератури 
Михайла Коцюбинського) зазначає, що для формування «одноклітинності» в 
радянський період застосовували спеціальну мову, призначену спрощувати й 
спотворювати в масовій свідомості картину світу. «В совєцькому новоязі всі 
випрацьовані людством високі поняття, як-то правда, гідність, честь, совість, співчуття, 
справедливість, гуманність були сфальшовані, позбавлені закладеного в них сенсу і 
зневажені. Радянське «шліфування мізків» і русифікація сформувала у частини 
українців байдужість, а то й зневагу до своєї культури» [5]. 

Більше трьох десятиліть ми живемо у формально незалежній державі, але ще 
досі не звільнилися від меншовартості, не навчились розуміти, поважати та гідно нести 
свої надбання у світ. Задля формування свідомого майбутнього, ми маємо осмислити 
минуле, свій історичний культурний досвід. 

Українська культура, як і будь-яка інша, має функцію захисту та збереження 
національно-державної ідентичності. В сучасному культурному процесі в Україні ми 
знаходимось на етапі «пробудження» національної ідентичності, і саме культура 
залишається важливим генератором побудови національної свідомості, формування 
внутрішньо національних символів та життєвих смислів. 

Виклики, які отримала Україна протягом останнього часу, дістали на поверхню 
нашу глибинну проблему – незнання самих себе: традицій, обрядів, укладеного 
століттями способу життя і мислення. Цьому сприяло завуальоване сімдесятилітнє 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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нищення і знецінення нашої культурної спадщини. Висміювалось і нівелювалось все, 
що мало прояви ідентифікації українського народу.  

Формуванню національної ідентичності аж ніяк не сприяла руйнація храмів. В 
документах з традиційної обрядової культури є чимало свідчень того, як радянська 
влада з кінця 30-х до кінця 80-х років «закривала» великі і малі сільські православні 
церкви, прирікаючи їх на розграбування й руйнацію. Із понад 170 церков, які описали 
українські мистецтвознавці Стефан Таранушенко та Павло Жолтовський (90 років 
тому вони обійшли з фотоапаратом містечка й села майже всієї тодішньої України), 
зараз збереглися тільки 16 [2]. Через руйнування храмів як маркерів духовного життя 
народу радянський уряд намагався зламати духовний опір та віру народу. 

Українське кіномистецтво могло б сприяти  формуванню національної 
філософії. Саме український механік-винахідник Йосип Тимченко вважається 
першовідкривачем кіно (1893  року, за два роки до братів Люм’єр! він розробив апарат 
«кінескоп», придатний для кінознімання та кінопроєкції). У 1896 році Альфред 
Федецький здійснив першу українська кінозйомку. А з 1928 року розпочала свою 
діяльність Київська кінофабрика (майбутня кіностудія імені Олександра Довженка), що 
на той час була однією з найбільших кіностудій у світі. Український радянський 
художній німий фільм О.Довженка «Земля» визнаний критиками найкращим фільмом 
у всій фільмографії Довженка, культовим для свого часу, одним з 12 найкращих картин 
усіх часів і народів. Проте в СРСР «Земля» зазнала осуду за недостатню комуністичну 
ідеологічність і натуралізм, симпатії противникам колективізації, внаслідок чого фільм 
зняли з прокату вже за кілька днів після прем'єри. 

«Українське поетичне кіно» (нова мистецька течія 1960-х років) залишила по 
собі ряд новаторських фільмів і спровокувала новий наступ радянської ідеологічної 
машини на український кінематограф. Багато фільмів цієї течії унаслідок ідеологічної 
цензури було заборонено до показу в СРСР фактично припинивши розвиток 
українського кінематографу на декілька десятиліть. 

Кілька прикладів українських фільмів, які побачили світ лише наприкінці 1980-
тих - початку 1990-тих. Фільм «Совість» (1968)  режисера Володимира Денисенка 
вважався назавжди втраченим. Спочатку його заборонили, а єдину копію викрали. 
Проте у 1989 році невідомий підкинув під двері фільмосховища Державної кіностудії 
студії імені Довженка плівку з фільмом. 

Картини режисера Ролана Сергієнко: «Білі хмари» (1968), «Микола Реріх» 
(1976), «Закон Вернадського» (1984), документальний біографічний  фільм «Відкрий 
себе» (про геніального українського філософа і поета Григорія Сковороду). Сьогодні 
ми маємо змогу їх переглянути, але чи багатьох хвилюють сюжет і події? [3]. 

Сучасне кінематографічне життя в Україні дає нові надії на 
конкурентноспроможне вітчизняне кіно.  Фільм Михайла Іллєнка «Той хто пройшов 
крізь вогонь» (2012) уперше за останні десятиліття мав повноцінний прокат – 
позитивний приклад ставлення масової аудиторії до вітчизняного кіно, яке  потребує 
просування та популяризації  не лише на міжнародному рівні, а насамперед в Україні.  

Важливим інструментом впливу на суспільну свідомість є музичне мистецтво. 
Грунтуючись на глибинних архетипах, воно продовжує традиції попередніх поколінь, 
втілює світоглядні ідеї, поетичні та музичні смаки народу. 

Згадаємо, до прикладу, «Щедрик» М.Леонтовича, що прославив українську 
співочу націю на весь світ. Вперше твір під диригуванням композитора прозвучав у 
1916-му році у виконанні хору  Київського університету. 5 жовтня 1921 року «Щедрик» 
перелетів за океан і був виконаний українською республіканською капелою під орудою 
Олександра Кошиця у престижному залі «Карнегі-Хол» у Нью-Йорку. Понад 100 років 
ластівочка зі «Щедрика» облітає всю земну кулю. За цей час мелодія 
використовувалась в рекламі, американських телесеріалах, кінофільмах. У 2015 році 
було визначено 17 найкращих виконань пісні «Щедрик» у світі — від класики до рок-
виконання. А у листопаді 2016 року на відзначення 100-річчя першого виконання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%BC%27%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Щедрика стартував флешмоб «Щедрик 100 challenge», у якому взяли участь більше 
60-ти колективів, хорові колективи вищих навчальних закладів, церковні хори, 
вокально-інструментальні ансамблі тощо. Варто згадати, що талановитого 
українського композитора радянськими владними структурами (ВЧК) було підступно 
вбито  

Обличчя кожної епохи творять найталановитіші та найяскравіші люди. І 
говорячи про роль мистецтва у формуванні самоідентичності варто згадати кобзаря 
Гната Гончаренка, гуцульський театр гната Хоткевича, перші дослідження української 
ментальності Дмитра Чижевського, лицаря музейної справи Данила Щербаківського, 
скульптора, живописця та збирача старожитностей Івана Гончара. Створений на 
основі його колекції державний музей можна вважати своєрідним містком між 
традиційною та сучасною культурою [1]. 

Нація формується та зміцнюється завдяки спільно прожитій історії, 
сформованим традиціям, обрядовості та мистецьким спільним надбанням. Все це 
століттями творить світогляд та менталітет, що відрізняють нас, українців, від інших. 
Генетична пам’ять або жива традиційна культура проявляється у всіх сферах 
життєдіяльності людини: у побуті, в обрядових дійствах, в унікальних традиціях 
створення та носіння одягу. 

Якщо ми асоціюємо себе з українською нацією, нам важливо дізнаватися про 
автентичне минуле. Від первісного джерела творити справжнє сучасне життя та 
планувати майбутнє.Автентика, як справжність – це філософське поняття, яке має в 
основі принцип еволюційності.  

Повільно, не для масового споживача, але стають впізнаваними народні 
колективи, що зберігають українську автентику та популяризують фольклорний жанр. 
Основний напрям їхньої діяльності — вивчення та дослідження співочих традицій 
нашої країни. Вони їздять в експедиції до різних куточків України, збирають тексти та 
вивчають техніки їхнього виконання. Фольклорний гурт «ЩукаРиба» (утворився при 
Київському музеї Івана Гончара у 2018 році). 23 роки “Божичі” (Київ) в кожній пісні 
доносять слухачам частину української душі. Хмельницький молодіжний фольклорний 
гурт Ладовиці” за 30 років існування зібрав більше 1000 автентичних народних пісень 
у 70 селах: солдатських, чумацьких, ліричних, обрядових і родинно-побутових співів.  

Якщо фольклор як музичний жанр є елітарним та розрахований на незначну 
частину споживачів, то пласт музичної культури пов’язаний з розважальною музикою 
охоплює величезну частину молоді та дорослих. Про нашу країну, її красу, цінності та 
проблеми співають сучасні естрадні гурти та виконавці: «Океан Ельзи», «Мандри», 
«Тартак», співачка Тіна Кароль та інші. Надзвичайно багато зробив своєю творчістю 
для формування справжнього українця Кузьма Скрябін. У своїх піснях він закликав до 
відкидання комплексу меншовартості свого, рідного та сприяння побудові міцної 
української держави, замість пошуку щастя “у підручнику з географії” («Сам собі 
країна», «Шукав свій дім»), піднімав тему єдності українського народу («Тепла зима»), 
російсько-української війни («Українці», «Сука-війна», «Лист до президентів») та 
порушував багато інших українських проблем. 

Музика завжди виступає каталізатором тих подій, що відбуваються у країні. На 
початок березня 2022 року зібрано 55 нових пісень про рашистсько-українську війну 
від українських музикантів [6], щодня їх стає все більше. 

Серед культурних цінностей, що формують імідж України у світі - українська 
вишивка, декоративний розпис, кераміка, гончарство, лозоплетіння, бондарство, 
ковальство, кулінарія. Академічні установи етнологічного профілю разом з музеями і 
культурними центрами досліджують, зберігають і демонструють артефакти 
традиційної культури в межах своїх установ, шукаючи при цьому нові форми 
популяризації і не зважаючи на руйнацію та вороже бажання знищити українську 
національну культуру. 
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Надзвичайно важливими в цьому контексті виступають освітні можливості 
предметів естетичного циклу. Саме вони доносять учням інформацію про українську 
культуру мистецькими засобами впродовж усіх років навчання: «Дизайн одягу з 
урахуванням національних традицій і сучасної моди», «Народна іграшка. Сувенір», 
«Лялька як уособлення образу людини. Символіка українських народних ляльок», 
«Петриківський розпис», «Значення оберегової символіки в народному мистецтві. 
Писанка», «Дизайн просторового середовища. Дизайн інтер`єру в українському стилі», 
«Символіка українського орнаменту. Вишивка – традиційний український вид 
декоративно-ужиткового мистецтва», «Український народний розпис», «Народна 
музика в творчості композиторів», «Українська музика: традиції і новаторство», 
«Музика мого народу» та інші.  

В планах курсової підготовки вчителів мистецької галузі також завжди присутні 
практичні заняття з вивчення фольклору, самчиківського та яворівського розписів, 
аналізу та інтерпретації маловідомих українських мистецьких творів. У міжкурсовий 
період вже 10 років обласний проєкт «Митці рідного краю» плекає інтерес до 
мистецького краєзнавчого, етнографічного матеріалу та акумулює інформацію у 
збірках та на «Мистецькій мапі». Продовженням проєкту стали зустрічі онлайн, що 
знайомлять із яскравими представниками мистецьких професій, популяризуючи певні 
види та жанри мистецтва. Що відкриє вчитель, тим він зможе зацікавити учнів. 

Сьогодні, переосмислюючи свою ментальність, ми відчуваємо жагу до вивчення 
української історії, культури та мови аби возз'єднатись зі своєю національною 
ідентичністю.  
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Роль міжнародного співробітництва в освітньому просторі у контексті 
євроінтергаційних процесів 

 
З розвитком євроінтеграційних процесів актуальності набуває дослідження 

ролі міжнародного співробітництва Україні, зокрема у сфері освіти.   У статті 
розглянуто риси векторної державної політики та основні шляхи її реалізації у 
співпраці з країнами Європейського Союзу, схарактеризовано отримані результати 
міжнародної діяльності у вітчизняному освітньому просторі, обґрунтовано 
доцільність провадження подальших активних дій у напрямку євроінтеграції. 

Ключові слова: Європейський Союз, ЄС, євроінтеграція, євроінтеграційні 
процеси, освітній простір, обмін досвідом, міжнародне співробітництво, міжнародна 
діяльність, міжнародні проєкти та програми, євроінтеграційні пріоритети МОН. 

With the development of European integration processes, the study of the role of 
international cooperation in Ukraine, in particular in the field of education, becomes relevant. 
The article considers the features of vector state policy and the main ways of its 
implementation in cooperation with the European Union, describes the results of 
international activities in the domestic educational space, substantiates the feasibility of 
further active action towards European integration. 

Key words: European Union, EU, European integration, European integration 
processes, educational space, exchange of experience, international cooperation, 
international activities, international projects and programs, European integration priorities 
of the Ministry of Education and Science. 

Вступ. Важливим напрямом сучасного реформування освіти в Україні є її 
інтеграція в європейський і світовий освітянський простір. «Освітній простір не може 
бути осторонь процесів, що відбуваються в суспільстві, оскільки освіта спрямована на 
динамічний розвиток, а не на закритість та незмінність цього явища. Освітній простір 
отримує виклики, зумовлені глобальними процесами, які необхідно вирішувати 
комплексними засобами та швидкими темпами» (Хомишин, 2016). З розвитком 
євроінтеграційних процесів, зокрема в системі освіти, сучасні умови військового 
вторгнення Росії в Україну вимагають розширення сфер міжкультурної взаємодії, 
впровадження зарубіжного досвіду, залучення іноземних інвестицій, тощо як шляхів 
подолання нових суспільних викликів. Нинішні умови воєнного стану в результаті 
російського вторгнення посилюють цей вектор, вимагають швидкого прийняття 
нестандартних рішень. А відтак – актуалізують необхідність дослідження ролі 
міжнародного співробітництва в освітньому просторі. 

Курс України до Європи передбачає впровадження сучасних підходів та 
відкриття нових можливостей у всіх сферах людського життя. «Якісні соціальні зміни, 
що зазнало людство на межі ХХ–ХХІ століть, спричинені поширенням глобалізаційних 
процесів на всі галузі людського життя. Одним з найвагоміших соціальних зрушень 
стало зростання функціональної ролі освіти в забезпеченні економічного і соціального 
прогресу суспільства, посилення її істотного впливу на людину і суспільство. 
Перетворення освіти на один з вирішальних соціокультурних чинників інформаційного 
суспільства – „суспільства знань”, „суспільства освіти” потребує відповідних змін як в 
організації системи національної системи, так і в змісті, формах і методах навчального 
процесу. Адже сьогодні глобалізаційні процеси розглядаються у більшості своїх 
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проявів не тільки як специфічна форма ущільнення соціального і освітнього простору, 
а як процес нелінійного розгортання соціальної творчості та життєтворчості індивідів» 
(Калінічева 2008). У сучасний період освіта посідає одне з провідних місць щодо 
підготовки конкурентоспроможних фахівців у закладах вищої освіти або фахової 
передвищої, а попередньо – допрофільної підготовки у ЗЗСО, безперервного 
професійного розвитку працівників, імплементації провідних ідей зарубіжного досвіду 
з підвищення якості наданих послуг. Одним із інструментів досягнення мети є 
співпраця з європейськими інституціями, участь в міжнародних проєктах та програмах, 
що запропоновано країнами ЄС в рамках підтримки України під час військової агресії 
Росії та подальшої її відбудови. Доцільним, на нашу думку, є вивчення факторів 
реалізаціїї стратегій розвитку учасників освітнього простору на цій ниві.  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей сучасної міжнародної 
співпраці з європейськими країнами у сфері освіти. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про суттєвий доробок 
вітчизняних та зарубіжних вчених щодо міжнародного співробітництва в освіті з 
країнами Європи. Питання євроінтеграції у цій галузі теоретично обґрунтувано у 
працях І. Кушнір, Р. Олексенко, О. Суший, А. Вербицької, Я. Абсаліамової, 
Ю. Юшкевич, Ю. Харазішвілі, А. Квілінскі, О. Кукліна, К. Гьотс та ін. Однак, 
узагальнений аналіз ролі міжнародного співробітництва в євроінтеграційних процесах 
освіти до сьогодні не був предметом спеціального дослідження в Україні, що зумовлює 
обґрунтування перспектив його використання у вітчизняному освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу. Євроінтеграційний вектор є природнім 
прагненням українського суспільства зі здобуттям незалежності. Про спільні наміри 
інтеграції України до ЄС свідчить низка відповідних рішень, декларацій та інших 
документів Ради Європи, прийнятих у 1990-х, проте суттєві кроки у сфері освіти було 
зроблено уже у ХХІ-му столітті.   

Найвагомішими з них на початку 2000-х можна назвати такі: імплементування 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, зазначених у Резолюції Ради ЄС 
у листопаді 2001 року, з метою запровадження у шкільну іншомовну освіту; 
приєднання України до Болонського процесу у 2005 році, який мав на меті створення 
єдиного європейського простору вищої освіти; запуск платформи eTwinning у 2005 році 
для можливості реалізації спільних міжнародних проєктів вітчизняних та іноземних 
шкіл. 

Однак, повернення до влади президента В. Януковича у 2010 році поставила 
активну діяльність євроінтеграції на паузу спробою розвернути політичний вектор у 
східний бік в напрямку євроазійської інтеграції. Альтернативою зближенню України з 
ЄС розглядався проєкт Митного союзу спільно з Росією, Казахстаном та Білоруссю, 
що не було схвалено більшістю українського суспільства. Відмова від підписання 
Угоди про асоціацію між Україною і ЄС 21 листопада 2013 року викликала хвилю 
протестів, названих Євромайданом та, невдовзі, революцію. (Відносини Україна-ЄС, 
n. d.)  

Після перемоги Євромайдану 13 березня 2014 року Верховна Рада Україна 
прийняла Постанову «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до 
Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» (Верховна Рада 
України. (2014, 13 березня), якою закріпила курс євроінтеграції на законодавчому рівні, 
що слугувало початком суттєвих реформ, у сфері освіти зокрема, а з ними й 
поширення можливостей міжнародного співробітництва. 

 На початку другої декади ХХІ століття «євроінтеграційні прагнення України 
у сфері освіти і науки відображені в реформах Міністерства освіти і науки України. 
Вони покликані покроково утвердити кращі стандарти європейської освітньої і наукової 
традиції в українському суспільстві» (Реформи МОН направлені на євроінтеграцію 
України, – Сергій Шкарлет. 2021, жовтень). В роботі Міністерства виокремлено чотири 
євроінтеграційні пріоритети: 
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⁻ інтеграція України до Європейського дослідницького та інноваційного 
простору; 

⁻ активізація участі українських дослідників у наукових, науково-технічних та 
інноваційних програмах та ініціативах ЄС; 

⁻ розбудова системи забезпечення якості освіти і навчання відповідно до 
європейських стандартів та рекомендацій; 

⁻ розширення можливостей академічної мобільності для учнів, студентів, 
викладачів і дослідників ЄС (Реформи МОН направлені на євроінтеграцію України, – 
Сергій Шкарлет. 2021, жовтень).  

Для виконання завдань, визначених цими пріоритетами, виникає необхідність 
збільшення можливостей участі в міжнародних проєктах та програмах. 

Одним із шляхів реалізації вищезазначених напрямків МОН передбачено участь 
у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 
Європа» (2021–2027 рр.), яка є ключовою для доступу українських науковців та 
інноваторів до фінансових та нефінансових інструментів підтримки Євросоюзу (МОН, 
2019).  

Ця програма була продовженням низки стратегій перших двох декад ХХІ-го 
століття. У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане членство 
надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими 
партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми. 
«Горизонт 2020» – найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування 
науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, була актуальною 
у 2014–2020 роках. 

Програма була сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: 
⁻ зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців; 
⁻ сприяти розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської 

промисловості й бізнесу; 
⁻ за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного 

європейського суспільства. 
Згідно даних МОН, українські установи, організації з кожним роком брали все 

активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2015 року до липня 2020 
року українські учасники отримали 182 гранти на суму 31 830 000 євро. Загальна 
кількість участей українських організацій – 256. Основними умовами участі у проєктах 
програми «Горизонт 2020» були: актуальна дослідницька тема, щонайменше два 
партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени 
програми «Горизонт 2020») (Горизонт 2020, n. d.) 

1 січня 2021 р. розпочалася вищезгадана Рамкова програма Європейського 
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (Horizon Europe) на період 2021–
2027 рр. План програми, розроблений Європейською Комісією, передбачає протягом 
вказаного періоду підвищення фінансування науки в ЄС на 50 % для подолання кризи, 
що спричинена поширенням COVID-19. Програма дає змогу участі в реалізації Плану 
дій ЄС “ERAvsCORONA” (Європейський дослідницький простір проти коронавірусу). 
Загальний бюджет програми «Горизонт Європа» становить 95,5 млрд євро, це на 30 
% більше, ніж було виділено на попередню науково-дослідну програму «Горизонт 
2020». Окрім того,  МОН через асоційовану участь у зазначеній програмі  «вбачає 
реалізацію цілей Європейського зеленого курсу через інтеграцію до Європейського 
дослідного простору, а також підтримку досліджень та інноваційних рішень, які є 
горизонтальним інструментом досягнення цілей ЄЗК» (МОН, 2019). 

Інший шлях реалізації євроінтеграційних пріоритетів МОН також вбачає в 
активізації співпраці у рамках поточних та майбутніх програм «Еразмус+» та 
удосконалення умов підтримки міжнародної академічної мобільності з метою інтеграції 
українських дослідників до європейського науково-освітнього простору. 
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Протягом 2015-2017 рр. було здійснено понад 7 200 академічних обмінів, що 
становить 43 % «мобільності» всього регіону Східного партнерства. У 2018 році 
Україна отримала окреме вікно фінансування від ЄС у розмірі 5 млн євро.  

Результати України в «Еразмус +» за 2014 – 2020 рр..: 
⁻ Міжнародна кредитна мобільність – 17 006 учасників. З них: 11 532 до 

Європи (5899 студентів/5633 працівників), 5 474 1555 студентів/3919 працівників) до 
України 

⁻ Спільні магістерські програми Еразмус Мундус – 317 стипендіатів. З 
них: 303 для магістрантів та 14 PhD 

⁻ Молодь – 24 483 учасники напряму мобільності молоді та Європейського 
корпусу солідарності. З них: 17 537 із України, 6 946 до України. 

Новий етап 2021 – 2027 рр. передбачає: 
⁻ потреби країн – наскрізні пріоритети Програми; 
⁻ постійний розвиток – еволюція та синергія; 
⁻ більше міжнародного виміру співпраці ЄС з іншими країнами світу; 
⁻ більше мобільності, фізичної, віртуальної та змішаної; 
⁻ фокус на системні зміни та глобальніший вплив; 
⁻ більший бюджет 28.756 млрд (Матеріали Інфосесії «Індивідуальні 

можливості отримання грантів та стипендій Еразмус+» (24.12.21 р., он-лайн), 2022, 
грудень). 

Отже, Україна продовжує брати участь у програмах ЄС щодо розвитку 
потенціалу та академічної мобільності Еразмус+, які є інструментом для обміну 
кращими освітніми практиками європейських країн.  

Щодо міжнародного співробітництва в системі загальної середньої освіти, 
євроінтеграція проходить наскрізно в реформаційних процесах сучасності. З вересня 
2018 року розпочато впровадження реформи середньої освіти «Нова українська 
школа». Ключова зміна для здобувачів освіти стосується підходів до навчання та 
змісту освіти. Мета – створити школу, в якій буде приємно вчитися і яка дасть учням 
не лише знання, як зараз, а й уміння застосовувати їх у житті, виховати новатора та 
громадянина, який вміє приймати відповідальні рішення та поважати права людини. 
Перелік компетенцій, які мають набути учні, закріплено в законі «Про освіту», який 
складено з урахуванням Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи 
щодо формування ключових компетенцій освіти протягом життя. 

Окрім того, Україна приєдналася до програми міжнародного оцінювання учнів 
PISA-2018, яка проводиться під егідою Організації економічного співробітництва та 
розвитку (OECD). Програма спрямована на оцінку систем освіти в різних країнах світу 
на основі тестування 15-річних учнів і дозволила оцінити рівень підготовки студентів 
щодо інших країн-учасниць програми до 2021 року. 

За результатами аналізу сайтів закладів загальної середньої освіти в мережі 
інтернет виявлено наступні шляхи здійснення міжнародної співпраці:  

⁻ участь у міжнародних проєктах, конкурсах, фестивалях; 
⁻ налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між 

закладами освіти та школами-партнерами різних країн світу; 
⁻ обмін досвідом з організації навчально-методичної роботи, спільної роботи 

на основі взаємного і планомірного використання накопиченого досвіду в навчальній, 
дослідницько-експериментальній, виховній діяльності; 

⁻ діяльність євроклубів, мовних таборів, відзначення міжнародних свят; 
⁻ підвищення фахового рівня педагогів шляхом участі у міжнародних 

семінарах  та практичних заняттях; 
⁻ оволодіння школярами новими компетентностями, які забезпечать їм 

конкурентноспроможність у європейському та світовому просторах. 
Варто зауважити, що ЗЗСО України беруть активну участь в міжнародній 

проєктній діяльності, що складає вагомий внесок у розвиток громадянського 
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суспільства та у подолання нових суспільних викликів в сучасний період військової 
агресії Росії. Учасники освітнього процесу організовують благодійні заходи на 
міжнародних майданчиках, такі як: аукціони, виставки, конкурси, фестивалі, тощо; 
відновлюють роботу соціальних шкільних підприємств на деокупованих територіях 
(Заїка, 2022, квітень). Провідне місце у зазначеній діяльності посідає ґрантрайтинг та 
краудфандинг. 

Нині Європейський Союз створює програми підтримки українців під час війни. 
Західні інституції надають широкі можливості для співпраці українських організацій з 
їхніми партнерами в ЄС та Великій Британії, сприяють професійному розвитку освітян 
та науковців, міжнародній академічній мобільності, навчанню студентів в зарубіжних 
університетах (Вболіваємо за Україну, 2022). Вищезгадані пропозиції слугують у тому 
числі шляхом реалізації таких євроінтеграційних пріоритетів МОН, як запровадження 
механізмів й інструментів політики Відкритих інновацій, що сприятиме наближенню до 
політики ЄС у сфері розвитку інновацій та трансферу технологій; обмін досвідом і 
використання кращих європейських практик цифровізації освіти; запуск програми у 
сфері професійної освіти “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України” (Реформи 
МОН направлені на євроінтеграцію України, – Сергій Шкарлет. 2021, жовтень). З 
вищенаведеного, можемо констатувати важливу  роль сучасного міжнародного 
співробітництва в освітньому просторі у євроінтеграційних процесах. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження виявлено векторність 
до євроінтеграції українського суспільства як на державному, так і на локальному 
рівнях, зокрема у сфері освіти. У розвитку реформаційних процесів освітнього 
простору важливу роль відіграє міжнародне співробітництво України з країнами-
партнерами.  Як вищезазначено, МОН виокремлено євроінтеграційні пріоритети та 
основні шляхи їх реалізації у співпраці з країнами Європейського Союзу, які 
передбачають запровадження або продовження роботи в міжнародній проєктній 
діяльності сфери наукових досліджень та інновацій, сучасних реформ усіх освітніх 
рівнів. Запропонована підтримка ЄС в умовах військової агресії Росії відкриває нові 
можливості реалізації проєктів співробітництва. Схарактеризовані отримані 
результати міжнародної діяльності у вітчизняному освітньому просторі констатують 
доцільність провадження подальших активних дій у напрямку євроінтеграції. 
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Україна – Європейська інтеграція. 

Освітні проєкти Британської Ради в Україні 
 

У тезах розглядаються спільні проєкти Міністерства освіти і науки України 
та Британської Ради в Україні, використання яких сприяє підвищенню 
ефективності вивчення англійської мови у Новій Українській Школі. 

Ключові слова: співпраця, пілотні школи, новий контекст, вчителі-агенти 
змін, комунікативне навчання, онлайн платформа, мотивація, уміння 21 століття. 

The theses consider joint projects of the Ministry of Education and Science of Ukraine 
and the British Council in Ukraine, the use of which helps to increase the effectiveness of 
English language learning in the New Ukrainian School. 

Keywords: сollaboration, pilot schools, new context, teachers-agents of change, 
communicative learning, online platform, motivation, 21st century skills. 

Наша держава зробила свідомий вибір на користь загальноєвропейської 
інтеграції. Входження України в цивілізоване світове співтовариство неможливе без 
структурної реформи національної системи освіти. Поєднання гуманістичних традицій 
української педагогіки та зарубіжного досвіду виховання особистості, здатної до 
активних самостійних дій, дозволить створити динамічну, мобільну, 
конкурентоспроможну модель освітньої системи. Інтеграція в європейський освітній 
простір потребує вироблення і впровадження нових підходів, серед яких: 

- творче використання досвіду сусідніх з Україною держав-членів ЄС; 
- адаптування законодавства України до вимог Болонського процесу; 
- спільна підготовка фахівців у європейських вузах та обмін випускниками; 
- вирішення проблем юридичного визнання дипломів українських вузів у країнах 

ЄС; 
- створення умов для закріплення фахівців, що закінчують навчання; 
- недопущення «відтоку мізків» з нашої держави; 
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- підготовка фахівців, спроможних захистити інтереси України у жорстких умовах 
світової конкуренції. 

Ми будуємо зв’язки, порозуміння й довіру між людьми в Україні та Великій 
Британії через мистецтво й культуру, суспільний розвиток, освіту й англійську мову. 

З метою впровадження концепції «Нової Української Школи» у липні 2017 року 
Міністерство освіти і науки України розпочало широкомасштабну дослідно-
експериментальну роботу за темою « Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 
стандарту початкової загальної освіти». 

Для здійснення експерименту ключові партнери Міністерства в галузі навчання 
англійської мови Британська Рада в Україні, видавництво Кембриджського 
університету та екзаменаційний департамент Кембриджського університету уклали 
спільну програму, яка передбачала низку взаємопов’язаних проєктів. Це такі проєкти: 
«Підготовка вчителів пілотних шкіл до навчання англійської у новому контексті»; 
«Пілотування навчально-методичних комплексів», (розроблених для України 
видавництвом Кембриджського університету та ММ Паблікейшнз); «Підготовка 
вчителів − агентів змін» (для тренування понад 17 тис. учителів, до навчання 
першокласників у 2018-2019 навчальному році). Була створена онлайн платформа, 
щоб постійно підтримувати вчителів професійно. Очне навчання здійснювалось у три 
етапи протягом 2017-2018 років, кожний з яких включав методичні майстерні, аналіз 
власного досвіду, обмін думками та ідеями, мікронавчання та мікротренування. 
Учителі вели професійні щоденники, складали плани розповсюдження отриманих 
знань і умінь. У жовтні-листопаді 2018 року всі учасники виконали онлайн курс 
«Комунікативне навчання учнів початкової школи», який був створений,щоб постійно 
підтримувати вчителів професійно. З квітня по вересень 2018 року 17 тисяч вчителів 
англійської мови були залучені до проєкту «Навчання англійської у початковій школі. 
Підготовка до навчання у новому контексті». Метою програми навчання цього проєкту 
було: 

-подолати усталені стереотипи щодо ролі вчителя у навчально-виховному 
процесі як ретранслятора інформації та сприяти їхньому усвідомленні власної ролі як 
організатора процесу навчання, що зосереджує особливу увагу на учінні та 
навчальних досягненнях учнів; 

-сприяти професійному розвитку вчителів через рефлексію власної фахової 
діяльності, а також шляхом самооцінювання та співпраці з іншими вчителями. 

Важливою ланкою співпраці освітян України з Британською радою є методисти 
закладів післядипломної педагогічної освіти. Вони виконують роль організатора, 
консультанта, тренера, а також здійснюють моніторинг проєктів і зв’язок між учителями 
та ключовими партнерами. 

У серпні 2021 року Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в 
Україні розпочали наступний етап професійного розвитку вчителів англійської мови 
закладів загальної середньої освіти, головною метою якого є забезпечення 
наступності та сталості у навчанні іноземних мов відповідно до Концепції «Нова 
українська школа». 

Протягом шести місяців біля 3000 вчителів англійської мови пройшли навчання 
за оновленою моделлю, яку запропонувала нам Британська Рада в Україні. Назва 
цього проєкту «Навчання англійської мови у новому контексті: базова середня освіта».  
Двісті тренерів, які у 2018-2019 рр. успішно провели навчання вчителів початкової 
школи, тепер навчали вчителів 5-9 класів у дистанційному форматі із використанням 
сучасних інформаційних технологій. Проєкт передбачав теоретичний компонент − 
навчання вчителів на онлайн курсі, який охоплював такі теми: 

-розуміння учнів, їхніх потреб та навчальних уподобань; 
-планування уроків для досягнення конкретних обов’язкових результатів 

навчання; 
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-оцінювання учнів; 
-ключові вміння 21-го століття; 
-ефективне управління діяльністю на уроці. 
Практичний компонент − опанування ресурсів платформи Online Teacher 

Community, участь у дискусіях, форумах, семінарах-практикумах та застосування 
набутих знань та умінь у класі. Кожен вчитель мав на онлайн платформі власне 
портфоліо. 

Тренери проводили для вчителів семінари-практикуми кожного місяця з вересня 
2021 р. до квітня 2022 року. Метою застосування саме такого формату є навчання 
через рефлексію, зворотній зв’язок, обмін досвідом та моделювання різних ситуацій. 
За підтримки тренерів вчителі опанували комунікативні методи, застосовували набуті 
знання й уміння у власній практиці навчання, аналізуючи власну діяльність і діяльність 
учнів. 

Крім того, вчителі під час програми  опанували вміння користування 
електронними ресурсами, які зібрані на освітній платформі NUS-English.com.ua. 
Зокрема для вчителів англійської мови базової школи там зібрані матеріали за такими 
напрямами: «Розуміння учнів», «Мотивація учнів», «Планування уроків у новому 
контексті», «Управління процесом учіння», «Дистанційне навчання», «Ключові уміння 
21-го століття», «Оцінювання для учіння».  

Після успішного виконання програми професійного розвитку в повному обсязі 
всі учасники отримали посвідчення інститутів післядипломної освіти чи сертифікати 
Міністерства освіти і науки України та Британської Ради. 

Проєкт «Ключові уміння 21-го століття» реалізовується Британською Радою 
в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України. Навчальний курс 
розрахований на вчителів будь-якого шкільного предмета і спрямований на 
усвідомлення ними компетентнісного підходу до навчання загалом та, зокрема, 
процесів, пов’язаних із розвитком в учнів ключових життєвих умінь. Британська Рада 
підготувала 75 тренерів курсу, які провели тренінги для 2 тис. вчителів шкіл України. 
Три працівники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти пройшли навчання з курсу Британської Ради «Ключові уміння 21-го століття» і 
проводять заняття та тренінги на курсах підвищення  кваліфікації вчителів. Цього року 
вступна частина курсу стала доступною онлайн на платформі EdEra, щоб вчителі 
могли навчитися розвивати в учнів чотири ключові уміння 21-го століття: критичне 
мислення, спілкування та співпрацю, креативність і цифрову грамотність. Навчання на 
курсі безкоштовне. Щоб його розпочати, потрібно зареєструватися на платформі.  

Отже, розвиток співпраці з міжнародними організаціями, участь у міжнародних 
програмах і проєктах − важливий напрям здійснення процесів європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Забезпечення повноправного представництва освітян  у 
міжнародних форумах, програмах, що проводяться під егідою міжнародних 
організацій, дає змогу підвищувати фаховий рівень педагогів і набувати досвіду 
впровадження інформаційних технологій в освіті в рамках реалізації міжнародних 
проєктів і програм. 
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Права людини як базові цінності європейської цивілізації  
 

В статті розглянуто еволюцію поняття та змісту прав людини як базової 
цінності європейської цивілізації. Показано їх вкорінення в український ґрунт 
впродовж віків. Наголошено, що за цим критерієм Україна вповні відповідає вимогам 
членства в Європейському Союзі. 

Ключові слова: права людини, цивілізація, критерії, Європейський союз. 
The article demonstrates the evolution of the concept and content of human rights as 

a basic value of European civilization. Their implementation and establishing in Ukrainian 
society during centuries. The article states that according to this criterion, Ukraine fully 
meets the requirements of membership in the European Union. 

Key words: human rights, civilization, criteria, European Union. 
Реалізація конституційної мети української нації – членства в Європейському 

Союзі – потребує, окрім зусиль держави забезпечити її виконання та готовності 
держав-членів ЄС прийняти Україну в свої ряди, відповідності маастрихтським 
критеріям щодо членства. Одним з них є належний рівень поваги людини, як того 
вимагає стаття 2 Договору про Європейський Союз [1]. Метою даної статті є 
проаналізувати історичні аспекти їх становлення, показати, що Україна в цьому сенсі 
є органічною частиною Європи.  

В сучасних гуманітарних науках загальноприйнятим є трактування прав людини 
як історичної категорії, яка в своєму розвитку шлях від міфологічних ідей про цінність і 
недоторканність життя, про рівність людей перед вищими силами в різноманітних 
віруваннях до сучасного їх трактування як одного з базових принципів демократичного 
суспільства. Розвиток та правове закріплення погляди на права людини отримали в 
Стародавній Греції. Це зумовлювалося потребою внормувати складні відносини між 
вільними громадянами в полісах через політико-правові реформи Солона (594 р. до 
Р. Х.), Клісфена (509 р. до Р. Х.) та Перикла (461 р. до Р. Х.). Дещо пізніше, в ІІІ – ІІ ст. 
Р. Х., їхні ідеї розвинули античні стоїки. Як зазначає О. Гринів, вони обґрунтовували 
внутрішню незалежність і нездоланність людської особистості в різних соціальних 
обставинах [2, с. 118-130].  

Суттєвий внесок в розвиток ідеї прав людини через свободу людської 
особистості зробило християнство. На це звертає увагу О. Матласевич: «В 
християнстві людина є образом Божим, вона – носій свободи в світі природи… 
Свобода людської особистості – це здатність людини до духовного та морального 
вдосконалення, а духовний розвиток особистості і є розвиток її свободи. Стати вільним 
– значить звільнитися від гріховних помислів і пристрастей» (3, с. 167). 

Подальший розвиток концепції прав людини пов'язаний з діяльністю римських 
юристів, які трансформували «абстрактні уявлення про природно-правову 
справедливість, зазначає Т. Кравченко, в принцип позитивного права» [4, с. 14].  

Традиційно вважається, що перший власне правовий документ у якому 
закріплювалися права людини був ухвалений лише в епоху Середньовіччя. 15 червня 

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/programa_klyuchovi_uminnya_21-go_stolittya.pdf
https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/programa_klyuchovi_uminnya_21-go_stolittya.pdf
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1215 р., під тиском повсталих баронів, лицарів і міст, король Англії Іоан Безземельний 
змушений був підписати на їх вимогу «Велику хартію вільностей». В ній «закріплювала 
такі важливі принципи, як співрозмірність діяння та покарання за нього, неухильне 
додержання посадовими особами закону, визнання винним лише за рішенням суду, 
право вільного в’їзду та виїзду з країни» тощо [5, с. 6].  

Не оспорюючи даного твердження, звернімо увагу, що ще в ХІ ст. за Великого 
князя київського Ярослава Мудрого та його синів у давньоруській державі було 
здійснено кодифікацію звичаєвого права «Руська правда». Вона, по суті, виконувала 
роль конституції впродовж 500 років. Низка її норм безпосередньо стосувалися особи, 
її прав і свобод. Зокрема, щодо власності і спадкування; суттєво обмежувалося 
застосування смертної кари, мученицьких покарань, ордалій, тобто катування під час 
допиту, обмежувалася, а згодом і заборонялася кровна помста тощо.  

Про наступні документи, які безпосередньо стосуються прав людини в більшості 
досліджень на дану тематику воліють не згадувати. Справа в тому, що ухвалене в 
1350-х рр. в Англії так зване «Робітниче законодавством» практично зводило права 
наймитів і робітників до нуля, запроваджуючи жорстокі покарання за їхнє порушення. 

На цьому фоні вигідно виділяються Литовські статути (1529, 1566, 1588 рр.) 
триєдиної середньовічної держави литовського, українського та білоруського народів, 
особливо останній з них. який багатьма сучасниками вважався найдосконалішою 
книгою законів у Європі, закріпили низку принципово нових підходів до статусу особи. 
Встановлювалась єдність законодавства для всіх підданих держави та їх рівність 
перед законом. Проголошувалась обмежена віротерпимість (лише для християнських 
релігій). Заборонялося перетворювати вільну людину на невільника та видавати жінку 
заміж проти її волі. Проголошувалися недопустимість арешту без законних підстав і 
покарання без суду, право на адвокатську допомогу. Значно раніше, ніж в інших 
країнах, було закріплено виборність суддів і відокремлення суду від адміністрації. 
Оскільки руське право було одним з основних джерел Статутів, останні ніколи не 
розглядалися українським населенням як прояви іноземної правової культури, а лише 
як власне «старе право». Не випадково третій Литовський статут діяв в Україні аж до 
1840–1842 рр. [6; 7, C. 59-60; 8, с. 22-23]. 

Важливим кроком у розвитку прав людини була «Петицію про право» підписана 
королем Карлом І на вимогу парламенту Англії 7 червня 1626 р. Нею 
підтверджувалися встановлені «Великою хартією вольності» недоторканість майна, 
особи і свободи підданих, зокрема, неможливість ув’язнення вільного громадянина без 
законних підстав, проголошувалася неприпустимість існування таємних судів та 
позасудових репресій і неможливість вводити нові податки без згоди парламенту 

Новим словом в утвердженні прав людини став ухвалений англійським 
парламентом 26 травня 1679 р. «Акт про краще забезпечення свободи підданого і про 
попередження ув’язнень за морями» (Habeas corpus act).Саме ним «закріплював такі 
основоположні правові принципи: а) презумпція невинності; б) дотримання законності 
при затриманні підозрюваного; в) швидкий і оперативний суд за належною 
процедурою і за місцем правопорушення; г) відповідальність посадовців за 
недотримання закону» [9, с. 218].  

Якісно новим етапом у розвитку законодавчого закріплення прав людини став 
прийнятий англійським парламентом 16 грудня 1689 р. «Акт, який декларує права і 
свободи підданих і визначає порядок передачі корони у спадок» більш відомий як 
«Білль про права в Англії». Він гарантував право підданих звертатися з петицією до 
короля, обмежив розмір судових стягнень і штрафів, проголосив свободу виборів до 
парламенту, свободу слова та суджень у його стінах. Він став одним із елементів 
конституції Об’єднаного королівства [9, с. 218]. 

В цьому контексті необхідно звернути увагу на першою конституцією сучасного 
типу у світі - Конституція П. Орлика або “Пакти та Конституцію прав і вольностей 
Війська Запорозького”. Вона чітко визначала кордони України, передбачала виведення 
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української церкви з-під підпорядкування московської патріархії та повернення її під 
юрисдикцію Вселенського патріарха. Запроваджувалися елементи поділу державної 
влади. Виконавчу владу становили гетьман та Генеральна старшина, причому з 
відання гетьмана відбиралися судові і фінансові справи і передавалися особам, 
вибраним Генеральною радою. Відновлювалась обов’язковість її скликання тричі на 
рік (на Різдво, Великдень та Покрову). Старшина повинна була обиратися, а не 
призначатися гетьманом. Рада старшин поповнювалася виборними представниками 
від полків і Січі та ставала державним органом при гетьманові, без її відома не могло 
бути прийняте жодне рішення. Запроваджувались елементи соціальної держави – 
передбачалися заходи державної допомоги знедоленим козацьким сім’ям (вдовам, 
сиротам, калікам). Заборонялося самочинне встановлення повинностей щодо селян і 
міщан, їх мав визначати тільки закон. Були й інші заходи соціального захисту бідних 
верств населення [7, C. 97]. 

Зазначимо, що значний вплив на подальший розвиток концепції прав людини 
мала творчість видатних мислителів Гуго Ґроція, Джона Локка, Вольтера, Шарля Луї 
де Монтеск’є, Жан-Жака Руссо, Дені Дідро, Клода Гельвеція, Поля Гольбаха які в XVII-
XVIII ст. запропонували революційні для того часу ідеї натуральних або природних 
прав людини, формування міжнародного права, правового захисту людини 
суспільного договору, поділу влади тощо. Вони стали теоретичним підмурівком 
прийнятої 4 липня 1776 р. І Континентальним конгресом підготовленої Джефферсоном 
«Декларації незалежності» США. Спираючись на природно-правову доктрину прав 
людини, в ній проголошувалося, що «всі люди створені рівними і наділені Творцем 
певними невід’ємними правами, до яких належать життя, свобода, прагнення до 
щастя». В цьому документі та в Конституції США 1787 р. було закладено не лише 
підвалини американського конституціоналізму, а й основи ліберальної концепції прав 
людини [10]. 

Логічним продовженням досягнення американської революції й поворотним 
пунктом у історії людства в його боротьбі за утвердження прав людини стала Велика 
французька революція в ході якої 26 серпня 1789 р. Установчі збори прийняли 
«Декларацію прав людини і громадянина». В її основу покладено принцип природного 
права на основі якого проголошувалися норми, без яких неможливо уявити сучасну 
демократичну країну: всі люди народжуються і залишаються вільними і рівними в 
правах. Держава служить забезпеченню свободи, власності, безпеки. Народ має 
право на опір гнітові; народу належить верховна влада; законом можна заборонити 
лише такі дії, які шкідливі суспільству. Все решта – дозволено. Все, що не заборонено 
законом, то дозволено; всі громадяни рівні перед законом. Закон повинен виражати 
волю всього народу, тому в його утворення може брати участь кожний громадянин 
(особисто чи через представника); встановлювалися основоположні принципи 
кримінального права: немає злочину, не передбачено в законі; немає покарання, не 
передбачено в законі. Зворотна сила закону заборонялась; встановлювалася 
презумпція невинуватості; декларувалась свобода думок, суджень, слова, преси, 
право громадян брати участь у визначенні податків, право вимагати звіту посадової 
особи; розподіл влад; власність є право недоторкане і священне [9, с. 252]. 

Упродовж XVIII–XIX ст. під впливом ідей просвітителів та за прикладом 
Конституції США та французької «Декларації прав людини і громадянина» ідея прав 
людини все більше втілювалася у нормотворчу практику держав. А на початку ХХ ст., 
особливо після Першої світової війни й створення Ліги націй та Міжнародної організації 
праці, права людини почали предметом міжнародно-правового регулювання. 

Для Україні ХХ ст. стосовно прав людини було трагічним. Прийняті в ході 
національно-визвольної революції різними українськими урядами закони на захист 
прав і свобод людини через агресію російських більшовиків і спровоковану ними 
громадянську війну не мали шансу на реалізацію. Колоніальна ж радянська влада і на 
конституційному, і на законодавчому рівнях проголошувала й навіть ґарантувала 
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величезний обсяг прав і свобод. Однак реальність не співпадала із проголошеним. 
Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1967 років, практично безперервні репресії 
позбавляли українців головного права – права на життя.  

В демократичному ж світі подальше формування стандартів у галузі прав 
людини активізувалося після Другої світової війни. Саме тоді питання захисту прав 
людини широко вийшло за вузьконаціональні межі і стало об’єктом регулювання 
міжнародного права. 10 грудня 1948 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла 
Загальну декларацію прав людини – перший документ універсального характеру, який 
на міжнародному рівні проголосив основні громадянські, політичні, соціально-
економічні та культурні права і тим самим встановив стандарти та ідеали, яким і 
сьогодні прагнуть слідувати усі країни світу. 

Однією з таких країн є Україна. Після відновлення 24 серпня 1991 р. державної 
незалежності, Верховна Рада України ратифікувала всі міжнародні угоди з прав 
людини та ухвалила передбачені ним національні закони. Основоположним 
документом, безперечно, стала Конституція (Основний закон) України ухвалений 
Верховною Радою 28 червня 1996 р. з подальшими змінами та доповненнями. В ній 
вперше в нашій історії закріплено принцип соціальної держави який передбачає 
конституційне гарантування прав і свобод людини і громадянина. На відміну від 
радянських часів, в Україні «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість 
і безпека визнаються... найвищою соціальною цінністю» (ст. 3), а їх забезпечення та 
гарантування визначаються головним обов’язком держави. Також вперше в нашій 
історії закріплюється відповідальність держави перед людиною за свою діяльність.  

В Конституції вперше в XX ст. на нашій території зафіксовані міжнародні 
стандарти прав і свобод людини. Саме II розділ, присвячений цим питанням, є 
найдосконалішим. В ст. 21 майже словами з Біблії написано, що «всі люди є вільні і 
рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними», фактично цим запроваджено в наше законодавство принцип 
природного права, тобто людина має права з моменту народження як особистість, а 
завдання держави забезпечити їх реалізацію. В радянські часи. навпаки, саме 
держава надавала права і свободи громадянам, що давало їй підставу забирати їх 
назад. В Конституції України реалізовані основні положення Загальної декларації прав 
людини. Зокрема, положення про те. що перелік прав і свобод, вміщений в Основному 
Законі, не є вичерпним і те. що при прийнятті нових законів їх положення не можуть 
звужувати зріст і обсяг існуючих прав і свобод. Всі громадяни незалежно від статі, 
національності, віри тощо мають рівні конституційні права та обов'язки і є рівними 
перед законом. Україна є однією з небагатьох країн у Європі, в Конституції якої 
спеціально зафіксовано рівність чоловіка і жінки. До одного з головних особистих прав 
людини Конституція відносить невід’ємне право на життя і те, що ніхто не може бути 
свавільно його позбавлений. Обов’язком держави і правом громадянина є захищати 
життя людини. Дуже важливим є закріплення права на повагу до гідності людини, її 
свободу та особисту недоторканість. Принциповим для побудови правові держави є 
положення ст.29 про те, що «ніхто не може бути заарештований або триматися піл 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом». До особистих прав відносяться також право особи на 
недоторканість житла, таємницю листування і телефонних розмов. Ніхто не може 
зазнавати втручання в особисте і сімейне життя, без належного дозволу збирати і 
розповсюджувати інформацію про таке життя. Конституція гарантує свободу 
пересування і вибору місця проживання. На реалізацію цієї норми парламент скасував 
у 1997 р. норму, за якою заборонялось приймати на роботу особу, яка не має прописки. 
Також гарантовано широкий обсяг соціально-економічних, екологічних та політичних 
прав [11, с. 48-55].  
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Загалом сучасний стан законодавчого забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина в Україні відповідає всім міжнародним стандартам, зокрема і Хартії 
основних прав Європейського Союзу. 
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Шкільна освіта в Європейському освітньому просторі 
 

Інвестування в людей, і зокрема в молодь, є головним пріоритетом для Європи. 
Високоякісна освіта для всіх сприяє досягненню економічних і соціальних цілей. Якісна 
освіта лежить в основі інклюзивних та стійких суспільств, сприяючи розвитку 
особистості та закладаючи основу для активної громадянської позиції. Це відправна 
точка для успішної професійної кар’єри та найкращий захист від безробіття та бідності. 
Шкільна освіта відіграє вирішальну роль у розвитку інклюзивного, справедливого та 
процвітаючого суспільства, допомагаючи всім дітям і молодим людям повністю 
розкрити свій потенціал, розвиваючи знання, навички та ставлення, необхідні для 
процвітання в житті, можливості стати активними, відповідальними, витривалими та 
зацікавленими людьми, які продовжують навчатися протягом усього життя. 

Забезпечення доступу до якісної та інклюзивної освіти для всіх і забезпечення 
дітей та молоді компетенціями, які їм необхідні в житті, допомагає зробити суспільства 
рівними, а економіку більш процвітаючою.  
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Оволодіння основними навичками (читання, математика та природознавство) 
має принципове значення для академічного успіху учнів і перспектив на майбутнє.  

Навички та компетенції, отримані в старшій середній освіті, все частіше 
розглядаються як мінімальні умови для успішного виходу на ринок праці та основа для 
повноцінного та здорового життя [4]. 

Вчителі, тренери та керівники шкіл відіграють центральну роль у забезпеченні 
високоякісної інклюзивної освіти для всіх учнів, формуючи в них ключові компетенції, 
необхідні для процвітання в європейській стабільній цифровій економіці майбутнього. 
Без цих професіоналів жодна освітня реформа не буде успішною. 

Що робить Європейський Союз для вирішення освітніх проблем? 
Щоб сприяти політичному співробітництву між державами-членами ЄС для 

вирішення цих проблем, Європейська Комісія розпочала нову ініціативу «Шляхи до 
успіху шкіл». 

Це поєднує в собі різні інструменти – від керівництва політики до взаємного 
навчання та обміну інформацією та передовим досвідом, до фінансових стимулів – 
для стимулювання реформування політики.  

Зокрема, у 2022 році Комісія висуне пропозицію щодо Рекомендації Ради про 
шляхи до шкільного успіху. Рекомендація буде закликати до заснованих на фактах, 
узгоджених та спільних стратегій і дій проти недостатніх досягнень і передчасного 
відходу з освіти та навчання.  

Державам-членам буде заохочуватись посилення розробки комплексної 
політики, яка стосується всіх рівнів шкільної освіти – дошкільної освіти та догляду 
(ECEC), початкової та (нижчої та старшої) середньої освіти, професійно-технічної 
освіти та навчання (PET). Їм буде запропоновано зосередити увагу на моніторингу, 
профілактиці (включаючи мотивацію учнів) та втручанні, які будуть поєднані з 
заходами підтримки тих, хто залишив освіту без здобуття середньої кваліфікації, 
такими як освітні програми «другий шанс». 

Політика має ґрунтуватися на міцному міжсекторному співробітництві та 
залучати зацікавлених сторін із різних сфер політики, таких як молодь, культура, спорт, 
соціальна політика/політика добробуту, зайнятість та охорона здоров’я.  

Рекомендація Ради 
Ініціатива Європейського простору освіти, розглядатиме такі аспекти: 
- управління та лідерство школи, включаючи забезпечення якості; 
- навчальні середовища – навчальні програми, оцінювання, цільова 

підтримка та інструменти, переходи між освітніми рівнями; 
- учні та навчальний клімат з акцентом на благополуччя учнів та позитивну 

взаємодію, що включає різноманітність учнів та добробут у школі; 
- підвищення ролі вчителів у подоланні освітніх недоліків; 
- залучення батьків та сімей до прийняття рішень та діяльності школи; 
- співпраця в школах та навколо них із зацікавленими сторонами та широкою 

громадою [4]. 
Європейський Союз співпрацює зі своїми державами-членами для підтримки 

розвитку якісних національних систем шкільної освіти та сприяння співпраці з питань, 
що викликають спільну стурбованість. 

Чому важлива шкільна освіта? 
У вересні 2020 року Європейська комісія окреслила своє оновлене бачення 

Європейського простору освіти та конкретні дії для його досягнення до 2025 року. 
Школи є центром співпраці, щоб зробити Європейський освітній простір 

реальністю, підтримати відновлення Європи від пандемії COVID-19 та підвищити її 
майбутню стійкість. 

У результаті десятиліть тісної співпраці вже досягнуто значного прогресу. Проте 
європейські країни все ще стикаються з серйозними освітніми проблемами. 

Держави-члени встановили такі цілі щодо шкільної освіти на 2030 рік: 
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- менше 15% 15-річних підлітків мають низькі успіхи в читанні, математиці та 
природничих науках (базові навички); 

- менше 15% восьмикласників мають низькі успіхи в комп’ютерній та 
інформаційній грамотності; 

- менше 9% учнів достроково залишають навчання та навчання. 
Що робить ЄС? 
Основні сфери співпраці в шкільній освіті відображають бачення Комісії щодо 

Європейського простору освіти з наступними п’ятьма вимірами. 
1. Якість і справедливість в освіті та навчанні 
Це включає роботу над ключовими компетенціями та основними навичками, 

боротьбу з раннім залишенням школи, сприяння багатомовності та знання мови в 
школах, сприяння сприятливому навчальному середовищу, вирішення проблем 
добробуту та психічного здоров’я в школі. 

Європейська рамка щодо ключових компетенцій для навчання протягом усього 
життя та більш детальні рекомендації щодо підприємницької діяльності ( EntrComp ), 
цифрової ( DigComp ), стійкості (GreenComp) та соціальних, особистих компетенцій та 
компетенцій навчання ( LifeComp ): 

 Рекомендація Ради щодо комплексного підходу до викладання та 
вивчення мов 

 Рекомендація Ради про шляхи до шкільного успіху  

 Рекомендація Ради щодо змішаного навчання для якісної та інклюзивної 
початкової та середньої освіти 

2. Шкільні вчителі та керівники шкіл 
Це включає в себе керівництво та роботу з підтримки кар’єри вчителів і 

керівників шкіл та професійного розвитку, сприяння мобільності вчителів до навчання: 

 Erasmus+ Teacher Academies , тобто мережі закладів освіти вчителів, які 
надають початкову освіту вчителів, а також безперервний професійний 
розвиток з питань цифровізації, інклюзії, екологічної стійкості або 
навчання в багатомовних класах 

 Європейська премія за інноваційне навчання для відзначення роботи 
вчителів (та їхніх шкіл) 

 Основа політики для сприяння мобільності навчання вчителів з огляду на 
впровадження мобільності як невід'ємної частини початкової та 
неперервної освіти вчителів 

 Європейське керівництво для національних рамок кар'єри 
3. Цифрова освіта  

 Рекомендація Ради щодо змішаного навчання для якісної та інклюзивної 
початкової та середньої освіти 

 СЕЛФІ для вчителів 
4. Зелена освіта 

 Рекомендація Ради щодо освіти щодо екологічної стійкості 

 Європейська структура компетенції зі сталого розвитку та зміни клімату 
(GreenComp) 

 Коаліція «Освіта для клімату» 
5. ЄЕЗ у світі 
Інструменти ЄС для якісної та інклюзивної, цифрової та зеленої освіти, а також 

для вчителів широко використовуються не лише державами-членами ЄС, а й освітніми 
спільнотами в країнах по всьому світу [3]. 

Не залишено поза увагою і питання культурних ідентичностей в освіті. 
Багатомовність, міжкультурність, громадянство, належність та інклюзивність є 

сильними елементами шкільної освіти, які пов’язані з культурною самобутністю. 
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Показовими прикладами ставлення школи до культурної ідентичності можуть бути 
урочистості різних традицій та різноманітності мов, якими розмовляють у школі. 

Влітку 2021 року відбулося опитування, яке показало, що найефективнішими 
способами формування культурної ідентичності учнів є міжнародне співробітництво 
(зокрема через eTwinning та Erasmus+), збагачення шкільної практики 
багатокультурним змістом та професійний розвиток вчителів.  

Опитування було спрямоване на оцінку поглядів на різні аспекти, пов’язані з 
культурною ідентичністю. Воно було відкрите на School Education Gateway з 20 липня 
по 10 жовтня 2021 року і залучило 197 респондентів з 29 країн, 82% з яких були 
вчителями або керівниками шкіл. 

Культурну ідентичність можна визначити як «самостійне та колективне 
розуміння належності до певних груп або приналежності до них, які поділяють спільні 
відмінності та/або спільні практики з іншими ідентифікованими групами» (Urrieta, 2018, 
p.19). Вони побудовані та підтримуються через традиції, спадщину, мову, естетику, 
норми та звичаї (Офформа, 2016). Європейська довідкова структура ключових 
компетенцій для навчання протягом усього життя висвітлює такі аспекти культурної 
ідентичності, як національність, етнічна приналежність, раса, стать та релігія, у 
культурній обізнаності та компетенції самовираження, а також у компетенції 
громадянства та багатомовності. Крім того, опитування показують зв’язок між 
ідентичністю та почуттям приналежності, з одного боку, та покращенням академічної 
успішності, з іншого. Визначалося, наскільки школи сприяють культурній ідентичності 
учнів, чи визнають і відзначають культурне та етнічне походження. 

1. Наскільки ви вважаєте, що навчальні програми у вашій країні 
є достатньо культурно різноманітними (наприклад, з посиланням на 
інші культури)? 

 
81% респондентів вважають свої національні навчальні програми незначною чи 

помірною культурною різноманітністю, а 9% – значною чи дуже великою. Приблизно 
кожен десятий респондент повідомив, що їхні навчальні програми взагалі не можна 
вважати культурно різноманітними. 

https://www.researchgate.net/publication/325070583_Cultural_Identity_Theory_and_Education_What_we_have_learned_about_selves_and_others
https://www.researchgate.net/publication/325070583_Cultural_Identity_Theory_and_Education_What_we_have_learned_about_selves_and_others
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1207325.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://www.youtube.com/watch?v=M6JOHTdFOCk
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2. Як часто заходи (наприклад, шкільні свята) у вашій школі чи школі, 
про яку ви знаєте, інтегрують або відзначають елементи інших 
культур? 

 
Що стосується шкільних заходів (наприклад, шкільних свят), більшість 

відповідей (53%) свідчать про те, що інтеграція та відзначення елементів інших 
культур ніколи або рідко відбувається в їхній школі або школі, яку вони знають. Для 
19% респондентів, навпаки, елементи інших культур часто або завжди інтегруються в 
їхній школі. 

3. Якою мірою вчителі в школі використовують у повсякденній 
педагогічній практиці такі мови? 

 

 
Зовсім ні 
У незначній мірі 
У помірній мірі 
Значною мірою 
У дуже великій мірі 
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Виходячи з поглядів учасників, очевидно, що мовне розмаїття не 
використовується широко в повсякденній навчальній практиці вчителів, і більшість 
відповідей відображають або відсутність, або обмежене використання мов, 
перерахованих вище. Найчастіше зустрічаються мови, які викладаються як друга, 
наприклад, англійська та німецька, які «в значній або дуже значній мірі» вживаються у 
23% шкіл респондентів. Далі йдуть мова(и), якою розмовляють вчителі та учні, 
відповідно 20% та 17%. Рідше вживаються мови, якими розмовляють в інших частинах 
країн респондентів, 80% відповідей – «ні зовсім» або «невеликою мірою». 

4. «Наша національна культура вивчається, оспівується та 
передається через освіту, і тому має бути центральною у плануванні 
навчальних програм». Наскільки ви згодні з цим твердженням? 

 
Респондентів попросили висловити, наскільки вони згодні чи не згодні з роллю 

освіти у просуванні, вшануванні та передачі національної культури. Половина 
учасників згодні з цим твердженням значною або дуже великою мірою, тоді як 38% 
погоджуються помірно. Ще 12% погоджуються незначною мірою чи ні зовсім. 
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5. Як можна було б ефективніше визнавати культурну 
ідентичність учнів у школі? Виберіть до трьох варіантів. 

 

 
 
На думку респондентів, трьома найефективнішими способами визнання 

культурної ідентичності учнів у школах є: розвиток міжнародного співробітництва з 
іншими школами, вчителями та учнями, наприклад через eTwinning або Erasmus+ 
(65%), збагачення шкільної практики полікультурними ознаками ( 45%) та сприяння 
професійному розвитку вчителів (43%). 

Інші допоміжні стратегії включають використання багатомовних і 
багатокультурних навчальних матеріалів (28%), інтеграцію більшої кількості мов у 
процес навчання/викладання (26%) та використання багатомовного та 
багатокультурного навчального середовища (22%). 

Наймання вчителів з різним культурним походженням викликало нижчі 
показники відповідей (18%), як і встановлення взаємного наставництва між учнями 
(14%) та залучення батьків учнів до процесу викладання/навчання (14%). Найнижчий 
відсоток відповідей був для заохочення учнів говорити рідною мовою на перервах 
(9%). 
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6. На вашу думку, які з перерахованих є найважливішими 
перевагами включення культурних аспектів на уроках? Виберіть до 
трьох варіантів. 

 
Відповіді вказують на те, що трьома найважливішими перевагами включення 

культурних аспектів у навчальний процес є: сприяння сприйняттю та толерантності в 
навчальному середовищі (42%), формування демократичних цінностей учнів та 
підготовка їх до громадянської позиції (41%), а також цінування та розширення 
можливостей культурної ідентичності учнів (38%). 

Натомість, найменш поширеними перевагами, здається, є підвищення мотивації 
учнів до навчання (18%) та збагачення цілей навчальної програми та педагогічних 
завдань (9%). 
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7. У вашій школі чи школі, яку ви знаєте, який відсоток учнів є з 
домівок, де розмовляють іншою мовою, ніж національна(и)? 

 
Приблизно 44% респондентів вказали, що до 5% їхніх учнів у своїх домівках 

користуються іншою мовою, крім національної, тоді як 6% повідомили, що більше 
половини їхніх учнів мають мовну родину, яка відрізняється від національної. 

Висновок 

Більшість учасників вважають, що їхні національні навчальні програми певною 
мірою культурно різноманітні. Однак інтеграція елементів інших культур у шкільні 
практики, наприклад, шкільні свята, трапляється рідко або лише іноді. Здається, це 
відповідає поглядам респондентів про те, що мовне розмаїття не широко 
використовується в повсякденній практиці викладання вчителів у школах, незважаючи 
на те, що учні респондентів мають різне мовне походження. 

Приблизно половина респондентів погоджуються, що включення культурних 
аспектів у навчання може посилити культурну ідентичність учнів, а також сприяти 
сприйняттю та толерантності, формуючи демократичні цінності учнів та підготувати їх 
до громадянства. Але як можна виховувати культурну ідентичність учнів?  

Відповіді свідчать про те, що ефективними стратегіями можуть бути розвиток 
міжнародної співпраці з іншими школами, вчителями та учнями (наприклад, через 
eTwinning, Erasmus+), збагачення шкільної практики багатокультурними ознаками та 
сприяння професійному розвитку вчителів. Ці висновки також відповідають тому, що 
може запропонувати культурна спадщина та освіта [1]. 

Кінцевою метою зусиль на рівні ЄС є сприяння цілісному підходу до освіти та 
навчання в перспективі навчання протягом усього життя, як описано в Рамковій базі 
ЄС щодо ключових компетенцій. 

Підтримка ЄС шкільної освіти 
Моніторинг та аналіз 
Європейська комісія підтримує держави-члени у розробці політики шкільної 

освіти шляхом збору, аналізу та обміну інформацією та даними. Вона також відстежує 
прогрес у досягненні вищезазначених цілей, необхідних для реалізації колективного 
бачення Європейського простору освіти. 

Фінансування програми Erasmus+ 
Програма Erasmus+ є важливим інструментом для досягнення політичних цілей 

вищезгаданих європейських ініціатив щодо створення Європейського простору освіти 
як сильного стовпа співпраці на рівні ЄС на інклюзивній основі. 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-policies/cultural-heritage-and-education
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Erasmus+ підтримує кілька онлайн-платформ, які мають велике значення для 
шкільної освіти: 

 Платформа eTwinning об’єднує школи, вчителів та їхні класи по всій 
Європі. Вона пропонує можливість спілкуватися, співпрацювати, 
розробляти проєкти, ділитися та відчувати себе частиною найцікавішої 
навчальної спільноти в Європі. 

 School Education Gateway – це місце для взаємодії з європейською 
політикою та практикою шкільної освіти, включаючи освіту та догляд для 
дітей раннього віку та професійну освіту та навчання. 

 EPALE – електронна платформа для навчання дорослих у Європі – це 
багатомовна відкрита спільнота професіоналів у сфері навчання 
дорослих, включаючи викладачів і тренерів для дорослих, допоміжний 
персонал, дослідників та політиків. 

Взаємонавчання та обмін передовим досвідом 
У рамках стратегічних рамок Європейського простору освіти створена Робоча 

група зі шкіл на період 2021-2025 років. 
Робоча група, що складається з представників національних органів управління 

освітою та організацій зацікавлених сторін, які працюють у сфері освіти, пропонує 
можливості для взаємного навчання, обміну передовим досвідом та інформацією, 
налагодження контактів та співпраці з тем, пов’язаних із шкільним успіхом та освітою 
для екологічної стійкості [3]. 

Високоякісна освіта для всіх допоможе Європі досягти своїх економічних і 
соціальних цілей. Хороша освіта лежить в основі інклюзивних та стійких суспільств. Це 
відправна точка для успішної професійної кар’єри та найкращий захист від безробіття 
та бідності. Це сприяє розвитку особистості та закладає основу для активної 
громадянської позиції. Хороша освіта підтримує дослідження та розробки, інновації та 
конкурентоспроможність. Однак, щоб суспільство отримало ці переваги, високоякісна 
освіта має бути реальністю для всіх. 

Школи відіграють вирішальну роль у навчанні протягом усього життя, і тому 
необхідні дії для покращення якості та ефективності шкільної освіти. У всьому 
Європейському Союзі існує велика різноманітність шкіл та систем освіти. У той же час 
практично всі держави-члени стикаються з кількома ключовими проблемами: 

- Є слабкі місця у розвитку компетентності на рівні шкільної освіти. Останні 
результати дослідження OECD PISA показують, що кожен п’ятий учень має серйозні 
труднощі у розвитку достатньої кількості навичок читання, математики та природничих 
наук. Як наслідок, ці молоді люди, швидше за все, стикатимуться з важливими 
перешкодами, що виникають протягом усього життя, на шляху до соціальної інтеграції 
та працевлаштування. Багато молодих людей не володіють відповідними цифровими 
навичками.  

- Шкільна освіта не завжди відіграє повною мірою свою роль у сприянні 
справедливості та соціальної справедливості.  

- Темпи технологічних та цифрових змін мають глибокий вплив на нашу 
економіку та суспільство – школам потрібно краще реагувати на цю нову реальність. 
Багато з сучасних школярів згодом працюватимуть на видах роботи, яких ще не існує. 
Вже 90% усіх поточних робочих місць вимагають принаймні певного рівня цифрових 
навичок. Уже недостатньо забезпечувати молодих людей фіксованим набором 
навичок чи знань; їм необхідно розвивати стійкість і здатність адаптуватися до змін [2]. 

Для вирішення цих проблем потрібні реформи. Співпраця на рівні ЄС допомагає 
державам-членам аналізувати дані, обмінюватися фактами, визначати передові 
практики та надавати можливості для обміну досвідом та взаємного навчання.  
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Толерантність як складова демократичного суспільства 
 в контексті європейських цінностей 

 
Європейська історія – це історія війн, перемог, технічних досягнень, але 

передусім – це історія народження ідей, цінностей і великої культури. Саме тому 
Європа виглядає такою привабливою для «інших світів». Сила Європи – це ті 
непорушні цінності, завдяки яким вона і понині залишається найвпливовішим центром 
світової цивілізації. А єдність цих цінностей – фундамент, на якому стоїть 
Європейський Союз [4].  

Європейські цінності втілені та втілюються і в Америці, і в Азії, і в Австралії. 
Європа дала людству світську філософію, християнство в якості світової релігії, 
релігійну терпимість, толерантність до переконань інших людей та інших цінностей. 
Цінності є ядром культури кожного народу, нації, суспільства. Г. Хофштеде, сучасний 
дослідник цінностей, переконаний, що цінності знаходяться на найглибшому рівні 
серед важелів прийняття рішень, бо саме вони визначають ідеологічні переконання 
індивідів та мотивацію їх вчинків. Саме до цінностей, на думку відомого 
американського соціолога Т. Парсонса, звертаються люди для остаточного 
обґрунтування своїх дій. 

До європейських цінностей відносяться свобода думки та дії і усвідомлення 
гордості за те, що ти громадянин саме цієї держави. Ми поговоримо про толерантність, 
як одну з важливих європейських цінностей. Дуже часто життя заставляє нас 
замислитись, що є правильним вчинком, а що – навпаки. Тому, головне запитання: 
«Що таке толерантність?»  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-cultural-identities.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-cultural-identities.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:248:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:248:FIN
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/school-education-initiatives
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/school-education-initiatives
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/school-education-initiatives/pathways-to-school-success
https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/school-education-initiatives/pathways-to-school-success


121 
 

Толерантність –  (від лат. Tolerantia – стійкість, витривалість, терпимість) – 
соціальна цінність, індивідуальна чеснота та суспільний ідеал: розуміння та прийняття 
факту культурного й світоглядного багатоманіття, терпиме ставлення до відмінностей 
між людьми, культурами, націями, релігіями тощо [6]. 

У середні віки попередником визначення «толерантність» було поняття 
віротерпимості, яке пов’язують з періодом гонінь на перших християн. Воно містило 
ідеї свободи віросповідань, свободи релігії та відображало соціальне й правове 
становище іновірців у державі з офіційною панівною релігією. У подальшому 
осмислення терпимості/нетерпимості в Європі відбувалося в історичному контексті 
тривалих міжконфесійних конфліктів і воєн. Складний шлях до компромісу католиків і 
протестантів заклав основи практичного досвіду релігійної толерантності. 

У європейській культурі поняття толерантності є продуктом філософії Нового 
часу. Своє перше теоретичне осмислення набуло в дискусіях, що велися у творах 
Дж. Локка і П. Бейля. Зміст і значення терміна розкривається у «Листах про 
толерантність» Локка (1689) і «Трактаті про толерантність» Вольтера (1753). Праці 
стали філософсько-теоретичною реакцією на релігійні переслідування в тогочасній 
Європі. 

Поняття толерантність є синонімом слова терпимість, саме так воно звучить 
латинською. Толерантність людей є найважливішої умовою миру і злагоди в сім’ї, 
колективі та суспільстві. Адже соціальні взаємовідносини постійно змінюються, 
породжуючи то гармонію, то перевагу. У різних людей – різні погляди на життя, працю, 
кохання тощо Толерантність включає не тільки повагу до інших і визнання рівності 
прав, але й відмову від примусового й гнітючого домінування [6]. 

Отже, толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей. 
Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, 

«побутові війни», кожному доцільно проявляти толерантність як рису характеру. Для 
цього необхідно: 

• бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші, а просто різні;  
• навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в 

них те, що нам не подобається;  
• цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання 

незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;  
• зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин залишатися 

собою.  
Оскільки в якості європейської цінності визнається свобода всіх індивідів як 

право на самовизначення цілей та цінностей життя, то базовою цінністю європейців є 
і толерантність. Вона була завойована та імплементована у складній боротьбі через 
релігійні війни, соціально-класові, етнічні і міжнаціональні конфлікти. Проте, 
толерантність ліберально-демократичного ґатунку не зводиться до релігійної 
терпимості, а передбачає повагу до будь-якого морального вибору індивідів – 
релігійного або світського. Толерантність означає прийняття іншої людини як «іншого», 
але не як «ворога», як ми це спостерігаємо в гіпертрофованому націоналізмі, шовінізмі 
та релігійному фундаменталізмі, що будують свою політику на протиставленні «ми-
вони» та визнанні людини іншої нації, етнічної групи або релігії в якості чужого, 
ворожого феномена; не просто поступки або поблажливість до інших релігійних, 
гендерних або національних ознак людей, але, насамперед, визнання кожного 
індивіда як рівної за правами і свободами людини, тобто толерантність вимагає 
активної громадянської позиції стосовно захисту права кожного на свою культурну 
особливість [7]. 

Толерантність як одна з характерних ознак сучасності значною мірою впливає 
не тільки на розвиток соціального клімату, міжособистісні відносини, політику, вона є 
найбільш актуальним завданням для розвитку сучасної людини та її виховання. Адже, 
як зазначав Ю. А. Шрейдер: «Найстрашніша з катастроф, що нам загрожують, це не 

https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
https://vue.gov.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://vue.gov.ua/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83
https://vue.gov.ua/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83
https://vue.gov.ua/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%E2%80%99%D1%94%D1%80
https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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так атомна, теплова і тому подібні варіанти фізичного знищення людства (а можливо, 
і всього живого) на Землі, як антропологічна - знищення людського в людині». І перш 
ніж з’ясовувати, як захистити природу, як позбавитися від воєн, лих тощо, слід 
зрозуміти, як залишитися людиною не тільки розумною, але й свідомою. Майбутнє 
України безпосередньо залежить від спроможності нашого народу об’єднати свої 
зусилля на розбудову сучасного цивілізованого суспільства. При цьому толерантність 
є одночасно і одним із базових механізмів інтеграції системи суспільних інтересів, і 
принципом організації суспільної системи, і проявом певних якостей особи. Саме вона 
дозволяє забезпечити оптимальне функціонування нового суспільства, в якому право 
на існування моєї позиції не обмежує права іншого мати власну позицію і можливості 
її реалізувати [7] . 

Саме освіті в сучасному європейському суспільстві надається головна роль у 
вихованні базових європейських цінностей. Рада Європи розробляє потужні освітні 
проєкти для вироблення єдиних стандартів європейської освіти, яка була б 
спрямована на формування демократичної громадянськості та толерантності. 

Розглянувши численні погляди на поняття «толерантність» і проаналізувавши 
визначення цього поняття, можна зробити висновок, щоб запобігти конфліктам у 
суспільстві, основою якого є розмаїття, потрібно на перше місце в суспільних 
відносинах поставити впровадження толерантності, що призводить до єдності в 
різноманітті, пошуку компромісів. Таким чином, поняття толерантності формувалося у 
свідомості людей упродовж століть, і цей процес триває дотепер. Накопичуючи безліч 
значень, термін «толерантність» прагне відповідати дійсності, в якій різноманітні 
прояви нетерпимості вимагають нових засобів подолання. Як норма цивільної 
поведінки вона характеризується психологічною відвертістю, а також відповідальністю 
при виробленні рішень і перетворенні їх у життя. Правильно зрозуміла толерантність 
– найважливіша умова повноцінного й конструктивного світоглядного плюралізму. 
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Соціальна адаптація випускників дитячих будинків в країнах Європи 

 
Нині питання соціальної адаптації до умов самостійного життя випускників 

дитячих будинків – актуальна проблема, яка потребує негайного вирішення.  
Адаптаційних послуг, основною метою яких є сприяння адаптації випускників 

дитячих будинків та закладів виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування в Україні одиниці. Ефективність такого типу послуг є низькою, адже 
звернення до таких закладів відбувається в результаті несформованості потрібних 
компетентностей в закладах інтернатного типу. Саме тому, на нашу думку, є потреба 
у ціленаправленій дії в дитячих будинках та закладах виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

В Україні методи виховання і підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування мало змінились з часів СРСР, але з 
процесом децентралізації змінюються і установи, які займаються виховання дітей і 
впроваджуються методики сімейного виховання, такі як: «дитячі будинки сімейного 
типу» і «дитячі містечка і селища». 

В багатьох країнах Європи низький рівень соціальної адаптації випускників 
інтернатних закладів освіти зумовлюють розгляд цих питань як на теоретичному, так і 
на практичному рівнях.   

У Франції існує особлива система соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. До освітніх закладів приймають не тільки дітей-
сиріт, але й дітей трудових мігрантів, чиї батьки працюють за кордоном і не мають 
можливості виконувати батьківські функції.  

Особливістю таких інтернатних закладів є те, що керують ними подружні пари, 
яким держава надає грошові виплати і підтримку по догляду за дітьми, їм можуть 
допомагати від одного до двох помічників-вихователів  (зазвичай це жінки з досвідом 
догляду за дітьми). До складу таких закладів, зазвичай, окрім освітнього закладу, 
входить майстерня чи ферма, де створюють умови практико орієнтованого навчання 
та формують соціальну адаптацію.  

Цікавим є досвід опіки і виховання та формування соціальної адаптації дітей-
сиріт в Німеччині. Як і в більшості розвинутих країн, в німецькій системі освіти немає 
такого явища, як дитячий будинок, натомість існують заклади тимчасового 
перебування для дітей, зазвичай в таких закладах перебувають соціальні сироти, 
основною метою перебування їх в таких закладах, є бажання вберегти дітей від 
пагубного впливу батьківського стилю виховання, їх поведінкових реакцій на 
соціалізацію.  

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, є поселення схожі на «дитячі селища», але основною 
відмінністю є те, що коли дитині-сироті виконується п’ятнадцять – вісімнадцять років, 
її  поселяють в будинок, схожий на школу чи гуртожиток. По суті, у кожної дитини-
сироти з’являється власний життєвий простір. Але у таких будинках діти-сироти живуть 
під наглядом педагогів. Діти, що проживають в таких будинках ходять в звичайну 
школу, виконують домашні завдання, зустрічаються з друзями і можуть вільно 
відвідувати будь-які заклади. За таких умов майже не існує постійного контролю, діти 
самостійно вирішують побутові питання, самостійно збираються в школу, скеровують 
власним бюджетом, самостійно купують, готують їжу, купують одяг. 

До кожної дитини прикріпляють двох педагогів-наставників. Вони зустрічаються 
приблизно раз в тиждень, аналізують і обговорюють тиждень, який  минув і проблеми, 
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які потрібно було вирішити. Окрім того, педагог-наставник визначає, чи наставник 
вдало розподіляє кошти і, відповідно, яку суму видати вихованцю на витрати. Якщо 
вихованець розумно витрачає гроші, то кошти перенаправляються на його особисту 
банківську картку. 

В молодшому віці діти перебувають в поселеннях, де з ними 24 години на добу 
проживають соціальні працівники. Так, в Баварському містечку Штраубінг на 39 дітей 
працює 12 соціальних працівників.   

Кожного вечора всі діти збираються в гостьовій кімнаті, щоб поспілкуватись про 
день, який минає, про плани, спілкуються чи займаються власними справами. Двічі на 
рік дитина-сирота, що перебуває там на вихованні, отримує 200 євро на одяг і разом з 
вихователем закуповують все потрібне. Таким чином формують критичне мислення та 
фінансову грамотність, що входить до складу понятійного  апарату соціальна 
адаптація 

Також в даних закладах є канікули. Раз в рік діти-сироти їдуть на неділю на море 
чи в гори, або на екскурсію. В Німеччині відсутній дитячий  омбудсмен на 
національному рівні. Проте при кожній землі є кілька уповноважених з прав дитини, які 
співпрацюють з виконавчою владою і, за потреби виїжджають на виклики. 

Отже проаналізувавши Європейський досвід підготовки дітей-сиріт до 
самостійного життя, ми можемо зробити висновки, що в Україні існує необхідність 
запозичення європейського досвіду виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування як у підготовці їх до самостійного життя так і у формуванні 
соціальної адаптації. 
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Процес об'єднання Європи та європейський вибір України відкрив перед освітою 

нові перспективи співробітництва з країнами світу, нові можливості для розвитку, нову 
роль у світовій системі міжнародних відносин, що супровожується формуванням 
спільного освітнього і наукового простору та дотриманням єдиних критеріїв та 
стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.  
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У відповідь на виклики глобалізації соціальної, культурної, політичної, 
інформаційної сфер, відбувається рух в напрямку всебічного розвитку, універсалізації 
та гармонізації освіти та освітніх технологій. Наразі постійно проходить пошук нових 
освітніх моделей та систем задля актуалізації сучасної місії освіти та освітніх закладів. 
Заклади освіти перетворюються на центри ефективного програмування і розвитку не 
тільки освітніх аспектів, але охоплюють водночас зміни політичної, економічної, 
соціальної, культурної площині, в якій рухається світове суспільство. 

Метою спільних світових та європейських освітніх проєктів стало підвищення 
якості та ефективності навчання, спрощення визнання документів про здобуття освіти 
різних рівнів. 

Головною метою новітнього освітнього процесу є підготовка випускників до 
життя в гармонії з собою і навколишнім світом, шляхом пізнання цього світу, 
визначення свого місця в ньому, освоєння певної професії, роду діяльності, готовність 
швидко реагувати на виклики сьогодення. 

Сучасна школа перебуває у постійному пошуку нових підходів до підготовки 
освічених, конкурентноспроможних випускників. 

Пріоритетною цінністю освіти сьогодення є дитина, її права і свободи. Прийнята 
ООН Декларація з прав дитини наголошує, що «дитині повинна надаватися освіта, що 
сприяла б її загальному культурному розвитку й завдяки якій вона могла б на основі 
рівних можливостей розвивати свої здібності, особисті судження, почуття моральної 
та соціальної відповідальності та стати корисним членом суспільства».  

Отже, перед закладами загальної середньої освіти постає виклик формування 
особистості, що здатна сприймати зміни як природню норму. Однією з найважливіших 
задач на цьому шляху є співпраця між українськими та зарубіжними партнерами, що 
відбувається на різних рівнях.  

Міжнародна співпраця, участь у програмах та проєктах є одним з шляхів 
розвитку освіти сьогодення. За допомогою реалізації партнерських проєктів розуміння 
та взаємоповаги, молодь має змогу навчатися з однолітками з різних країн світу, 
розвивати міжкультурну взаємодію та навички і вміння жити й працювати у 
глобальному просторі.  

Таким чином, інтеграція освіти України у Європейський освітній простір є 
вимогою сучасного життя, нові реаліїї буття пронизані інтеграційними процесами, які 
поглиблюють контакти між народами і постійно розширюють сфери співробітництва.  

Міжнародна співпраця є ключовою складовою розвитку української освіти і 
науки. Цей розвиток ставить нові виклики перед керівництвом та педагогічним складом 
закладу освіти.  

Досвід участі у міжнародній співпраці передбачає:  
- укладання угод з іншими державами у галузі освіти та їх реалізацію та 

дотримання,  
- організацію освітніх та педагогічниїх обмінів, 
- розширення участі педагогів та учнів у різних проєктах та міжнародних 

програмах, 
- вивчення досвіду роботи зарубіжних партнерів, 
- досконале вивчення кількох іноземних мов. 

Міжнародне співробітництво як приорітетний напрямок роботи Хмельницької 
спеціалізованої загальноосвтньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням 
німецької мови з 1-го класу представлено різними програмами та проєктами. 

З 2008 року Міністерство закордонних справ Німеччини координує у всьому світі 
ініціативу «Школи: партнери майбутнього». Реалізується проєкт завдяки партнерству 
Центрального управління шкіл за кордоном, Гете-Інституту, Служби педагогічних 
обмінів та Німецької служби академічних обмінів.  

Хмельницька СЗОШ №6 пройшла конкурсний відбір і на даний момент має 15-
річний досвід роботи в галузі євроінтеграції.  
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Метою проєкту є створення у всьому світі мережі шкіл-партнерів та пробудження 
інтересу молоді до сучасної Німеччини та її суспільства і культури. Під час виконання 
проєктних завдань відбувається плідна співпраця та обмін цікавими ідеями між 
учнями, вчителями німецької мови, вчителями-предметниками, що викладають MINT-
дисципліни (математика, інформатика, природничі науки, техніка). За кошти проєкту 
учасники отримують сучасні технічні засоби навчання, навчально-методичну 
літературу. Педагоги мають шанс підвищити фаховий рівень шляхом участі у 
різноманітних семінарах та майстерках, вчителі-предметники безкоштовно вивчають 
німецьку мову на інтенсивних курсах. 

PASCH це поєднання в єдину мережу 2000 шкіл-партнерів з усього світу. У 
проєкті беруть участь 17 закладів освіти України. Під час відбору надавалась перевага 
закладам освіти, де традиційно викладалась німецька мова, школам, які відрізнялись 
своїми заслугами та досягненнями у навчанні і викладанні, а також готовністю до змін 
у вивченні і викладанні іноземної мови та зацікавленістю у проєкті вчителів-
предметників. Мережа існуючих шкіл-партнерів наразі має багаточислені зв'язки в 
Україні та за кордоном. Співпраця такого рівня постійно вимагає чіткої координації та 
узгодження дій. Після підписання угоди про свіпрацю між Гете-Інститутом, як основним 
реалізатором данної ініціативи, та закладом освіти, постійно відбуваються 
координаційні зустрічі з референтами проєкту, координаторами на місцях та 
представниками керівництва закладу освіти. Результатами таких зустрічей є 
моніторинг діяльності учасників проєкту. Референт проєкту з Гете-Інституту координує 
і здійснює обмін інформацією, встановлює зв'язок шкіл-партнерів з іноземними 
закладами, інформує учасників про інсуючі конкурси, проєкти, програми, умови участі 
в них та можливості здобуття стипендій та грантів, організовує семінари, зустрічі, 
заходи як у Гете-Інституті, так і в інших містах України та за кордоном. Визначну роль 
відіграють щорічні зустрічі координаторів та керівників закладів освіти України, де 
учасники проєкту мають змогу опрацювати та виробити спільне розуміння шляхів 
розвитку.  

Для реалізації успішної діяльності у євроінтеграційній ініціативі важливим є 
об'єднання педагогів німецької мови в єдину потужну творчу групу, члени якої прагнуть 
до професійного зростання, постійного підвищення кваліфікації на семінарах та курсах 
Гете-Інституту, з подальшим залученням до групи вчителів-предметників.  

Участь педагогів у різноманітних конкурсах дають змогу обміну досвідом та 
сучасними напрацюваннями у сфері планування освітньої діяльності, методичного 
вдосконалення, позашкільній роботі.  

З часом вчителі-учасники проєкту виявляють готовність до міжпредметної 
співпраці, що також спонукає до удосконалення педагогічної майстерності, обміну 
досвідом, спільного розроблення новітніх методів і технологій викладання предметів, 
постійного самовдосконалення та застосування на практиці здобутих знань та умінь.  

Окрім участі у загальних заходах, запланованих Гете-Інститутом, засновник 
євроінтеграційної ініціативи «Школи: партнери майбутнього» фінансує також розробку, 
підготовку та реалізацію шкільних міні-проєктів, де беруть участь виключно українські 
партнери.  

Спільна робота у таких проєктах сприяє становленню більш тісної співпраці та 
налагодженню продуктивних зв'язків між школами з різних міст та регіонів України.  

Задля успішної реалізації міні-проєктів представники українських закладів 
освіти проходять навчання з проєктного менеджменту, що дозволяє фахово визначати 
напрям, тему та план реалізації міні-проєктів, забезпечення цієї реалізації, складання 
кошторисів, залучення коштів спонсорів, правильність презентації проміжних та 
остаточних результатів. Такі проєкти реалізовуються у закладах освіти з 2015 року. 
Найбільшою популярністю користувалися проєкти з тематики, що стосувалась сталого 
розвитку, збереження екології, туризму, викладання предметів MINT.  
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Величезне задоволення викликало в учнів проведеня уроків за методикою CLIL 
(предметно-мовне інтегроване навчання). CLIL – предметно-мовне інтегроване 
навчання або фаховий предмет німецькою мовою, – закріплене у новому Законі про 
освіту та може викладатись, починаючи з початкової школи. Метою є колегіальна 
співпраця між вчителями фахових дисциплін та німецької мови, підвищення 
педагогічно-дидактичної компетентності у сфері CLIL та рорзвиток 
інтердисциплінарних навчальних проектів, які створювали б умови для розвитку 
дослідницького мислення учнів. Цікавий зміст мотивує до вивчення німецької мови і 
закладає певну мовну базу, над якою в подальшому учні можуть працювати 
самостійно. Використання подібних методик доступно пояснює учням, що у світі 
зростає попит на фахівців технічних та ІТ-спеціальностей. Але окрім власне фахових 
знань великою перевагою під час працевлаштування буде володіння іноземною 
мовою. 

Нові реалії життя продукують і нові виклики для учасників проєкту. Через світову 
пандемію COVID-19 відбувся змушений перехід на онлайн-формат навчання і 
педагогам довелося шукати і продумувати нові варіанти для реалізації проєктної, 
партнерської та групової роботи. Слід відзначити, що ще раніше з метою 
удосконалення навичок володіння цифровими технологіями, Гете-Інститутом було 
організовано і проведено щонайменше три великих Цифрових конгреса для педагогів, 
що проходили як в очному, так і в онлайн-форматі і участь у яких була безкоштовною 
як для вчителів німецької мови, так і для вчителів-предметників з усієї України. Під час 
роботи у конгресі, вчителі знайомились з варіантами, концептами, методами 
застосування у освітньому процесі цифрових технологій. Отримані знання стали у 
нагоді під час реалізації успішного онлайн-навчання. Досвід дистанційної роботи у 
проєкті дав новий поштовх і новий погляд на організацію дистанційного навчання і 
викладання предметів у школі. І хоча дигітальні мовні курси не можуть повністю 
замінити звичайні очні курси у Німеччині, коли ти повністю занурений у атмосферу 
країни, все ж вони принесли велику користь, як учням, котрим стало зрозуміло, що 
дистанційне навчання може бути ефективним, так і педагогам, які отримали 
практичний досвід і нові навички й уміння, що були використані вже під час організації 
власного дистанційного викладання.  

Виклики, щодо забезпечення викладання з використанням технологій 
дистанційного навчання змусили багатьох педагогів шукати нові форми і методи 
роботи. І вчителі, що протягом 15 років працювали у проєкті «Школи: партнери 
майбутнього» виявились готовими до змін, до опанування новими технологіями, до 
професійної гнучкості, до нового оберту професійного вдосконалення.  

За час плідної роботи у проєкті «Школи: партнери майбутнього» більше 70 учнів 
отримали стипендії та пройшли тритижневі мовні курси у Німеччині. Проєкт відкриває 
для школярів великі можливості, адже вони можуть скласти іспит на рівень володіння 
німецькою мовою та отримати мовний диплом. Для учнів шкіл-партнерів України 
доступною є участь у ще одному проєкті Гете-Інституту, що має назву «Міст до вищої 
освіти» і участь в якому дозволяє випускникам шкіл-партнерів безкоштовно здобувати 
вищу освіту у навчальних закладах Німеччини.  

Вимоги проєктної роботи ставлять іноді надскладні завдання перед учнівським 
та педагогічним колективами: постійне вдосконаленя, оволодіння новими 
технологіями, творчість та креативність, готовність приділяти новим проєктам весь 
власний вільний час. Проте успішна робота у проєкті «Школи: партнери майбутнього» 
створює передумови не лише для успішного вивчення німецької мови як іноземної, а 
й для застосування її як мови спілкування у різних сферах.  
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Значення співдружністі навчального закладу і родини 
 для всебічного розвитку та соціалізації сучасного школяра 

 
У статті розкривається роль та важливість взаємодії школи та сім’ї, 

значення співдружності задля повноцінного розвитку та соціалізації дитини. А 
також висвітлено умови та форми ефективної взаємодії батьків та навчального 
закладу.  

Ключові слова: співробітництво, всебічний розвиток, відносини, партнери та 
однодумці, сімейне виховання.  

Вступ. Метою сучасної освіти є всебічний розвиток дитини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству. Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нових відносин сім'ї та 
ннавчального  закладу. Новизна цих відносин визначається поняттями 
"співробітництво" і "взаємодія", де родина, дитина та школа є друзями, партнерами та 
однодумцями. 

Процеси демократизації в системі освіти, її варіативність, інноваційні програми 
обумовили необхідність пошуку рішення проблем взаємодії  навчального закладу з 
родиною, створення умов для підвищення педагогічної культури батьків та педагогів. 
 Незважаючи на велику кількість педагогічних публікацій з окресленої проблеми, 
питання основних засад співпраці  навчальних закладів з родинами вихованців ще й 
досі залишаються не повною мірою дослідженими. Соціальні та економічні зміни у 
суспільстві не могли, не позначитися на сучасній сім’ї. Ця ланка суспільства, як ніколи, 
потребує уваги та допомоги з боку держави. Лише незначна частина батьків може 
спрямувати у правильне русло виховання своєї дитини. Чимало із них потребують 
допомоги фахівців. Такою допомогою повинна бути діяльність педагогів, які сприяють 
всебічному розвитку дітей та допомагають сім’ї у їхньому вихованні.    Навчальні 
заклади повинні стати відкритими для батьків, громадськості, більше уваги приділяти 
освіті і вихованню батьків, справедливо вважаючи це одним із принципово важливих 
чинників успішного розвитку учнів.  

Аналіз останніх досліджень. Питання взаємодії  навчального закладу і сім’ї 
знаходиться в полі зору сучасних дослідників, теоретиків, так і практиків. Виходячи з 
позиції, що родина і  заклад, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити 
один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку школяра, науковцями 
досліджені такі аспекти окресленої проблеми: етико-педагогічні вимоги до взаємин із 
дітьми та їхніми батьками. 

Педагогіка партнерства ґрунтується на таких ідеях:   навчання без примусу(Ш. 
Амонашвілі, В. Сухомлинський, С. Лисенкова, В. Шаталов), що передбачає 
виключення всіх засобів примусу з арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність 
таких особистісних якостей вчителя, як гуманність, комунікативність, ціннісне 
відношення до дитини. Крім того вчитель повинен володіти знаннями про дитячу 
психологію, засади гуманної педагогіки, володіти прийомами мотивації, визнавати 
пріоритетності суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчальному процесі. Цього можна 
досягти шляхом знайомства з теоретичними засадами гуманної педагогіки, 
переглядом уроків педагогів-гуманістів, участю у коуч-тренінгах із суб’єкт-суб’єктною 
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взаємодією;ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у тому, що перед 
усіма учнями ставиться складна мета, водночас учитель всіма засобами має 
налаштувати учнів на її досягнення, вселити в них упевненість у перемозі над 
труднощами. В. Сухомлинський твердив, щопедагогіка повинна стати наукою для всіх 
– і для вчителів, і для батьків. Успішна виховна робота зовсім немислима без системи 
педагогічної освіти, підвищення педагогічної культури батьків є важливою частиною 
загальної культури. 

Виклад основного матеріалу. Сім’я – найперший і найважливіший соціальний 
інститут виховання. Саме з сім’ї дитина виносить перші враження про навколишній 
світ, в сім’ї формуються перші оцінні уявлення, закладаються моральні устої, 
прищеплюються культурні і гігієнічні звички. Їй належить пріоритет у становленні 
особистості дитини, вона має максимальні можливості для набуття  знань, умінь та 
навичок, необхідних у подальшому житті.  

Соціальне довкілля – це система взаємовідносин, що склалась у суспільстві, в 
конкретному соціумі; це люди, суспільство, певна спільнота. Соціальне довкілля люди 
створюють самі за певними законами і нормами спілкування; це суспільні матеріальні 
і духовні умови життєдіяльності особистості [1]. 

Роль сім’ї як інституту соціалізації неоціненна і визначається багатьма 
чинниками: розвитком суспільства, культурними традиціями та нормами, 
територіальною належністю тощо [4, с.10] 

Розуміння того, що саме в сім’ї закладається фундамент повноцінного фізичного 
і психічного розвитку дитини, спонукає школу  до пильного вивчення запитів, потреб і 
вимог сучасної сім’ї, тобто, до тісної взаємодії закладу і родини. Тісний контакт з 
батьками вихованців має на меті надання батькам допомоги в актуальних виховних 
питаннях, сприяє формуванню взаєморозуміння в родинно-педагогічному колективі, 
обміну виховним досвідом. Такий взаємозв’язок необхідний і для того, щоб 
сформувати у батьків правильне уявлення про свою дитину, об’єктивно оцінити її та 
визначити оптимальні шляхи всебічного розвитку. 

Для того щоб педагоги та батьки взаємодіяли ефективно й результативно, 
заклад має створити певні умови: 

1. Школа має бути повністю відкритою для сім’ї як із точки зору 
інформативності, так і для участі сім’ї в освітньому процесі. 

2. Батьки повинні знати про наявність у  закладі певних освітніх послуг. 
3. Умови перебування дитини в групі подовженого дня. 
4. Особливості програм виховання учнів. 
5. Педагоги повинні мати уявлення про запити батьків, умови перебування 

дитини в сім’ї та її індивідуальні особливості, а також створювати умови для отримання 
такої інформації. 

6. Учителям необхідно проводити спеціальну роботу, спрямовану на 
формування партнерських відносин з батьками, на залучення сім’ї до співробітництва.  

Саме  позитивне налаштування педагогів і батьків на спільну діяльність має 
величезну педагогічну цінність[2]. Батьки будуть упевнені в тому, що  навчальний 
заклад завжди допоможе їм у вирішенні педагогічних проблем, і в той же час не 
нашкодить, тому що буде враховувати думку родини і пропозиції щодо взаємодії з 
дитиною. Педагоги, у свою чергу, впевнені в розумінні з боку батьків більшості 
проблем. Визнання пріоритету сімейного виховання потребує іншого змісту взаємин 
сім’ї та навчального закладу. Новизна цього змісту визначається поняттям 
„співробітництво”, „співпраця”, „взаємодія”.  

Значення та суть понять „співробітництво”, „співпраця” полягає у беззаперечній 
максимальній участі  кожного учасника процесу та у відсутності привілею вказувати, 
контролювати та оцінювати. Адже співробітництво, це і взаємоповага,і взаємодовіра, і 
взаєморозуміння між родинами та педагогом, партнерство й чітке усвідомлення своєї 
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ролі та відповідальності в спільній взаємодії, любов до дитини, прийняття і повага її як 
особистості, розуміння її проблем. 

Взаємодія педагогів навчального закладу з батьками дітей  на основі 
співробітництва розпочинається з моменту першої зустрічі, у рамках педагогічного 
супроводу періоду адаптації дітей[3]. Можуть використовуватись різноманітні форми 
взаємодії: батьківські збори, анкетування, консультування та ін. 

Педагоги повинні розуміти, що кожна родина має різний досвід у вихованні 
дітей, рівень педагогічної підготовки, освіти та ін. Учитель  добре знає закономірності 
розвитку дитини, методи її виховання й робить усе можливе для надання допомоги 
молодим батькам в оволодінні основами педагогічних знань.  

Спільна робота школи і родини ґрунтується на принципах гуманістичної 
педагогіки: 

-  пріоритетності сімейного виховання, 
-  громадянськості, 
-  демократизму, 
-  гуманізації взаємин педагогів і батьків. 
Основи взаємодії педагогів з батьками сформульовані  Сухомлинським: 

«Якомога менше викликів до школи батьків для моральних нотацій дітям, для лякання 
дітей батьківською «сильною рукою», для попередження про небезпеку, «якщо й далі 
так буде продовжуватись», - і якомога більше такого спілкування дітей з батьками, що 
приносить радість матерям і батькам. Усе, що в дитини в голові, душі, у зошиті, 
щоденнику, - усе це ми повинні розглядати з погляду взаємин дітей і батьків, і зовсім 
неприпустимо, щоб дитина приносила матері та батьку одні засмучення - це 
виродливе виховання». 

Дуже багато питань піднімається щодо новітніх підходів до педагогічної 
співпраці вчителя з батьками, а саме педагогіки партнерства, щодо його вагомого 
впливу й значимості у вихованні учнівської молоді, правильності вибору самої 
методики діяльності. 

Педагог має не забувати, що кожна дитина неповторна, наділена від природи 
унікальними здібностями, талантами та можливостями. А школи та   учителя зокрема 
– допомогти розкрити та розвинути ці здібності, таланти і можливості на основі 
співпраці, взаєморозуміння та співдружності між учителем, учнем і батьками. 

Освітянська  праця базується на тому, що вчителі постійно проектують 
прогнозований результат, орієнтуються на перспективу, адже виховують майбутню  
націю держави.Через те надзвичайно важливо, що Нова школа працюватиме на 
засадах «педагогіки партнерства». 

Родині та школі слід   пам”ятати   про основні принципи співдружності: 
- повага до особистості; 
- доброзичливість і позитивне ставлення; 
- довіра у відносинах, стосунках;  
- діалог – взаємодія – взаємоповага;  
- розподілене лідерство ( право вибору та відповідальність за нього);  
- принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей. 
Будь-яка спільна діяльність починається з короткочасних контактів[5]. Якщо ці 

контакти приносять сторонам обопільне задоволення, то можна говорити про те, як 
організовувати більш широкомасштабну спільну роботу, що допоможе батькам 
піклуватись не тільки про інтереси своєї дитини, а й про розвиток всієї освітньої 
установи в цілому. 

Педагог  має навчити сучасного школяра елементарного: 
- вміння співіснувати з іншими людьми; 
- допомагати одне одному; 
- дбати про дружбу в колективі; 
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- ставити спільне завдання і дбати про успішне його вирішення; 
- мати чітку особисту позицію. 

Учень  має завершувати навчання у школі не лише з відповідним багажем знань, 
але й бути готовим дати собі раду в суспільному житті, тобто вільно почуватись  в 
соціумі. 

Педагогічним колективам шкіл  важливо опанувати технології проектування 
моделі партнерської взаємодії з сім'єю та включити батьків у побудову соціального 
партнерства.[7]. 

Вимогами й правилами організації співдружності  школи і сім'ї є: 
1. Формування морально-духовної, життєво - компетентної особистості, яка 

успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, єдність дій 
педагогів і батьків. 

2. Зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками щодо вивчення 
особливостей поведінки учня. 

3. Постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, основою якої 
є свідоме прийняття шкільних вимог і правил батьками. 

4. Гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних ситуацій 
та оптимізація взаємин між педагогами і батьками, в основі яких — толерантність, 
розуміння, співучасть, відкритість, добровільність, здатність до взаємодії; 

Згідно статті 55 Закону України Про освіту «Права та обов’язки батьків», родина  
повина: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 
людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 
здоров’я оточуючих і довкілля, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси 
дитини та інших учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 
здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 
мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 
представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного 
соціального походження, сімейного та майнового стану; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 
закладу освіти. 

Ефективне партнерство та співробітництво  можливе за сформованості у 
батьків готовності до взаємодії зі школою на паритетних засадах, з опорою на 
розуміння того, яку діяльність краще виконає школа, а яку – сім'я [4]. 

Батьки активно  мають включитися в співпрацю з педагогічними колективами з 
метою забезпечення єдиних вимог до учасників освітнього процесу. Адже  педагогіка 
партнерства – напрям педагогіки, що включає собою систему методів і прийомів 
виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку 
особистості і визначає істинно демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який 
не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну 
рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість. 

Сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному та гуманному 
ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, 
права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель 

Таким чином, для всебічного розвитку   сучасного учня, школою реалізуються 
функції батьківської освіти (відомості про виховну концепцію школи, педагогічну 
позицію класного керівника, про методику виховання, про цілі й задачі особистісного 
розвитку школярів на даний період, про хід духовного розвитку дитини, про 
особливості шкільної діяльності учня, про взаємини у групі, про виявлені здібності й 
поточні успіхи тощо) та коректуються принципи сімейного виховання - саме тієї 
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сторони, що стосується дитини (мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності 
дитини, що забезпечують і корекцію особистості батьків. 

Класним керівникам важливо дотримуватись таких правил: 
1. Батьки та діти не повинні почувати себе об'єктами вивчення. 
2. Робота з батьками повинна бути цілеспрямованою, планомірною й 

систематичною. 
3. Методи цієї роботи повинні бути взаємозалежні з методами виховання дітей. 
4. Психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні, застосовуватись у 

комплексі. 
Варто взяти до уваги і педагогам і батькам на замітку, якщо: 
- дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти; 
- дитину висміюють, вона стає замкнутою; 
- дитину хвалять, вона навчається бути шляхетною; 
- дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе; 
- дитина росте в докорах, вона вчиться жити з відчуттям провини; 
- дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших; 
- дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою; 
- дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей; 
- дитина живе у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною; 
- дитина живе в розумінні та дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у 

цьому світі. 
Сухомлинський у свій час говорив : «Виховання особистості має здійснюватися 

через тріаду “школа – сім’я – громадськість”. Це актуально і на сьогодні. Він   писав, 
що дитина - це активний і самодіяльний індивід, який не “вчиться на дорослого”, а живе 
повноцінним і цікавим життям. І тому до кожного зокрема  слід ставитися 
доброзичливо, з повагою та розумінням. 

Висновки. У зв’язку з кардинальними змінами в освіті та суспільстві вцілому,  
педагоги мають прагнути забезпечувати координаційну взаємодію з родинами 
вихованців. Їхнє партнерство у досягненні позитивних результатів здійснюваного 
педагогічного процесу сприяє різнобічному та гармонійному розвитку школярів. В 
основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 
учнем і батьками[6]. Школярі, родина та навчальний заклад  об’єднані спільними 
цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними 
учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Основні проблеми 
школи на рівних оцінюють учні, батьки та вчителі. Коли всі разом вони починають 
вирішувати  проблеми, вибирають найбільш пріоритетні і думають, як їх розв’язати – 
це і є побудова довіри,  взаєморозуміння  та спільного тандему. 

Отже, співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань, у кожній школі. 
Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та обновлення форм спільної роботи з 
батьками. Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, 
творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії навчального 
закладу і родини. Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього успіху можливі 
лише при індивідуальному підході до кожної сім’ї.   

 
Список використаних джерел та літератури 

1.  Десятникова,  Г.  Цикл лекцій для батьків:  робота з батьками : ["Виховувати 
чесну і скромну людину".  "Важливість трудового виховання"] / Г. Десятникова // Почат.  
освіта. – 2012. – № 47. – С. 22-24. 

2.  Колмикова, О. Школа майбутнього першокласника : успішна адаптація дітей 
6-річного віку.-К.,2012 

3.  Нусь, О. Що посієш, те й пожнеш :  готуємося до батьк. зборів : ["золоті" 
правила виховання щасливої дитини, анкета для батьків] / О. Нусь // Почат. шк. – 2012. 
– № 10. – С. 62. 



133 
 

4.  Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, 
практика, досвід. – К., 2002.  

5.  Рутфорт, Д. Академія люблячих батьків : роль сім’ї у формуванні культури 
здоров’я дітей / Д. Рутфорт // Почат. освіта. – 2012. – № 25. – С. 4-30.  

6.  Федосова,  С.  Батьки –  зразок для наслідування : курс  "Корисні звички" : 
тренінг для батьків / С. Федосова // Почат. освіта. – 2012. – № 30. – С. 22-23.  

7.  Шаповалова, О. Перший клас – найважливіший етап у шкільному житті 
дитини : батьк. збори / О. Шаповалова // Почат. освіта. – 2012.– № 37. – С. 20-22.  

 
 

Теслик Алла, 
методист науково-методичного центру 

організації наукової роботи та 
моніторингових досліджень 

Хмельницького ОІППО 
 

Ключові особливості українських цінностей у контексті європейських 
 

Усе йде, усе минає. Будь-яка «жива» категорія невід’ємно пов’язана з 
процесами змін та розвитку, результатом чого є виникнення якісно нового, 
поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. До 
такої категорії можна віднести й українське суспільство. Часи змінилися, змінилися 
українці, змінився й контекст міжнародних взаємовідносин України, але ціннісні 
принципи, які закладалися в європейському просторі, залишаються актуальними й 
сьогодні. Ментально Україна завжди належала до Європейського дому вільних націй, 
а громадяни України заплатили та продовжують у наші дні платити надто високу ціну, 
захищаючи демократичні цінності. Європа завжди залишалася важливим 
міжнародним майданчиком для пошуку спільних і своєчасних відповідей на виклики 
часу. Фундаментом розвитку Європи є концепція демократичної безпеки через 
реалізацію принципів, які закладені в Європейській хартії прав людини, основний 
посил якої передбачає те, що без демократичних цінностей не може бути стабільної 
Європи, а зневага до прав людини породжує агресію, яка несе небезпеку для всього 
світу [2; 6]. 

Сьогодні стратегічний курс України на побудову високорозвиненої, 
демократичної і правової держави, яка прагне інтегруватися у світовий та 
європейський простір, передбачає пріоритетність досягнення соціальних цілей, 
орієнтацію на загальнолюдські цінності, що визначають отримання нової якості життя 
громадян країни, запровадження різних соціальних, економічних, демократичних у 
своїй основі, європейських стандартів життєдіяльності людини [5]. 

У філософський лексикон поняття «цінності» (саме поняття, а не просто 
випадково вжитий термін) вводиться лише в 60-х роках XIX ст., коли за ним 
закріплюється цілком визначений зміст: це значущість чого-небудь на відміну від 
існування об’єкта або його якісних характеристик. Так визначив поняття цінності 
німецький філософ Герман Лотце. Вирішальне значення в утвердженні місця ціннісної 
свідомості в культурі мала філософія Ф. Ніцше. Саме буття він трактував не як 
об’єктивну реальність, а як цінність. На початку XX ст. Г. Мюнстерберг дав назву своїй 
книзі – «Філософія цінностей» і вперше в історії аксіологічної думки побудував систему 
цінностей у вигляді таблиці, покликану продемонструвати ціннісне осмислення 
людиною світу. Він виділив життєві й культурні цінності, розподіливши їх на цінності 
зовнішнього світу, найближчого оточення і внутрішнього світу. У цьому просторі він 
виокремив логічні цінності (речі, істоти, оцінювання; природа, історія, розум), естетичні 
цінності (гармонія, любов, щастя; образотворче мистецтво, поезія, музика), етичні 
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цінності (ріст, прогрес, саморозвиток; господарство, право, удача) і метафізичні 
цінності (творіння, одкровення, порятунок; Всесвіт, людство, понад-Я) [1]. 

У другій половині ХХ ст. виникла ситуація тотальної «переоцінки цінностей». 
Індустріальне суспільство змінилося постіндустріальним, модернізм – 
постмодернізмом; одночасно активізувалися контакти Заходу і Сходу в умовах 
подолання колоніалізму і визнання принципової рівноправності культур усіх регіонів і 
всіх народів світу. Це призвело до актуалізації проблеми цінностей [1]. 

Цінність не є щось наявне, не просто являє щось про дійсність, констатує те, що 
є. Цінність – це ідея, рушійна сила. Цінності треба розуміти, з одного боку, як 
характеристики предметів (явищ), у яких людина якось зацікавлена й які вона оцінює 
позитивно або негативно, а з іншого боку – як форми свідомості, у яких виражене 
нормативно-оцінне ставлення людини до навколишньої дійсності. Проблема цінності 
дає змогу зрозуміти унікальну природу людини, її надзвичайний стан у світі. Які 
цінності, такі й суспільство, й особистість. Цінності активно впливають на дійсність, не 
втручаючись у природні закони буття, і не дивно, що проблемі цінностей у літературі 
приділено стільки уваги. Цінності були об’єктом уваги багатьох науковців, а саме: 
Е. Фромма, В. Франкла, М. Вебера, Е. Дюркгейма, О. Шпенглера, Ю. Габермаса та ін. 
Прибічники аксіологічного підходу, зокрема В. Біблер, А. Лосєв, В. Тугарінов 
досліджували поняття «цінності» в контексті цивілізаційно-історичних процесів, 
основою яких є загальнолюдські цінності. На думку цих науковців, кожна людина 
повинна усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством і тим самим 
реалізовувати загальнолюдські цінності [8; 10]. 

Питання європейських цінностей завжди було предметом дискусій і для тих 
країн, які тільки прагнуть європейської інтеграції. Хоча їхній відповідний дискурс 
відрізнявся від європейського своїм прагненням до ідеалу, він також стимулював 
інтерес самих європейців до проблематики європейських цінностей. Цей вплив 
радикально посилився в контексті російської агресії проти України, що одночасно 
склала загрозу всій європейській системі безпеки. 

Основними документами, у яких визначено критерії членства в Європейському 
Союзі та основні європейські цінності, є: Маастрихтський договір 1992 р., Декларація 
Європейської Ради 1993 р. в Копенгаґені, Хартія основних прав Європейського Союзу 
2000 р., Ніццький договір 2003 р., Лісабонська угода 2007 р., інші договори 
Європейського Союзу. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що європейські 
цінності можна розглядати та аналізувати крізь призму політичних, економічних, 
структурних та загальнолюдських критеріїв. Стрижнем європейських цінностей 
виступають ліберальні фундаментальні права та свободи людини, демократичні 
принципи державного устрою, а також правова й соціальна держава. Поєднуючи 
ліберальні та демократичні ідеї, європейські цінності позначаються як «ліберально-
демократичні». Саме вони стали принципами функціонування державних і політичних 
інститутів сучасних європейських країн та Європейського Союзу. Одне з можливих 
загальних визначень європейських цінностей пропонує Н. Амельченко: «Це сукупність 
та/або система аксіологічних уявлень, основних принципів розбудови сім’ї, суспільства 
та держави, політико-економічних, культурних, правових та інших норм, що об’єднує 
значущу більшість жителів Європи та становить основу їхньої ідентичності». Базові 
ціннісні основи ЄС знайшли своє відображення в документі «Хартія основних прав 
Європейського Союзу». Проєкт документа був урочисто проголошений на засіданні 
Європейської Ради 07 грудня 2000 р., а повну юридичну силу він отримав 01 грудня 
2009 р. водночас із набранням чинності Лісабонського договору [3; 9;11]. 

Основними європейськими цінностями, що наводяться профільними 
організаціями та на яких базується європейська спільнота, є: 

– повага до людської честі та гідності; 
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– фундаментальні права, включно з правами спільнот та родин (невід’ємна 
складова, без якої неможлива наявність держави), дотримання яких обов’язкове для 
всіх членів суспільства незалежно від сфери діяльності; 

– мир (відсутність збройних конфліктів, вирішення конфліктів між державами 
через переговори та домовленості); 

– свобода особистості, волевиявлення, свобода слова, свобода ЗМІ (необхідна 
умова існування суспільства; виявляє вищу духовну суть людини й цінність життя); 

– верховенство закону, законність (неухильне дотримання і виконання законів 
усіма суб’єктами права); 

– демократія (влада народу; дотримання справедливості та рівності для всіх); 
– рівноправність (рівність усіх членів суспільства, включно з меншинами та 

незалежно від гендеру); 
– плюралізм (багатогранність проявів у різних сферах); 
– відсутність дискримінації; 
– толерантність (сприйняття та терпіння суб’єктів, відмінних у поглядах і 

уявленнях); 
– справедливість; 
– солідарність (соціальна згуртованість та єдність дій задля досягнення певних 

цілей); 
– відповідальність; 
– самореалізація (процес становлення особистості через реалізацію свого 

призначення); 
– повага (поважне та толерантне ставлення до «чужого», у тому числі що 

стосується віри, культури, традицій тощо) [9; 10]. 
Цінності – ядро культури кожного народу, нації, суспільства. Герт Хофштеде 

переконливо доводив: «Цінності знаходяться на найглибшому рівні серед важелів 
прийняття рішень, бо саме вони визначають ідеологічні переконання індивіда та 
мотивацію їхніх вчинків». Українська ієрархія цінностей відрізняється від європейської. 
Питання українських цінностей та їх порівняння з європейськими дослідив ізраїльський 
дослідник Ш. Шварц. 

До основних цінностей, які він виділив та об’єднав у групи, належать такі: 
– влада (контроль чи домінування над людьми та ресурсами); 
– досягнення (особистий успіх, що відповідає соціальним стандартам); 
– гедонізм (власне задоволення); 
– стимуляція життя (насиченого гострими відчуттями, новизною і складними 

завданнями); 
– самостійність (незалежність у прийнятті рішень); 
– універсалізм (висока оцінка й захист добробуту всіх людей); 
– доброзичливість (підвищення добробуту людей, з якими людина часто 

спілкується); 
– традиція (повага і прийняття звичаїв та ідей, які походять із традиційної 

культури й релігії); 
– конформність (уникнення дій, які могли б засмутити інших людей, заподіяти 

шкоду, а також порушити соціальні вимоги й норми); 
– безпека (безпека, гармонія і стабільність суспільства). 
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Проаналізувавши становище України та порівнявши з іншими європейськими 
країнами щодо цінностей, дослідник дійшов висновків, що має найвище значення і 
випереджає всі країни цінність – влада; середню позицію займають цінності 
досягнення, універсалізму; випереджають певні країни, окрім деяких, цінності безпеки, 
конформності, доброзичливості, традицій; відстають від більшої кількості країн 
цінності стимуляції та самостійності [10; 8; 6]. 

Важливим джерелом інформації щодо цінностей українського суспільства є 
різного роду соціологічні дослідження, які спрямовуються на виявлення їхніх 
закономірностей та основних тенденцій. Зокрема, можна згадати дослідження Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва – «Як українці розуміють 
євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства», «Як змінюється суспільство Нової 
України?»; Українського інституту майбутнього – «Хто ми: портрет українців очима 
українців» (проводилося влітку 2021 року). Такі дослідження безперечно 
підтверджують, що Україна декларує намір стати партнером та інтегруватися в 
спільноту європейських країн для запозичення їхнього досвіду у сфері суспільно-
економічної діяльності та цілісного приєднання громадян до європейського простору 
[7; 4]. 

Аналіз свідчить, що відмінність між Україною та країнами Європейського Союзу 
й за ефективністю механізмів налагодження всіх сфер суспільної життєдіяльності, і за 
цінностями та ціннісними орієнтаціями певною мірою збігаються на рівні архетипів, але 
на рівні суспільної практики все-таки різняться. Україна має рухатися в напрямі 
посиленої демократизації всіх сфер суспільної життєдіяльності, адже вона вже зараз 
перебуває «на межі» власного й залежного від інших країн розвитку. Сьогодні 
актуалізується потреба у формуванні нової системи цінностей, яка могла б служити 
основою стабільного цивілізаційного поступу України в умовах глобалізації, 
кардинальних соціокультурних трансформацій та подій, які відбуваються в Україні й у 
світі. Відповідно, важливо те, що європейська орієнтація повинна бути не тільки одним 
із напрямів зовнішньої політики України, а і стратегічним вектором внутрішньої 
трансформації українського суспільства. Європейський вибір, європеїзація України, 
відданість європейським цінностям, запровадження європейських стандартів життя 
мають стати важливими геополітичними, економічними та соціокультурними 
завданнями для нашої держави. Лише за таких умов Україна стане невід’ємною 
частиною Європейського Союзу. 
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Складові успішного проєкту eTwinning  

 
В статті представлені переваги проектної роботи та досвід створення 

міжнародних онлайн проєктів як простору для співтворчості й отримання цінного 
досвіду успішної навчальної діяльності, що сягає за межі уроку, предмета та 
забезпечує розвиток предметних й життєвих компетенцій учнів. Проектне 
навчання (project-based learning) дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже 
ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. Після його 
успішного впровадження в учнів покращується мотивація до навчання та 
підвищується рівень досягнень. Також така форма роботи допомагає реалізувати 
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частково програму ранньої профорієнтації учнів, аби в майбутньому випускники 
свідомо обирали професію і навчальний заклад. 

Довідка про програму: 
eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 

р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в 
мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими 
європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Програма eTwinning розширює сферу 
освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та 
ступінь відкритості до Європи. 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та 
доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, 
вчителів, учнів та їхніх батьків. Проте для ітвіннерів це не стало проблемою, оскільки 
ми звикли працювати онлайн у проектах з іноземними партнерами. Учні зраділи нагоді 
більше часу приділити міжнародній співпраці, спілкуванню та спільним онлайн урокам. 
Можна сказати, що саме завдяки пандемії учні Хмельницького колегіуму імені 
Володимира Козубняка успішно реалізували три міжнародних проекти і отримали 
національні знаки якості за проекти “We can still do it! E-learning in times of corona”, 
“Grammunication” та Європейський знак якості за проект “Pay it forward” у 2019–2020 
н.р. та отримали європейський знак якості за проект «Wise teens for a wise world» і 
нагороду «Найкращий проект року в Україні – 2021» (проект «All about my mom»). 

Програма eTwinning дає можливість не лише створювати спільні проекти, але й 
корисна для вчительського професійного розвитку. На платформі eTwinning є розділ 
“Рrofessional development”, де вчителям можна зареєструватись для проходження 
курсів та онлайн-подій, вебінарів. Можна бути також учасником локальної групи, де 
вчителі діляться досвідом, обговорюють ідеї. У листопаді 2021 р. українською службою 
підтримки програми було проведено онлайн курс з медіаграмотності; у 2020р. - онлайн 
курс «Сучасна школа – безпечне середовище», онлайн курс «Покоління Z в школі: 
вікові та нейропсихологічні особливості». Крім того, служби підтримки України, 
Німеччини і Латвії організували проведення міжнародного онлайн курсу, який тривав 
три тижні. Вчителі зустрічались в Zoom, працювали в командах, ділились новим 
досвідом дистанційного навчання. Результатом проходження цього курсу стало 
створення спільного eTwinning проекту між українськими, латвійськими та німецькими 
школами “We can still do it! E-learning in times of corona”. 

Учні п’ятого класу Хмельницького колегіуму активно спілкувались з однолітками 
та об 11 годині щоп’ятниці мали онлайн зустрічі, на яких дізнались, що у них 
співпадають смаки: фільми, музика, спорт, онлайн ігри та інше. Результатом співпраці 
в проекті “We can still do it! E-learning in times of corona” стало написання казки про 
коронавірус, який був винайдений лихим професором Роджером. Групи учнів з кожної 
країни-учасниці написали окрему главу казки та малювали ілюстрації. Під час роботи 
над проектом діти покращили навички спілкування англійською мовою, опанували такі 
онлайн сервіси, як storyjumper для написання казки, voki для створення живих 
аватарів, з допомогою яких партнери розповіли про себе, linoit – спільна онлайн дошка, 
на якій учні писали свої враження про роботу в проекті, quizlet – картки для вивчення 
нових слів. А ще учні отримали надзвичайно важливі знання про те, як захистити від 
захворювання і себе, і своїх близьких. Школярі зняли відеоролик з рекомендаціями 
щодо профілактики захворювання на COVID-19. Приємною несподіванкою для учнів-
учасників проекту “We can still do it! E-learning in times of corona” стало отримання 
подарунків від німецької служби підтримки програми eTwinning, яка надіслала нам 
посилку з маркерами, ручками, сумками, флешками та захисними масками. 

Успішною була робота українських учнів 7 класу з партнерами з Німеччини, 
Португалії та Іспанії в проекті «Wise teens for a wise world». Соціальна нерівність 
присутня в нашому світі. Соціальна нерівність — система відносин у суспільстві, яку 
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характеризує нерівномірний розподіл дефіцитних ресурсів суспільства (грошей, 
влади, освіти і престижу) між різними стратами, або верствами, населення. Наші учні 
усвідомили це завдяки різноманітним завданням, які дозволили їм оцінити відмінності 
та схожість між країнами, звичками, способом життя у світі. Вони усвідомили потреби 
суспільства, необхідність прагнути рівності, цінувати культурне різноманіття та робити 
здоровий вибір лише тому, що неприйнятно закривати очі на глобальну ситуацію війни, 
міграції, нерівності, яку ми переживаємо. Учні разом працювали в міжнародних 
командах, щоб створити творчі продукти, які вимагали використання англійської мови, 
а також знання таких предметів, як історія, соціологія. Учні були дуже активними 
партнерами проекту. Участь у проекті «Wise teens for a wise world» сприяла розвитку 
конструктивного критичного мислення, яке важко сформувати під час звичайного 
навчального процесу. Школярі набули власного аналітичного погляду на інформацію. 
Вони були вільні у виборі способів і видів діяльності для досягнення своїх цілей. Учні 
оцінили свою роботу та проаналізували свої помилки, недоліки роботи. Така рефлексія 
дозволила їм сформувати адекватну оцінку (самооцінку) світу та себе. 

Використовувалися такі методи роботи: пошук і порівняння інформації; критичне 
мислення та вирішення проблем; індивідуальна та групова робота. 

Більшість учнів працювали в групах над проектною роботою. Зазвичай група 
складалася з 5 учнів. Завдяки співпраці та розподілу роботи, групова діяльність давала 
можливість досліджувати більш складні та масштабні проблеми, ніж зазвичай може 
зробити одна людина.  

Як відбувалась співпраця між партнерами у проекті? Учні легко спілкувалися за 
допомогою чату twinspace, надсилали один одному повідомлення. 

Партнери працювали як одна команда. Результатами нашої спільної роботи 
стали: презентації шкіл із використанням Flipgrid (партнери працювали в командах, 
кожна з яких створювала актуальне відео: історія школи, розклад, предмети тощо); 
збірник з біографіями видатних людей (учні були поділені на команди, кожна команда 
створила частину книги), створення та голосування за логотип проекту, створення 
спільної інтерактивної дошки про святкування Різдва; створення спільної пісні проекту. 

Перш ніж об’єднати учнів у команди, вчителі проєкту оцінювали навички, 
компетенції та стилі роботи учнів. Я намагалася групувати учнів за принципом 
протилежності. Наприклад, я об’єднала рішучого, активного учня з сором’язливим, 
ризикованого – з більш обережним учнем та переконалася, що кожен учень усвідомив 
цінність внеску свого партнера і щоб кожен учень вийшов за межі своєї зони комфорту, 
щоб відчути стиль і важливість роботи іншого. 

Завдяки підтримці однолітків та налагодженню зв’язків між учнями відбувався 
обмін знаннями (передача знань) у міру того, як вони проходили етапи розвитку. 
Студенти навчилися вільно та безпосередньо спілкуватися, підтримували членів своєї 
команди та цінували внесок кожного члена. Створення спільних груп допомогло 
студентам навчитися цим важливим навичкам. 

Результатом співпраці стало створення спільного відео 
https://youtu.be/bWnbrDVlwMY ; онлайн дошки з відгуками учнів на відео презентації 
шкіл-партнерів https://padlet.com/wiseteens2021/pfcp10n28e2tky3a ; спільної онлайн 
дошки з розповідями учнів про різдвяні традиції 
http://linoit.com/users/yuliatroyan/canvases/Christmas%20customs%26%20decorations; 
створення спільної книги з біографіями видатних людей, які надихнули наших учнів 
https://view.genial.ly/604e3d1fa5488d0d22a876cc/presentation-books-of-biographies ; 
випуск радіопрограми https://www.spreaker.com/show/seeing-the-world-radio-show ; 
запис спільної пісні https://youtu.be/ae18B_pp0h4 і створення каналу нашого проекту 
https://www.youtube.com/channel/UCsOccnv3K4Mt20Qf4yc3EOw . 

Учні мали змогу покращити свої навички усного мовлення та письма. Вони 
дізналися більше про глобальні світові проблеми, такі як бідність, нерівність, расизм, 
війни, безробіття, забруднення навколишнього середовища. Школярі спілкувалися зі 

https://youtu.be/bWnbrDVlwMY
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своїми партнерами, робили презентації, знімали фільми, розповідали один одному про 
своє життя, звичаї, визначні місця та відомих людей. Учні творчо використовували ІКТ 
та спілкувалися англійською мовою. Вони працювали в командах і навчилися вести 
переговори, домовлятись, аналізувати свою роботу, розподіляти обов’язки та 
дотримуватись термінів. Вони здобули ключові компетенції та розвинули навички 21 
століття. Результати оцінювали всі зацікавлені сторони (учні, вчителі, батьки). 

Детально розглянемо проект “All about my mom”, роботу в якому ми розпочали 
у березні, а завершили у травні 2021. Отже, це був короткотривалий проект, але вдало 
спланований, вчителі-засновники проекту (Мерве Такар з Туреччини і Юлія Троян з 
України) чітко продумали основні етапи роботи, враховуючи вікові особливості, 
інтереси учнів. Ідея створити проект, присвячений матері, спала на думку українськім 
учням. Мама – найважливіша людина для кожного. Мама підтримає, приголубить та 
подарує свою любов і щиру ніжність у будь-який момент. Саме тому ми і вирішили 
створити цей проект. Сталося так, що в ньому взяли участь сім вчителів із Туреччини 
і один з України. Спочатку виникали сумніви щодо ефективності роботи з такою 
кількістю колег з однієї країни. Проте сумніви швидко розвіялись після першої онлайн 
зустрічі з вчителями-партнерами, які проявили неабияку креативність пропонуючи 
види спільної роботи. З метою швидкого спілкування для вчителів проекту була 
створена група у WhatsApp, де ми постійно активно спілкувались. Також створили 
групу у Facebook, до якої змогли приєднатись батьки, колеги, друзі, які підтримували 
нас. Спочатку всі учасники проекту створили свої аватари з допомогою онлайн сервісів 
Avatoon, face.co. Вчителі та учні розмістили розповіді про себе на сайті проекту. Також, 
ми записували голосові повідомлення з розповідями про себе з допомогою мобільного 
додатка Chatterpix. Познайомившись з партнерами, ми вирішили створити логотип 
проекту. Учні малювали, створювали логотипи в графічних редакторах, але більшості 
сподобався сайт https://www.canva.com з допомогою якого створили багато дизайнів 
логотипа. Потрібно було обрати лише один логотип проекту, тому створили 
опитування в Google Forms, де розмістили всі роботи учнів і в результаті перемогла 
учениця з Туреччини, чий логотип набрав майже 900 голосів. Також партнери зробили 
інтерактивну карту проекту, де відмітили свої школи. Учні створили відео презентації 
своїх шкіл, познайомили з історією, традиціями і розкладом роботи своїх закладів. 
Щонеділі та майже кожної п’ятниці партнери по проекту спілкувались у чаті, 
розповідали про своїх мам та сімейні традиції. 18 березня ми провели онлайн зустріч, 
на сайті https://www.mentimeter.com створили опитування. Учні записували слова і 
фрази, які виражають їхні почуття до мами. 

24 березня вчителі проекту працювали над створенням спільного портрету 
мами на сайті https://colorillo.com , а 29 березня вчителі та учні зустрілись в Zoom, діти 
розповідали про своїх мам і складали пазл, створений із портрету мами. 

4 квітня була організована зустріч в Zoom, учні з м. Самсун (Туреччина) провели 
майстер-клас по створенню коміксів на сайті https://www.pixton.com  

Турецькі учні продемонстрували власні комікси, це надихнуло однолітків на 
створення спільної книги з висловлюваннями мам. Наші мами завжди намагаються 
вберегти нас від непотрібних шишок, навіть коли ми цього не розуміємо і бурчимо. 
Саме в такі моменти в родині народжуються висловлювання, які живуть в пам’яті все 
життя. Партнери по проекту вирішили зібрати типові фрази батьків. Учні з кожної 
школи-учасниці проекту працювали над однією з 7 частин спільної онлайн книги, до 
якої увійшли комікси з висловлюваннями мам. 

Учні вирішили висловити подяку матерям і висловити свої почуття до них, тому 
11 квітня ми працювали онлайн над створенням спільного постеру проекту на сайті 
https://www.canva.com Вийшло 15 постерів, оскільки протягом однієї години над 
створенням працювали одночасно 32 учасника. 

На наступному етапі було прийняте рішення створити спільний відеокліп на 
пісню про маму “The Mom Song” (by Go Fish). Проте ми розуміли, що потрібно 
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дотримуватись авторських прав і правил, щоб мінімізувати ризики звинувачень в 
плагіаті або ж крадіжці об’єктів, автором яких ми не є. Тому засновниця проекту Юлія 
Троян надіслала електронного листа продюсеру групи Go Fish містеру Дж. Статемі з 
проханням використати їхню пісню у нашому проекті, на що отримали позитивну 
відповідь. У своєму листі містер Статема попросив надіслати йому наш варіант їхньої 
пісні. https://youtu.be/qPvE48sbM0M  

Перед тим, як записати свій кліп на пісню про маму, учні проекту працювали з 
текстом пісні. З цією метою Ю. Троян розробила завдання, які розмістила на сайті 
проекту twinspace. 

Наступною спільною роботою в проекті “All About My Mom” стало написання 
вірша про маму. Учнів поділили на п’ять міжнародних команд, роботу кожної очолив 
вчитель-учасник проекту. Протягом 10 днів партнери зустрічались в Zoom, працювали 
з Google документами, писали разом вірш. В процесі виконання цього завдання учні 
повторили граматику англійської мови: модальні дієслова “can”, “must”, ступені 
порівняння прикметників. Таким чином, вдосконалили навички письма та граматики 
англійської мови. 

9 травня – міжнародний День матері, тому ми вирішили привітати мам зі святом 
і приготували їм подарунки. Тематика подарунків – «Моя мама – супергерой». Учні не 
просто підготували сюрприз, але й обґрунтовували свій вибір. Наприклад, дарували 
мамі власноруч зроблені квіти, тому що мама красива, добра, схожа на фею, яка 
робить навколишній світ яскравим; або набір з шести секретних конвертів з 
подарунками, тому що мама є хранителькою всіх дитячих таємниць і чарівницею, яка 
здійснює найпотаємніші бажання. Зробити сюрпризи мамам допомогла учням вчитель 
трудового навчання, на її уроці учні виготовляли аплікації, букети квітів.  

9 травня о 19 годині всі учні та вчителі проекту зібрались на онлайн зустріч в 
Zoom, щоб розповісти, як святкували День матері. Також ми заздалегідь підготували 
спільну презентацію про роль матері в українській та турецькій культурі. Учні 
виступали з розповідями а також підготували ілюстрації та переклад вірша Станіслава 
Чернілевського «Теплота родинного інтиму». Ідея твору - уславлення найсвятішого 
для кожної людини -  материнської любові, батьківської хати, щасливих років 
дитинства. Турецькі партнери розповіли, як до мами ставляться у їхньому суспільстві: 
на роботі, друзі, родичі, чоловік і діти. 

Напередодні свята Дня матері партнери по проекту переглянули мультфільм 
“The Brave” про принцесу Меріду. Фільм містить світле послання стосовно 
налагодження стосунків між матерями і дочками. Під час зустрічі в Zoom учні проекту 
змогли перевірити свої знання змісту фільму і пройшли онлайн вікторини 
https://quizizz.com , створені вчителем Demet Umay Saridemir. Пишаємось тим, що 
найкращий результат був у наших учнів. 

Наприкінці зустрічі ми ділилися враженнями роботи в проекті, учні з допомогою 
https://www.mentimeter.com висловили свої почуття, написали, який вид роботи їм 
сподобався найбільше. 

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів як навчання, 
так і виховання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує 
мотивацію, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду 
вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують.  

Цінність проекту в тому, чим збагатилися вчитель та учень, беручи в ньому 
участь. Тобто якість проектної діяльності залежить від сукупності зусиль учителя та 
учня.  

Світ неперервно змінюється, даючи дедалі більше можливостей застосовувати 
нові методи та підходи в навчанні, аби школярі були якомога краще підготовлені до 
реального життя. Проектне навчання – метод, ефективність якого підтверджена 
світовою практикою. 

https://youtu.be/qPvE48sbM0M
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/
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Реалізація методу проектів на практиці змінює роль учителя під час навчального 
процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної 
діяльності учнів. Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки вчителю 
необхідно переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на 
різноманітні види самостійної діяльності, розвивати в школярів риси пошуковців і 
дослідників, які, безумовно, згодяться їм в дорослому житті. 
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У соціальній структурі суспільства у період кризи, фундаментальні інститути 

уможливлюють процеси розробки концепцій, парадигм або відповідних стратегій 
розвитку, трансформацій та перетворень. Державна прикордонна служба України 
належить до одного з таких соціальних утворень, ефективність існування якого 
безпосередньо впливає на суспільство. Враховуючи зазначене вище, українське 
прикордонне відомство спроектувало зміст Стратегії розвитку, в якому одним з 
пріоритетних завдань є оновлення підготовки її кадрового потенціалу. У цій Стратегії 
проблема професійного удосконалення персоналу є першочерговою, оскільки 
напряму впливає на процес реформування відомства. 

Сучасна професійна підготовка персоналу ДПСУ заснована на реалізації 
освітніх процесів, головною метою яких є сприяння розвитку його інтелектуального та 
особистісно-професійного потенціалу [1]. На особливу увагу заслуговує процес 
формування відповідних компетенцій та компетентностей, а не отримання 
формальних показників результату. Враховуючи це, важливими цілями (і зокрема 
завданнями) професійного вдосконалення персоналу прикордонного відомства є: 

– підвищення рівня кваліфікації; 
– сформованість критичної позиції щодо точності виконання поставлених 

завдань службового характеру; 
– забезпечення самовдосконалення персоналу; 
– сформованість комунікативних навичок та вмінь; 
– ознайомлення зі змістом та механізмами використання сучасних 

соціальних та інформаційних технологій тощо. 
Слід зауважити, що професійне удосконалення представників ДПСУ полягає в 

усвідомленні таких чинників як: необхідність безперервного навчання; збільшенні 
обсягу вимог до особового складу відомства (персоналу); підвищення рівня активності 
у професійній діяльності [3]. 

https://nus.org.ua/view/navchalna-programa-etwinning-plus-yak-instrument-dlya-rozvytku-klyuchovyh-kompetentnostej/
https://nus.org.ua/view/navchalna-programa-etwinning-plus-yak-instrument-dlya-rozvytku-klyuchovyh-kompetentnostej/
http://etwinning.com.ua/
https://nus.org.ua/articles/12111/
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Водночас, система фахової підготовки, а також зміст перепідготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу прикордонного відомства України є важливою 
умовою прискорення його розвитку. 

Сучасні тенденції щодо оновлення зазначеної вище системи виникли під 
впливом існуючих процесів інформатизації, розвитком високотехнологічних механізмів 
господарювання, інформаційними комунікаціями, ендо- та екзогенними соціально-
економічними процесами тощо [2]. 

Мережа відповідних освітніх закладів виконує завдання щодо підвищення 
кваліфікації персоналу прикордонної служби. Науково-педагогічний склад повинен 
впроваджувати сукупність методик, методів та технологій щодо формування в 
персоналу нових компетенцій, реалізації концепції неперервного навчання, 
оволодіння відповідним обсягом знань, умінь та навичок. 

Враховуючи існування чималої кількості інноваційних педагогічних методик та 
технологій, нами виділено низку тих, що варто застосовувати у системі фахової 
підготовки, а також перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу українського 
прикордонного відомства: 

– мотиваційні методики щодо заохочення професійно-службової 
діяльності; 

– тренінгові технології соціально-психологічного спрямування; 
– проектні технології (соціально-управлінські та психологічні) тощо. 
Система підготовки, та перепідготовки і підвищення кваліфікації представників 

Державної прикордонної служби України є багатоаспектним та динамічним процесом, 
оскільки має відношення як до окремого фахівця відомства, так і до відомства 
взагалом. 

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу 
Державної прикордонної служби України є важливою складовою прискорення розвитку 
відомства.  

Тенденція щодо модернізації згаданої вище системи спровокована сучасними 
процесами інформатизації, появою високотехнологічних виробництв, існуванням 
інформаційних комунікацій, внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних процесів 
тощо. 

Завдяки освітнім закладам персонал прикордонної служби має змогу вирішити 
проблему підвищення кваліфікації. В свою чергу, представники науково-педагогічного 
складу використовують багатогранну систему методів, форм, засобів та технологій 
щодо оволодіння персоналом новими компетенціями, дотримання концепції 
безперервної освіти, отримання відповідного обсягу знань та вироблення умінь та 
навичок. 

З-поміж безлічі педагогічних технологій, нами виокремлено низку таких, що 
доцільно використовувати у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів 
прикордонної служби: 

‒ використання мотиваційних методик щодо заохочення до професійної 
діяльності; 

‒  застосування тренінгових технологій соціального та психологічного 
змісту; 

‒ використання проектних технологій (соціальних, управлінських та 
психологічних) тощо. 

Процес професійної підготовки, майбутніх офіцерів ДПСУ є динамічним 
комплексним процесом, оскільки впливає як на окремого фахівця відомства, так і на 
відомство в цілому. 
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Робота з батьками учнів початкових класів у традиційному  

українському суспільстві 
 
Стрімко змінюється світ. В освіті відбувається реформування, впроваджуються 

сучасні інновації технології. Сьогодні на вершину освітньої реформи виводиться 
початкова освіта, бо саме з неї починається народження Нової української школи.  

І саме однією зі складових формули Нової української школи є педагогіка 
партнерства. 

В її основі – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, 
об’єднаними спільною метою та прагненнями. 

Вимога сьогодення – співдружність школи і сім’ї. Відомо, що для успішного 
особистості дитини необхідно інтеграції школи та сім’ї. Високі вимоги суспільства до 
освітнього рівня молодого покоління, підготовки його до життя і праці можуть бути 
задоволенні тільки за умови зростаючої ролі батьків у цій справі.  

З відси і виникають основні/головні завдання школи у роботі з батьками:  

 робота у команді «педагоги-батьки», створення кола однодумців; 

 підвищення педагогічної грамотності батьків практичними навичками 
у відносинах з дитиною та володіння собою під час розмови; 

 доведення до свідомості батьків істини про те, що право та обов’язок 
виховання їхніх дітей належить їм самим.  

Саме тому вчитель початкових класів повинен виступати у новій ролі – ролі 
фасилітатора та тьютора.  

Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки 
партнерства, – справа не надто складна. Але вона потребує чіткої та цілеспрямованої 
взаємодії всіх учасників навчального процесу, а також усвідомлення ними важливості 
досягнення спільної мети.  

Тому, варто зауважити, що взаємодія між учителем та батьками в рамках 
педагогіки партнерства включає елементи:  

 Постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які 
зміни та проблеми (створення чатів чи груп у соціальних мережах та месенджерах, 
проведення відеобесід). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_3_10.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnadpcpn_2015_1_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669800:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnadpcpn_2015_2_13
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 Неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та 
свят, які мають важливе значення для життя дітей та школи). 

 Усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, 
тематичних та позашкільних заходів. 

 Участь батьків у навчальному житті своїх дітей (добровільна 
допомога під час створення навчальних матеріалів та формування освітнього 
середовища, обмін життєвим та професійним досвідом). 

Ми живемо в XXI столітті, змінилося суспільство, змінилися діти, змінилися і 
батьки. Батькам не цікаві нудні зустрічі в класній кімнаті. Вони молоді, активні, прагнуть 
різнобічних знань, їх цікавить розвиток дітей. 

Щоб батьки стали однодумцями, помічниками вчителя, необхідно правильно 
організувати їхнє навчання. Якщо педагог зможе належним чином упоратися із цим 
завданням, навчить батьків осмислювати дитинство з різних позицій, то якість 
виховання дітей значно підвищиться, зростуть реальні шанси активної участі батьків у 
житті класу і школи. 

Саме тому особлива роль належить саме ефективним формам налагодження 
партнерських взаємин. 

Якщо ми говоримо саме про Ефективні форми налагодження партнерських 
взаємин то їх варто розмежувати, розділити на групи: індивідуальні, колективні та 
групові. 

Індивідуальні зустрічі дозволяють обговорити важливі питання, які 
стосуються життя та навчання кожної дитини. Це дає можливість предметно вивчити 
успішність учня, оцінити його успіхи та визначити проблемні точки у навчальному 
процесі. Можна додатково створити спеціальний розклад у чаті класу чи використайте 
хмарні сервіси. 

 

 
Групові консультації. На них можна запрошувати батьків різних груп, що 

мають однакові проблеми або, навпаки, успіхи у вихованні (примхливі діти; діти з 
яскраво вираженими здібностями до малювання, музики). Цілями консультації є 
засвоєння батьками певних знань, умінь; допомога їм у розв'язанні проблемних 
питань. Форми проведення консультацій різні (обговорення статті, заздалегідь 
прочитаної всіма запрошеними на консультацію; практичне заняття, наприклад, на 
тему «Як розучувати з дітьми вірші»). 
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Колективні форми роботи. 

 
Педагогічний практикум – це спосіб розвитку педагогічного мислення у 

батьків, під час якого можна ознайомитися з найбільш ефективними стратегіями 
розв’язання навчальних та педагогічних ситуацій. Наприклад, учасники мають 
змоделювати конфліктну ситуацію (яка може відбутися у реальному житті) та знайти 
способи її вирішення. Водночас кожен учасник має висловити власне бачення суті 
проблеми. 

Круглий стіл – обговорення, яке проводиться з метою обміну думками задля 
вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще зрозуміти 
позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, висловити власні 
зауваження та аргументи. 

Ділова гра – форма спільної роботи вчителя та батьків, коли учасники, 
виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення проблемної 
ситуації. Вона може бути організована у змагальній формі, але не має створювати 
атмосферу протистояння. Такі ігри формують позитивний досвід вирішення реальних 
проблем у різних ситуаціях. 

Дискусія – традиційна, але дієва форма взаємодії з батьками, коли всі учасники 
активно висловлюють свою позицію щодо проблемного питання, аргументовано її 
відстоюють, конструктивно критикують думки колег та спільними зусиллями знаходять 
компромісні варіанти вирішення питань. Під час таких обговорень усі присутні можуть 
знайти спільну мову. 

Мабуть, вчителів буде не так багато, які у захваті від перспективи проводити 
батьківські збори, а все тому, що у більшості випадків батьківські збори є нецікавими 
та нудними, присвяченими лише оцінкам, поведінці учнів, організаційним питанням 
тощо. Але збори можна зробити цікавими і корисними як для батьків, так і в перспективі 
– для учнів. Зробити це можна за допомогою спеціальних тренінгів, спрямованих на 
покращення розуміння батьками власних дітей.  

Як розуміти навчальний тренінг? 
Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії педагога та батьків, 

завдяки якій учасники отримують нові корисні знання та формують позитивний досвід 
вирішення нагальних проблем. Він ґрунтується на постійній взаємодії учасників задля 
пошуку відповідей на важливі запитання. Крім того, тренінги базуються на принципах 

https://naurok.com.ua/post/znahodimo-spilnu-movu-z-batkami-uchniv-korisni-poradi-vchitelyam
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рівноправності та партнерства, що дозволяє краще розвивати педагогічні можливості 
батьків. 

Цікаві та прості вправи, які допоможуть вам весело та з користю провести 
батьківські збори. 

Вправа 1. Коло емоцій 
Мета: Налаштувати на роботу, підняти настрій, допомогти розслабитися. 
Час: 5 хвилин. 
Хід вправи: Батьки сідають у коло, а потім кожен по черзі (почати може класний 

керівник) за допомогою лише однієї міміки передає якусь емоцію, а всі по черзі 
намагаються її повторити. Вправа закінчується, коли всі учасники передадуть свою 
емоцію. 

Після того, як вправа завершиться, запитайте у батьків, чи легко було 
відтворити емоцію, яку їм передала інша людина, та що вони при цьому відчували. І 
які емоції передавати простіше та приємніше – позитивні чи негативні? 

Вправа 2. Продовж речення 
Мета: Позитивно налаштувати учасників до теми зборів. 
Час: 5-7 хвилин. 
Хід вправи: Спочатку можна запитати, чи завжди батькам вдається без проблем 

знайти спільну мову зі своїми дітьми. Потім класний керівник задає тему, формулюючи 
речення, яке батьки мають продовжити. Наприклад: «Щоб краще розуміти свою 
дитину, я...» – і кожен з присутніх по черзі у кількох словах розповідає свій рецепт 
вдалого спілкування з дитиною. 

Вправа 6. Хвалимо правильно 
Мета: Навчитися правильно висловлювати власні емоції та хвалити дітей. 
Час: 15 хвилин. 
Хід вправи: Хвалити дітей треба правильно, а навчитися цьому зовсім не 

складно. Саме для цього існує мистецтво якісної похвали. Така похвала складається 
з трьох частин: 

1. Опис того, що ви бачите. 
2. Опис того, що ви відчуваєте. 
3. Узагальнення (має продемонструвати дитині її сильні сторони). 
Потім класний керівник знову об’єднує учасників у групи по двоє-троє осіб і 

озвучує проблемну ситуацію. Уявіть, що ваша дитина вперше сама зробила всі 
уроки/приготувала вечерю/склала іспити на відмінно. Похваліть її саме за цією 
схемою. А потім подумайте: чи складно це було зробити? А що ви при цьому 
відчуваєте? 

Такі прості на перший погляд вправи допоможуть батькам краще зрозуміти 
дітей, а як наслідок – покращити стосунки не тільки у родині, а й у класі.  

Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними для 
взаємин батьків та вчителя. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та вчинки є для 
дітей прикладом для наслідування.  

Партнерські взаємини між учителем та батьками дають можливість оперативно 
реагувати на актуальні виклики та проблеми у навчанні дітей. 

ПРОТЕ 
Часто виникає питання, як же залучити батьків до школи? 
Необхідно: 
 Підвищувати авторитет родини 
 Сприймати помилки у вихованні як створення нових можливостей для 

розвитку 
 Враховувати інтереси батьків 
 Спиратися на життєвий досвід батьків 
 Не загострювати увагу на недоліках родинного виховання 
 Вірити, що будь – яка родина має сильні сторони. 
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Дуже добре, коли вчителю вдається порозумітися з батьками учнів і створити 
партнерську взаємодію. Тоді навчальний процес стає приємним та ефективним.  

А що ж робити, якщо діалог між учителем та батьками 
загострюється? 

Щоб цього уникнути, слід знати причини конфліктів та моделі взаємодії між 
людьми. Розуміючи їх, легше ефективно комунікувати та впливати на ситуацію, яка 
вже склалася. Перш за все, це збереже нерви й вчителю, й батькам. А ще й 
продемонструє учням ефективні моделі спілкування. 

Причини конфліктів 
1. Підвищена тривожність та роздратованість 
Спілкуються не просто вчитель та батьки, а, в першу чергу, люди, кожен зі своїм 

настроєм. Буває, що роздратованість вчителя чи когось із батьків не пов’язана зі 
співрозмовником, але впливає на нього. Це може спричинити конфлікт. 

2. Різні очікування 
Для батьків їхня дитина – найкраща та найталановитіша. Завдання вчителя – 

навчати й об’єктивно оцінювати знання та навички учнів. Різні точки зору щодо 
успішності учня можуть призвести до ускладнення стосунків.  

3. Комунікативні бар’єри 
На заваді доброзичливому спілкуванню вчителя з батьками учнів може стати 

авторитарність, схильність до узагальнювальних звинувачень та невміння сприймати 
критику. Батьки учнів можуть емоційно реагувати на будь-які зауваження щодо їхньої 
дитини. 

4. Різні погляди на виховання 
Погляди батьків на виховання дитини можуть відрізнятися від погляду вчителя. 

Зазвичай межі дозволеного дитині стають причиною непорозуміння: від вимог щодо 
правил дисципліни до оцінювання знань. 

5. Неправильне тлумачення поведінки співрозмовника 
Буває, що причини тієї чи іншої поведінки співрозмовника ми пояснюємо, 

виходячи з власного досвіду, та вигадуємо деталі, яких не існує, від причини 
запізнення батьків на зустріч із вчителем до закритої позиції під час спілкування.   

Як налагодити доброзичливі стосунки з батьками учнів??? 
1. Нами керує те, що ми не усвідомлюємо 
Людині дуже складно, коли вона відчуває емоцію, але має її приховувати. Й чим 

менше ми усвідомлюємо це, тим легше нами маніпулювати. Проаналізуйте, що саме 
вас турбує у спілкуванні з батьками учнів. Які емоції ви відчуваєте під час такої 
розмови? Не дайте неусвідомленим емоціям зашкодити вашій роботі! 

2. Психологічний захист 
Психологічний захист – це запас енергії, яка допомагає долати стресові ситуації. 

А кожен запас треба поповнювати. Тож, щоб бути не тільки хорошим вчителем, а й 
отримувати задоволення від роботи, дбайте про свій психологічний захист. Для того, 
щоб поповнити життєву енергію, дозвольте собі насолодитися життям. Спитайте себе, 
чого ви хочете, що може зробити вас щасливою людиною? Присвятіть час собі та 
своєму хобі. Дуже важливо – вчасно припинити спрямовувати думки по колу та 
переключити свою увагу. 

3. Уважно слухайте 
Мається на увазі не порада про те, як стати приємним співрозмовником та 

ставити правильні запитання. Вчитель має звернути увагу не тільки на те, що сталося 
чи про що було сказано. Зауважте, що залишилося поза межами розмови. Такі 
моменти можуть бути більш промовистими, ніж цілий виступ батьків під час бесіди із 
вчителем. У розмові стає зрозуміло, на що спрямована увага батьків учня (наприклад, 
вони можуть цікавитися оцінками дитини й жодного запитання – про її взаємини з 
однокласниками, хоча саме на це добре було б звернути увагу). 



149 
 

Щоб не сталося, поважайте себе та оточуючих – навчайте дітей власним 
прикладом. 

Для цього можна порекомендувати батькам пам’ятку, яка і вікладе певні 
пріоритети при вихованні дитини. 

Пам’ятка для батьків! 

 Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти 

 Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності 

 Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою 

 Якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини 

 Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною 

 Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе 

 Якщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити 
любов у цьому світі 

Заповіді для батьків: 
 Ніколи не займайтеся вихованням у поганому настрої 
 Чітко визначайте, чого саме ви вимагаєте від дитини 
 Надайте дитині самостійності, виховуйте, а не контролюйте кожен її крок 
 Краще не підказуйте головного рішення, а вкажіть шляхи його й час від 

часу аналізуйте разом з дитиною 
 Не пропустіть момент першого успіху 
 Вчасно зробіть зауваження, відразу оцініть вчинок і зробіть паузу – дайте 

усвідомити почуте 
 Виховання не може бути поетапним 
 Вихователь повинен бути суворим, але добрим  
Рівноправність взаємин між педагогом та родиною учня дозволяє зменшити 

ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все ж виникнуть, їх 
завжди можна розв’язати знайшовши компромісне рішення.  

 
 

Харченко Алла, 
старший викладач кафедри теорії та методик 

 початкової і дошкільної освіти 
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Освітній процес у закладах дошкільної освіти : практичні кроки реалізації 

в умовах воєнного стану 
 

В статті акцентуємо увагу на основних позиціях організації освітнього 
процесу в закладах дошкільної освіти під час дії правового режиму воєнного стану 
(очний, дистанційний, змішаний)..Важливим завданням дошкільної освіти є 
консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення 
необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення 
безпечного освітнього середовища. В умовах воєнного стану зазнала змін й 
організація роботи з кадрами, зокрема підвищення кваліфікації, інформаційна та 
методична підтримка педагогів. 

Ключові слова: гуманістична педагогіка, дистанційна освіта, освітній процес 
в воєнних умовах, очна та змішана форма навчання, онлайн-заняття. 

The article focuses on the main positions of the organization of the educational 
process in preschool educational institutions during the martial law regime (full-time, 
distance, mixed). The important  task of pre-school education is the consoladation of 
authority efforts, efforts of educational institutions and the public with the aim of prividing 
necessary conditions for the development of education, full socialization of children and 
creating a safe educational environment. Under martial law, the organization of work with 
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staff has also changed, including in-service training, informational and methodological 
support for teachers. 

Key words: humanistic pedagogy, distance education, educational process in military 
conditions, full-time and mixed form of education, online classes. 

У стані війни діти дошкільного віку належать до найвразливішої категорії 
населення. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина 
позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти. Через відчуття тривоги, напруги, 
страху, невизначеності ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини. Діти, які 
вимушені бути переміщеними із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою 
соціальної адаптації, перебуваючи в нових соціальних умовах. З-поміж актуальних 
питань в умовах воєнного стану найважливішими є такі: 

• організація психологічної, методичної підтримки педагогічних працівників; 
• підтримка дітей та батьків у складних ситуаціях; 
• організація освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку; 
• налагодження зв’язків і підтримка педагогічного партнерства ЗДО з батьками 

вихованців, представниками територіальних громад; 
• надання різних видів психолого-педагогічної підтримки дітям, батькам; 
• здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема й з особливими 

освітніми потребами. 
Наскрізними в організації освітнього процесу з дітьми будь-якої вікової групи 

мають бути такі ідеї та теорії: 
• ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до дитини; 
• теорія природовідповідності, за якою у дитини треба розвивати задатки та 

здібності, зберігаючи її природу; 
• ідеї про патріотичне і громадянське виховання, використання казки та гри у 

гармонійному розвитку особистості; 
• ідея солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців 

педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку 
дітей раннього і дошкільного віку. 

Вирішення окреслених питань покладається на засновників ЗДО та місцеві 
органи управління освіти, що полягають у: 

• забезпеченні матеріально-технічних умов для надання якісних освітніх послуг; 
• зарахуванні до ЗДО дітей раннього та дошкільного віку з числа внутрішньо 

переміщених осіб за місцем тимчасового проживання; 
• залученні донорів з метою мобілізації фінансових та інших ресурсів із різних 

джерел для реалізації соціально та освітньо значущих неприбуткових проєктів, що 
спрямовані на захист дітей під час воєнного стану та у повоєнний час; 

• налагодженні партнерства з громадськими, неурядовими організаціями щодо 
надання підтримки вихованцям із сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб, а також дітям, які живуть у місцях, 
розташованих на лінії зіткнення населених пунктів, пережили та переживають 
травматичні події різного характеру, як-от: розлука з рідними та близькими; тривале 
очікування звістки про рідну людину, телефонної розмови, зустрічі з рідною людиною; 
втрата близьких; ночівля у бомбосховищі під час обстрілів; переселення (переїзд), 
адаптація до нових умов життя тощо. 

Подолавши перші важкі і тривожні дні березня, педагоги дошкільники зрозуміли, 
що у кожного українця свій фронт. Завдання педагогів дошкілля  зокрема- підтримати 
дітей, знайти для цього потрібні слова й дібрати відповідні види і прийоми роботи: 
бесіди, ігри, вправи, руханки, казки, оповідки тощо. А ще — подбати про власну 
психологічну стійкість і внутрішню силу. Тому провівши опитування батьків, щодо місця 
проживання дитини, проаналізували ситуацію і зрозуміли, що потрібно не лише 
підтримувати дітей психологічно, а й стати осередком для надання дітям змоги 
отримувати знання та практичні вміння для життя, допомогти не втратити відчуття 
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приналежності до спільноти. Адже Базовий компонент дошкільної освіти як Державний 
стандарт [1.,c.3] є актуальним у будь – який час. Він утверджує політику держави в 
галузі дошкільної освіти, а тому педагоги мають відповідати його вимогам і під час 
воєнного стану. Оцінивши ситуацію і власні можливості, створюють власні онлайн – 
садки для дітей. Методичною службою розроблено покрокову інструкцію підготовки і 
проведення онлайн – заняття.. 

Освітній процес з початку воєнного стану здійснювався з використанням 
дистанційних форм роботи та у змішаному форматі. Дистанційне навчання в  закладі 
відбувається по-різному, стандартизований підхід до всіх тут не спрацює. Взаємодія з 
родинами в умовах впровадження дистанційної освіти можлива у форматі «педагог – 
батьки – дитина». Це пов’язане з несформованістю багатьох навиків у дітей, таких як 
опанування самостійного читання, вміння роботи з ІКТ, самоорганізації тощо.При 
організації такої форми роботи з дошкільниками батьків лякає та відштовхує те, що: 

• за умови власної роботи, дистанційного навчання дітей-школярів, у них не буде 
часу та сил виконувати завдання ще й з дошкільником, 

• небажання дитини займатися з батьками, 
• забагато фото-звітувань про виконану роботу, 
• необхідність дотримуватись конкретного часу занять, 
•псування зору дітей тощо. 
Завданням педагога стає необхідність отримати підтримку батьків. Для цього 

необхідно створити комфортні умови і для них. Необхідно продумати роботу так, щоб 
батьків зацікавила можливість виконувати завдання у зручний час, надання 
можливості дитині поспілкуватися з друзями, підвищення інтересу малюка до знань 
запропонованою цікавою добіркою завдань тощо. Саме тому питання організації 
комунікації з учасниками освітнього процесу посідає ключове місце. Так, найзручнішим 
для батьків виявились створені у віковій групі вайбер-групи, де в чаті педагоги 
(вихователі, практичний психолог та інші спеціалісти) викладають інформації для 
батьків та налагоджують зворотній зв'язок. Також для взаємодії з батьками і дітьми 
педагоги використовують соціальну мережу Telegram, facebook, електронні 
платформи Zoom, GoogleMeet, Google Classroom та мультимедійний ресурс padlet, 
створюють та використовують  Ютуб-канали. 

Для того, щоб поліпшити організацію освітнього процесу в дистанційному 
форматі педагоги використовують публікації психолого-педагогічного та методичного 
спрямування, зокрема, із сайту МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту» та 
Telegram-каналу «Підтримай дитину». Діє і підтримка для батьків у вигляді порад, 
анкет, ігор. На сайті закладу розміщені інформаційні вісники та поради по організації 
освітньої діяльності вдома, онлайн-заняття та ігрова діяльність з досвіду роботи 
педагогів за посиланнями. Діють дитячі сторінки, де розміщені електронні ігри, 
повчальні мультфільми, електронна бібліотека. Педагоги розміщують власні завдання 
для дистанційного навчання дошкільнят, ігри для всієї родини, за допомогою яких 
можна організовувати змістовне дозвілля дітей, корисні посилання та консультації для 
батьків  у Messenger, Viber-спільнотах. Так, для батьків були опубліковані пам’ятки 
«Золоті правила для батьків», «Як розважити дитину в укритті», «25 ігор – запитань, 
щоб відволікти дитину від війни», майстер-клас для батьків «Чому малювання – це 
хороша ідея під час війни», шпаргалки для батьків «Великодній кошик», інформаційний 
лекторій для батьків «Звідки бере початок патріотизм», відеозвернення «Безпечна 
поведінка дитини під час загрози артобстрілу і бомбардування», відеоролики ЮНІСЕФ 
« Україна про мінну небезпеку», «Небезпека мін» тощо. 

Освітню роботу в умовах дистанційного навчання здійснюють не лише 
вихователі. До цієї роботи долучаються вчителі-логопеди, інструктори з фізкультури, 
музичні керівники, практичні психологи тощо. Для дієвої організації дистанційного 
навчання педагоги попередньо планують роботу. Для цього визначають  навчальний 
кінцевий результат, якого хочуть отримати від малюків. Ставлять собі три запитання: 
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Чому я хочу навчити дітей? Яким чином вони досягнуть бажаних результатів? Яким 
чином я зможу допомогти їм досягнути бажаних результатів? 

Організація дистанційного навчання педагогів ЗДО на курсах підвищення 
кваліфікації здійснється за затвердженим графіком із запланованим початком і 
реєстрацією та подовженням терміну завершення, що дає змогу здобувачам освіти у 
пролонгованому режимі виконати навчальний план з урахуванням реальних подій в 
професійній діяльності (призупинення освітньої діяльності в ЗДО; влаштування і 
допомога громадянам із числа внутрішньо переміщених осіб; волонтерська діяльність, 
тощо) і власному житті (переміщення на безпечну територію і погіршення побутових 
умов; тимчасова відсутність зв’язку, інтернету тощо); гнучкий розклад, цілодобовий 
доступ до освітньої платформи, вільний вибір часу роботи з матеріалами на 
дистанційному курсі та порядку виконання залікових робіт; доступність консультування 
здобувачів викладачами інституту протягом пролонгованого періоду; навчання за 
освітніми програмами за другою спеціалізацією (фаховий модуль), для роботи за 
сумісництвом на посаді вихователя і керівника гуртка;- організація постійно-діючого 
консультаційного пункту з питань надання психологічної допомоги педагогам і батькам 
у роботі з дітьми щодо особливостей в освітній діяльності і взаємодії в існуючий 
ситуації та стресовому стані. 

Стартували впевнено і вдало, тому що ми команда дошкільників. Результат 
визнаємо за кількістю зареєстрованих учасників. Продовжуємо свій педагогічний 
фронт, адже впевнені, що організація такої роботи дає змогу дітям та дорослим вести 
активне життя, розвиватися, а їхнім батькам не відчувати себе самотніми і покинутими. 
Ми будемо воювати на своєму фронті за кожну дитину, за її психічне здоров’я, за її 
розвиток, моральність і духовність.  

Підтримуємо наших малят і їх батьків, один одного і щиро віримо – Україна 
переможе! 
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У статті узагальнено основні напрямки розвитку вищої медичної освіти в 
Україні, які полягають у підвищенні якості підготовки медичних фахівців, 
забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на 
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вітчизняному та міжнародному ринках праці, розв’язанні кадрових проблем медичної 
галузі, інтеграції медичної освіти і науки та покращенні медичної допомоги 
населенню вцілому. 

Ключові слова: українська медична освіта, європейський освітній простір. 
The article summarizes the main directions for the development of higher medical 

education in Ukraine, which consist in improving the quality of training of medical specialists, 
ensuring the competitiveness of graduates of higher educational institutions in the domestic 
and international labor markets, solving personnel problems in the medical industry, 
integrating medical education and science, and improving medical care for the population in 
general. 

Key words: Ukrainian medical education, European educational space.  
Якість підготовки лікаря залежить від таких чинників, як професіоналізм 

викладачів медичного ВУЗу, умови і забезпеченість навчального процесу в 
інтернатурі, мотивація до навчання, сучасні технології освіти, системи контролю знань,  
виконання індивідуальних завдань і наукових проектів з елементами досліджень. 
Процеси модернізації вищої медичної освіти орієнтовані на створення умов для 
повноцінного розвитку особових функцій усіх суб’єктів освітнього процесу.  

Сучасна національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в 
Україні на період 2015–2025 рр. відзначає пріоритетним напрямком - надання 
професійних медичних послуг, а це можливо лише за умови якісної медичної освіти. 
Метою стратегії реформування вищої медичної школи є підготовка лікаря-спеціаліста 
з широкими теоретичними знаннями, ерудицією, високим рівнем практичних умінь, 
здатністю приймати логічні, виважені, патогенетично обґрунтовані рішення в клінічних 
ситуаціях. Оскільки визначальним критерієм розвитку суспільства є стан здоров’я 
населення, тому професійна підготовка медичних працівників виступає одним із 
регуляторів і показників соціального розвитку, позаяк вона фактично формує і 
підтримує доктрину життєздатності суспільства [1, 2]. 

Сьогодення української медичної освіти полягає в особливо гострій необхідності 
її подальшого розвитку за умови складної ситуації в економічній та духовній сферах, 
які виникли під час війни з російським окупантом. Виникає низка внутрішніх проблем 
медичної освіти, найважливішими з яких є: невідповідність  її структури та змісту 
потребам сучасного світу; недостатність та нестабільність фінансування; низький 
рівень використання сучасних інформаційних та мережевих технологій у навчанні; 
недостатність гарантій якості освіти; посилення тенденцій нерівноправності в 
одержанні освіти; необхідність адаптації вітчизняної системи освіти до європейського 
освітнього простору [2]. 

Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я є однією з ключових проблем 
медичної реформи. Існує багато думок про взаємозв’язок професійного рівня 
медичного персоналу, стану його освіченості, наявність мотиваційної ролі для освіти 
та підвищення якості медичної допомоги. Крім того, є безпосередня залежність 
результативності й ефективності будь-якого управління від його кадрового потенціалу. 
Рівень надання медичної допомоги суттєво впливає на життєдіяльність країни, 
здоров’я і добробут її громадян, міжнародний авторитет держави. Проблема якості 
підготовки медичних кадрів породжує проблему якості медичного обслуговування [4].     

У процесі євроінтеграції, який супроводжується формуванням спільного 
освітнього простору з єдиними вимогами, критеріями і стандартами, важливою умовою 
є об’єднання зусиль освітньої та наукової громадськості (в тому числі, медичної) задля 
забезпечення належних умов підготовки професійних кадрів світового рівня. Такий 
процес консолідації, сформований під егідою Болонської декларації, спрямований на 
впровадження загальноєвропейських норм в освіті і науці та поширення українських 
національних культурних і науково-технічних надбань серед європейських країн [1, 3].  

Для України, у всіх аспектах її розвитку, європейська інтеграція – це входження 
до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських політичних і 
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культурних традицій, крім того – це вагомий стимул для успіху, економічних і 
політичних змін, що можуть стати основою національної консолідації. Європейська 
інтеграція, таким чином, стає ключовою ланкою відкриття України світові. Саме це і 
відбувається сьогодні. Через війну не лише Європа, а й увесь світ побачив потужний 
духовний потенціал України [2, 4].  

Протягом останнього десятиріччя вищі навчальні заклади України, у тому числі 
й ВНЗ, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України, активно долучаються 
до Болонського процесу. Перед нашою країною було поставлено завдання привести 
систему вищої освіти у відповідність до вимог Болонської конвенції, оскільки настала 
нагальна потреба поліпшити якість вітчизняної вищої освіти у плані її змістовного 
наповнення [1, 3].  

Модернізація вищої медичної освіти в Україні ґрунтується на створенні такої 
моделі освітнього процесу, в якій би оптимально поєдналися кращі українські та світові 
традиції. Міксування зарубіжного досвіду спрямованого на практичне навчання 
особистості та гуманістичних традицій української педагогіки дозволить створити 
конкурентоспроможну, динамічну та мобільну модель освітньої системи у медицині. 

Кожен погодиться із думкою, що ніколи ще проблема якості освіти в Україні не 
мала такого важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, 
як у теперішній час [2]. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації, який 
визначається як суспільство знань, існують якісно нові вимоги до освітнього процесу. 
Перетворившись на продуктивну силу, освіта дедалі більше визначає успішність націй 
та цілих регіонів у конкурентній боротьбі за виживання. Тому сьогодні освіта є 
предметом пріоритетної уваги національної та міжнародної політики.  

Входження України в цивілізоване світове співтовариство неможливе без 
структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на збереження 
мобільності, сприяння працевлаштуванню випускників на внутрішньому та 
зовнішньому ринках праці в умовах високої конкуренції [2, 8]. 

До загальноукраїнських проблем належить зростання загрозливої тенденції до 
погіршення якості вищої освіти. Із введенням навчання за рахунок фізичних та 
юридичних осіб показник якості навчання постійно знижується. Українське суспільство 
поступово вчиться «платити за знання», коли раніше нормальним було поняття  
«платити за диплом». Надалі продовжується нехтування передовими науковими 
дослідженнями у закладах освіти, які є основою університетської підготовки. 
Вітчизняна система наукових ступенів поступово прирівнюється до 
загальноєвропейської, і це полегшує мобільність викладачів та науковців по Європі. 
Також існує напруга у зв’язках між медичними ВУЗами і працедавцями, тобто, між 
ринком освіти і ринком праці. Готувати лікарів за кошти державного бюджету без 
визначеного місця працевлаштування – економічно не вигідно для держави. Крім того, 
недопустима розкіш для України - готувати таких медичних фахівців, які ще протягом 
тривалого часу адаптуються на робочому місці. Також існує багато інших специфічних 
проблем української медичної вищої освіти, заради вирішення яких вища медична 
школа повинна здійснити кардинальні структурні перетворення [2, 5, 6]. 

Сьогодні медичні ВУЗи, як осередки інновацій, мають стати базою 
реформування сфери охорони здоров’я та підштовхнути Україну до переходу від 
постіндустріального технологічного укладу до інформаційного на основі економіки 
знань. Тоді як провідні країни світу перебувають у економічній формації, в основі якої 
є біо- та нанотехнології, генна і медична інженерія. Вже зараз потрібно думати про 
місце і роль вітчизняних вищих навчальних закладів у цих інноваційних процесах. Слід 
чітко зрозуміти, що стабільність, розвинутий внутрішній ринок, стійке економічне 
зростання країни можуть відбутися тільки у суспільстві з хорошим рівнем освіти та 
високим рівнем надання медичної допомоги [1, 5].  

За роки своєї незалежності, а особливо за останні роки, соціально-економічна 
криза в Україні, яка яскраво проявляється і в системі вищої освіти, на жаль, 



155 
 

поглиблюється. За аналізом фахівців «реформи університетської освіти розпочато 
давно, але вони настільки поверхові й нескоординовані, що аж ніяк не розв’язують 
нагальних проблем, таких як зниження якості освіти, розрив інформаційних зв’язків, 
різка девальвація статусу викладацької та наукової діяльності, залишковий принцип 
фінансування освіти, відсталість матеріально-технічної бази вищої школи, неадекватні 
пенсійне забезпечення та соціальний захист викладачів і студентів, відтік 
викладацьких кадрів за кордон» [2, 4]. Зараз, вища освіта в Україні є не повністю 
конкурентоспроможною та поступається рівню освіти деяких розвинених країн, тому 
не всюди визнається європейською спільнотою. Тому, щоб дати можливість 
реалізуватися високому інтелектуальному потенціалу, який є в українському 
суспільстві потрібно провести ряд продуманих і системних реформ. Для української 
вищої школи загалом та медичної зокрема - найбільш прийнятним способом 
реформування є модернізація її за європейським зразком. Розвиток вищої медичної 
освіти має бути спрямований на підвищення якості підготовки медичних фахівців, 
забезпечення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на 
вітчизняному та міжнародному ринках праці, розв’язання кадрових проблем галузі, 
інтеграції медичної освіти і науки, покращення медичної допомоги населенню в цілому 
[5, 8]. 

В європейських університетах діє багаторівнева система контролю за 
практичною діяльністю студентів, що в майбутньому дозволяє знизити до  мінімуму 
ризик лікарської помилки. Тому, реформування української медичної освіти має іти у 
двох напрямах: оптимізація системи охорони здоров'я та витрат держави на підготовку 
медичних працівників. Існують підрахунки, що в Україні близько 50% випускників 
вищих медичних навчальних закладів не працюють за фахом, що фактично піднімає 
питання про неефективне використання бюджетних коштів. Вважається, що 
оптимізації витрат можна досягти дещо змінивши схему підготовки фахівців, зокрема, 
більше уваги приділяти практичним заняттям, а отримання вузькоспеціалізованих 
знань має бути лише на вимогу клініки. В нашій країні акцент зроблено на теоретичну 
складову навчання, тобто, реальні практичні навички студенти-медики отримують 
лише після 3-4-го курсів, тоді як за кордоном починають стажуватися в клініках уже на 
другому році навчання. Це можливе завдяки тому, що в Європі існує високорозвинута 
система університетських клінік. В Україні створення таких клінік держава не фінансує 
[2, 5].  

Однією з проблем, які необхідно вирішити сьогодні як основоположну, є кадрове 
питання. Як відомо, витрати на одного науковця в нашій країні сьогодні в 40 разів 
нижчі, ніж у європейських країнах; видання наукової літератури скоротилося більш ніж 
у 5 разів; близько 30% представників вітчизняної науки, які ще залишилися в Україні, 
працюють на іноземних замовників; скорочується державне замовлення на 
випускників вишів. Як свідчення неефективності підготовки медиків в Україні є 
співвідношення професорського складу і кількості студентів. У кращих українських 
медичних ВУЗах воно становить 35:100, тоді як у Великобританії і США - 100:100 [1, 
2]. 

У той же час Україна стала інвестором інтелектуального потенціалу для 
багатьох країн світу: США, Канади, Західної Європи, Близького Сходу й Африки. 
Щороку з України виїжджають тисячі учених вищої кваліфікації (академіків, 
професорів, кандидатів наук). Починаючи з 1990 року до 2012 року (за даними 
Держкомстату) кількість науковців в Україні зменшилась у 4 рази. Цей “brain drain”, 
тобто «відтік мізків» триває і зараз, виїжджають навіть студенти і, зрозуміло, найбільш 
талановиті [6].  

Аналізуючи проблеми вітчизняної медичної освіти, слід врахувати, що вони 
виражають світові тенденції, а також те, що криза в освіті пов'язана з загальною 
соціально-економічною кризою. До загальних світових тенденцій освіти належить бум 
інформаційних технологій, який викликав необхідність інформатизації суспільства  та 
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перегляду змісту навчання. Інша тенденція нашої освіти – це фахова 
некомпетентність, тобто нездатність працівника ефективно виконувати свої 
професійні функції, незважаючи на отриману ним освіту. Саме тому особливо гострою 
нині є проблема якості освіти, в т.ч. - медичної. Усі це сприяло появі та розвитку ідеї 
масової безперервної освіти, що зробило необхідним переосмислення 
фундаментальних педагогічних уявлень. Фахівці вважають, що необхідною складовою 
підвищення якості освіти є підвищення ролі фундаментальних дисциплін, посилення 
значущості саморозвитку та самостійної роботи студентів удома, підвищення 
вимогливості до рівня знань, формування у студентів логіки та схильності до аналізу 
біохімічних явищ і фізіологічних процесів, без чого неможлива успішна клінічна 
практика (диференційована діагностика захворювань, обґрунтування їх 
медикаментозної корекції чи інших видів патогенетично-обумовленої терапії). 
Організація навчального процесу у будь-якому вищому навчальному закладі залежить 
від його якості в загальноосвітньому закладі. На жаль, рівень знань випускників 
середньої школи сьогодні є дуже низьким [7, 8]. 

Реформування вищої школи триває. Сьогодні продовжується оптимізація 
навчального процесу та відбувається удосконалення кредитно-модульної системи. 
ВНЗ Міністерства охорони здоров’я приймають активну участь у здійсненні  цих 
перетворень, які зараз відбуваються у вищій освіті у цілому. Розпочата системна 
робота щодо модернізації системи вищої медичної та фармацевтичної освіти, яка має 
відповідати міжнародним стандартам. Однак, основним питанням порядку денного все 
ж залишається питання забезпечення якісної підготовки лікарів. Цей процес повинен 
ретельно контролюватись як на додипломному, так і післядипломному етапах 
підготовки спеціалістів. Координуючи освітянський рух відповідно до Болонської 
декларації важливо уникнути зайвих непродуманих кроків, а також не звести 
перетворення до рівня розмов. Результати перетворень мають на меті надати 
молодому поколінню можливість, засвоюючи передові традиції європейського 
освітянського простору, розбудувати власне українське суспільство до рівня заможних 
країн [3, 5]. 

Таким чином, медичну освіту в Україні можна і потрібно зробити рентабельною, 
високоефективною і конкурентоздатною. Це не формальна примха наших 
європейських колег, а вимоги часу і реальних потреб українського суспільства.  Для 
цього необхідно: створити можливості адресного інвестування в освіту кожного 
студента; забезпечити автономію навчальних закладів із самостійним формуванням 
бюджету; впровадити авторські програми та фінансове заохочення тих викладачів, 
студенти яких демонструють найбільші успіхи. Враховуючи те, що вимоги освітньої 
європейської спільноти з кожним роком посилюються, зволікання з модернізацією 
української медичної освіти неприпустиме. Економічне зростання у країні, розвиток 
внутрішнього ринку та стабільності можливі тільки у суспільстві де панує високий 
рівень медицини. Без цього не можна досягти високих стандартів життя.  

Вища освіта повинна відігравати ключову роль у сприянні соціальному розвитку 
аби успішно протистояти сучасним викликам. Тому інвестиції у вищу школу слід 
розцінювати як найбільший пріоритет держави. Лише за таких обставин вища освіта 
стане суспільно відповідальною, а ВУЗи (відповідно до різноманіття їх профілів) 
будуть сприяти розв’язанню різнобічних проблем суспільства. Держава має 
гарантувати вищій школі необхідні ресурси й інституційний потенціал для виконання 
всіх своїх завдань, не лише таких, як підготовка студентів до професійної кар’єри та 
активного і відповідального життя в демократичному суспільстві,  а й таких, як: 
створення і підтримання баз новітніх знань, заохочення до наукових досліджень та 
інновацій, особистісний розвиток.  

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку є наукове опрацювання 
і розробка стратегічного плану розвитку навчальних і наукових закладів системи 
охорони здоров’я України.   
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У статті піднімається питання, зумовлене вимогами до педагога в умовах 
реформування освітньої системи українського суспільства. Обґрунтовано роль 
вчителя в світлі сучасних освітніх концепцій та підходів. 
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The article raises the issue due to the requirements for teachers in terms of reforming 
the educational system of Ukrainian society. The role of the teacher in the light of modern 
educational concepts and approaches is substantiated. 
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Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті, стосуються не лише учнівської 
аудиторії, але і педагогічних працівників. У Національній доктрині розвитку освіти 
зазначається, що підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та їх 
професійне вдосконалення виступає в якості важливої умови модернізації освіти. Нові 
пріоритети та соціокультурні цінності, які зумовлені інтеграційними зусиллями освітніх 
систем країн Європейської спільноти, вимагають оновлення змістового навантаження, 
форм та методів педагогічної взаємодії. Сьогодення вимагає від вчителя гнучкості, 
мобільності, творчих якостей, навичок швидкого опрацювання інформації, яка 

http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/7962-ministerska-konferentsija-bolonskogo-protsesu-dlja-dosjagnennja-jakisnoyi-vyschoyi-o
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/7962-ministerska-konferentsija-bolonskogo-protsesu-dlja-dosjagnennja-jakisnoyi-vyschoyi-o
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невпинно зростає. Вчитель «нового» типу повинен відзначатися різнобічною 
компетентністю та володіти сучасними освітніми технологіями. Сучасна школа 
потребує педагога, який удосконалював би зміст своєї діяльності відповідно до вимог 
часу та світових стандартів. Сучасній школі потрібний учитель, який виступає в якості 
самодостатньої особистості, є взірцем високої духовної та педагогічної культури, 
прагне до професійного розвитку та творчої самореалізації. 

Однак, крім державних вимог існують ще суспільні очікування до професійної 
діяльності вчителя, за якими інтелектуальний потенціал та моральне благополуччя 
суспільства перебуває в прямій залежності від дій педагога. Вчитель продовжує 
залишатися домінуючою силою в країні, яка здатна забезпечити культурний та 
гармонійний розвиток підростаючого покоління. 

 Тому реформування сучасної освіти та її входження в єдиний 
загальноєвропейський простір освітнього середовища висуває нові вимоги й  до 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів. Мова іде про вчителя, який 
відзначається не лише різнобічною компетентністю щодо вільного володіння 
інформаційними та психолого-педагогічними технологіями, а й здатністю долати 
стереотипну роль педагога як інтелектуального зразка. Сучасний вчитель повинен 
бути готовим брати на себе роль консультанта, помічника учня, організатора 
навчально-пізнавальної діяльності школяра, відзначатися прагненням до побудови 
взаємостосунків в системі «педагог-учень» на основі гуманної педагогіки та 
особистісно-орієнтованої взаємодії. 

В контексті зазначеної проблеми доречно озвучити переконання В.Будака [1].  
Автор переконаний, що суспільству потрібний самодостатній вчитель, який вміє 
створити гуманні стосунки з дітьми, батьками та колегами [1]. І тому, за переконаннями 
дослідника, одним із важливих завдань педагогічної освіти є формування такого 
педагога, який зорієнтований не лише на професійний, але і особистісний 
саморозвиток [1]. Т.Шестакова вважає, що «сучасні гуманістичні пріоритети вищої 
педагогічної освіти вимагають від вчителів самостійності та творчої активності, 
посилення їх відповідальності за власний професійний розвиток» [3].  

 На думку Л.Сущенка, в умовах сучасного соціуму багатьом педагогам не 
вистачає таких якостей, як моральна стійкість, психологічна та соціальна готовність 
жити та працювати в нових умовах, гідно виходити з незвичайних та складних ситуацій 
[2]. Автор переконаний, що становлення індивіда відбувається в умовах, коли 
природній потяг до самоствердження й успіху наштовхується на конкуренцію, яка 
постійно зростає, підвищуються вимоги до особистості на ринку праці [2]. Тому, на 
думку науковця, потрібен інший набір особистісних якостей, що надавав би людині 
змогу успішно інтегруватися в складному соціальному середовищі: здатність до 
швидкого освоєння нового, гнучкість, динаміка, мобільність, уміння діяти методом 
«спроб і помилок» [2]. 

Оскільки українське суспільство перебуває на етапі модернізації освітнього 
простору, то вимоги до педагогічних кадрів зазнають потужних змін. Сьогодні мова йде 
про тих фахівців, які готові відзначатися професійною стійкістю та психологічною 
готовністю працювати в умовах конкуренції освітніх послуг і професійних змагань.  

З іншого боку, професійний ріст і самовдосконалення вчителя є умовою 
гуманізації освітнього процесу. Оскільки від професійного зростання педагога 
залежить якість освіти підростаючого покоління, то прагнення вчителя до 
самоосвітньої діяльності та саморозвитку має стати його внутрішньою потребою. 

 Педагогічна освіта нашого суспільства зазвичай ґрунтується на чотирьох 
основних філософських підходах, які є основою вибору завдань і цінностей навчання 
та виховання вчителя. Це догматичний реалізм, за яким основне завдання закладів 
освіти зводиться до виховання раціональної особистості з розвинутим інтелектом; 
академічний раціоналізм, який основним завданням закладів освіти вбачає сприяння 
інтелектуальному зростанню особистості та розвитку її компетентності; 
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прогресивістський прагматизм, основним постулатом якого є удосконалення 
демократичних основ соціального життя, а  освітнім ідеалом є особистість, яка здатна 
та прагне до самореалізації; соціальний реконструкціонізм, за яким учитель повинен 
виступати домінуючим суб’єктом соціальних змін та реформ, лідером, який допомагає 
учням відчути наявні проблеми, які стоять перед суспільством.  

У свою чергу, сучасна школа, якщо відштовхуватися від концепції Нової 
української школи, потребує умотивованого вчителя, фахівця, який має широкий 
діапазон творчості та готовий зростати професійно. Сьогодні освітня система 
потребує вчителя, який готовий працювати з дітьми на засадах партнерської 
взаємодії. А тому сучасному вчителеві важливо відзначатися такими особистісно-
професійними якостями, як впевненість, рішучість, ініціативність, динамічність; 
креативні якості особистості; здатність до логічної аргументації своїх поглядів та 
переконань; вміння адаптувати свої професійні підходи до психологічних 
особливостей сучасних школярів; незалежність, гнучкість та інтуїтивність мислення, 
його позитивна спрямованість під час розгляду та вирішення різноманітних 
педагогічних задач, пов’язаних із налагодженням стосунків із учнівською аудиторією.  

Відповідно, гуманізоване освітнє середовище у закладі загальної середньої 
освіти має забезпечувати опосередкований особистісний розвиток школяра, сприяти 
переосмисленню ним моральних цінностей, а відтак, духовному становленню та 
накопиченню життєтворчого потенціалу, який, в майбутньому, допомагатиме йому 
конструктивно вирішувати виникаючі проблеми. 

Таким чином, модернізація шкільної освіти та виклики сьогодення стимулюють 
педагога до взаємостосунків між вчителем та учнем на основі гуманізму та 
демократичних засадах, а відтак, до наповнення їх змісту конструктивно-позитивним 
спрямуванням. Гуманізація освітнього простору в закладі загальної середньої освіти 
сприяє становленню світоглядно-гуманістичної позиції учня, за якої він, в 
майбутньому, вспромозі відчувати себе повноцінною та зрілою особистістю. 

Таким чином, напрошується висновок, що враховуючи сучасну динаміку освітніх 
викликів, будь-який заклад  освіти в своїй роботі не може апелювати до конкретної 
концепції чи єдиного філософського підходу. Однак, при наявності різноманітних 
освітніх концепцій (підходів), які існують в освітньому просторі нашого суспільства, 
сучасна філософія педагогічної освіти ґрунтується на виокремленні ідей, які сьогодні 
набувають особливого значення. Мова іде про ідеї людиноцентризму в освіті та 
педагогіці, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісно-розвивального навчання, які 
стимулюють особистісний і творчий розвиток та саморозвиток усіх учасників освітнього 
процесу. 
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У тезах охарактеризовано цінності у сфері охорони державного кордону, 

насамперед такі, як відданість Україні, повага до державних символів, визнання 
честі та гідності кожної людини. Запропоновано для прилучення майбутніх 
офіцерів-прикордонників до європейських цінностей прикордонної служби оновити 
зміст дисциплін гуманітарного циклу, надавати перевагу інтерактивним та 
дискусійним методам навчання. 

Ключові слова: цінності, прикордонна служба, офіцер-прикордонник, 
гуманітарні дисципліни. 

The research describes the values in the field of the state border protection, first of 
all, such as commitment to Ukraine, respect for state symbols, recognition of the integrity 
and dignity of each person. In order to introduce future border guards to the European values 
of the border guard service, it is proposed to update the content of the subjects of the 
humanitarian cycle, to give preference to interactive and discursive teaching methods. 

Key words: values, border guard service, border guard officer, humanitarian subjects. 
Цінності у сфері охорони державного кордону є основою професійної культури 

офіцера-прикордонника. Такими цінностями є насамперед недоторканність 
державного кордону та охорона суверенних прав України в її виключній (морській) 
економічній зоні (стаття 1 Закону про ДПСУ) [2], охорона державного кордону України 
на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконного 
його перетину, забезпечення дотримання режиму державного кордону та 
прикордонного режиму (стаття 2 Закону про ДПСУ) [2]. 

Беззаперечною є цінність Батьківщини. Кожен прикордонник має бути 
патріотом, усвідомлювати цінності прикордонної служби. Основою національної 
свідомості офіцера-прикордонника має бути усвідомлення власної гідності як 
представника свого народу, визнання невід’ємного права українського народу бути 
суб’єктом історії. Це також розуміння історичної долі свого народу, місця в системі 
духовного, економічного, політичного життя народів світу. 

Важливими цінностями офіцера-прикордонника є також відданість Батьківщині, 
вірність Військовій присязі, самовіддане служіння Батьківщині й Українському 
народові, готовність поставити його безпеку та добробут вище за власні інтереси. 
Добровільним вибором офіцера-прикордонника є шлях відданості народові, військовій 
справі, навіть ціною самопожертви.  

Офіцер ДПСУ має також поважати символи держави: Державний Прапор 
України, Державний Герб та Державний Гімн України. Важливими професійними 
цінностями є такі, як офіцерська честь, офіцерське братерство, чесність, порядність, 
уміння дотримуватись слова [1, с. 93]. Зокрема офіцерська честь є найважливішою 
ознакою поведінки офіцера-прикордонника, що виявляється у ставленні до підлеглих, 
до колективу, до виконання військового обов’язку. Честь офіцера не сумісна з 
обманом, інтригами, шахрайством, несправедливими діями, порушенням 
загальнолюдських моральних норм, використанням свого службового становища. 

Завдання офіцера-прикордонника – цінувати офіцерське братерство, 
підтримувати відносини довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємопідтримки. 
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Авторитет офіцера серед підлеглих має бути результатом його лідерських якостей, 
людської гідності, знань та виваженості рішень. Він має поважати людську гідність і 
честь своїх підлеглих, підпорядковуватися, не принижуючи себе, командувати, не 
принижуючи інших. Офіцер повинен зберігати честь і традиції офіцерського корпусу 
Державної прикордонної служби України.  

Для формування ціннісного аспекту професійної культури майбутніх офіцерів-
прикордонників важливе значення має оновлення змісту гуманітарних дисциплін, 
використання дискусійних методів для прилучення прикордонників до європейських 
цінностей прикордонної служби, спільного пошуку цінностей і норм, їх дослідження в 
специфічних видах професійної діяльності офіцера-прикордонника.  

Серед важливих цінностей, які асоціюються з Європою, важливо звертати увагу 
курсантів насамперед на цінності поваги до Іншого та етики праці. Першочерговою під 
час вивчення специфіки прикордонного контролю та етичних засад професійного 
спілкування має бути увага до беззаперечних цінностей поваги до людини, її гідності 
та честі. 

Знання цінностей європейської культури, досвіду життєдіяльності людей різних 
історичних та культурних епох, відображених у філософії, етиці, релігії, допоможе 
курсантам краще пізнати сенс свого життя, своєї професійної діяльності, цінності й 
ідеали прикордонної служби. Вивчення визначних культурних зразків має бути тим 
еталоном, що допоможе формувати професійну культуру майбутніх захисників 
кордону, визначити пріоритетність цілей та спрямованість їх професійної діяльності, 
основою якої має бути визнання безумовної цінності кожної особистості, постулати 
справедливості, поваги до людської гідності. 

Отже, важливими цінностями у сфері охорони державного кордону є 
недоторканність державного кордону, відданість Батьківщині, вірність Військовій 
присязі, самовіддане служіння Батьківщині й Українському народові, офіцерська 
честь, офіцерське братерство, чесність, повага до інших людей. Цінності у сфері 
охорони державного кордону орієнтують офіцера-прикордонника, визначають способи 
виконання завдань професійної діяльності та є основою його професійної культури.  
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Ціннісні орієнтири у сфері інституційного догляду та виховання 
 дітей в Україні 

 
У тезах доповіді охарактеризовано ціннісні орієнтири у сфері інституційного 

догляду і виховання дітей в Україні в умовах євроінтеграції. 
Ключові слова: євроінтеграція, децентралізація, деінституалізація, система 

інституційного догляду та виховання дітей. 
The abstracts of the report describe the values in the field of institutional care and 

education of children in Ukraine in the context of European integration. 
Key words: European integration, decentralization, deinstitutionalization, institutional 

care and education of children. 
Україна знаходиться на складному та важливому етапі інтеграції до 

європейської спільноти. Цей процес є можливим лише за умови зміни ціннісних 
орієнтирів відповідно до європейських стандартів та проведення активних реформ у 
всіх галузях суспільного життя. За підтримки міжнародних партнерів та на основі 
досвіду країн Євросоюзу формуються основні цілі та стратегічні завдання 
реформування економічної, політичної, культурної та соціальних сфер життя. 
Соціальна сфера є однією з найбільш важливих, оскільки рівень її розвитку є якісним 
показником благоустрою в середині держави. Ефективність державного управління у 
процесі реформування соціальною сферою у великій мірі залежить від правильного 
вивчення та застосування міжнародного досвіду. 

Початком реформи деінституалізації в Україні вважають момент схвалення 
Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 роки. Площиною реформи є діяльність трьох профільних 
міністерств щодо здійснення захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, частково дітей з особливими освітніми потребами, які 
мають складні вади розвитку. Основні обов’язки у здійсненні деінституалізації 
покладені на Міністерство соціальної політики України. Координуючу роль під час 
реалізації завдань Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки відведено Уповноваженому 
Президента України з прав дитини. 

Оскільки, це вже не перша спроба для України здійснення реформи у сфері 
інституційного догляду та виховання дітей, до створення Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки 
та Плану заходів з реалізації її І етапу були залучені українські та міжнародні 
громадські і благодійні організації, які мають досвід у сфері захисту прав дітей в 
Україні. Як свідчить досвід попередніх двох спроб реформ у сфері інституційного 
догляду та виховання дітей, а також дослідження українських та міжнародних 
громадських і благодійних організацій, однією з головних проблем у здійсненні 
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деінституалізації є формалізм у виконанні стратегічних завдань з боку органів 
державної влади. 

Актуальна проблема реформування системи інституційного догляду та 
виховання в Україні не є новою в практиці зарубіжних країн. На нашу думку, це є 
позитивним моментом для українських фахівців, які мають можливість на основі 
досвіду інших країн не лише спланувати хід самої реформи, а й спрогнозувати 
результативність її перебігу, враховуючи особливості системи інституційного догляду 
та виховання дітей в Україні та фактори, що спричиняють вплив на неї. 

Інституції по догляду та вихованню дітей, що потребували опіки держави, 
виникали на певних історичних етапах в усіх країнах через війни епідемії та інші кризові 
ситуації. Але, в залежності від темпу економічного, соціального та правового розвитку 
цих країн, з часом приходило розуміння щодо недоцільності інституційного догляду та 
виховання дітей. Відсутність органічної для людини сімейної форми виховання 
призводить до серйозних порушень у розвитку дітей, які у подальшому житті 
викликають негативні фізіологічні, психологічні та, зрештою, соціальні наслідки, а 
також порушує відповідні права дітей на родинне життя, захист від насильства та 
недбайливого ставлення, що закріплені Конвенцією ООН про права людини. Зокрема, 
йде мова про такі наслідки: 

 – неорганічна нездатність розвиватися і рости; 
 – слабкий рівень впевненості у собі; 
 – відсутність співчуття та розуміння інших; 
 – нерозбірлива прихильність до дорослих, нерозуміння необхідності 

дотримання певних кордонів чи обмежень; 
 – агресія до інших, жорстоке ставлення до тварин; 
 – негативна, антисоціальна поведінка; 
 – прояви аутизму, стереотипні моделі поведінки, самостимуляція та 

самодеструкція; 
 – слабкий когнітивний розвиток, неуспіхи у навчанні; 
 – слабкий моральний розвиток (труднощі у розумінні правильного і 

неправильного); 
 – проблеми у стосунках в дитинстві та в дорослому житті; 
 – злочинна поведінка у підлітковому віці та у перші роки дорослого життя; – 

підвищена вірогідність аутистичної соціальної особистості [1]. 
Попри кризові умови, у яких знаходиться країна, це – військова агресія 

Російської Федерації, воєнний стан, зростання соціальної та психологічної  
напруженості у суспільстві, різке погіршення економічного стану країни, зниження 
життєвого рівня добробуту населення, мають тривати узяті урядом зобов’язання щодо 
здійснення ряду євроінтеграційних реформ. Проте, складно уявити шокуючу кількість 
дітей, які потребуватимуть комплексної допомоги та реабілітації з боку держави. 
Ціннісні орієнтири у сфері інституційного догляду та виховання  дітей в Україні, на 
жаль, в черговий раз доведеться переглянути, адаптуючись до нових соціальних умов.  
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Aleksandra Ratajewska, 
nauczycielka języka polskiego 

Szkoła Podstawowa nr. 80 im. Kornela Makuszyńskiego, 
Polska, Poznań 

 

Problemy pojawiające się w edukacji uczniów w oddziałach 
przygotowawczych 

 
Brak motywacji do nauki; przekonanie, że język polski nie jest potrzebny w edukacji, 

nie przyda się dziecku. Traktowanie przez niektótych uczniów zajęć języka polskiego jako 
okazji do zabawy, uczestniczenie w zajęciach bez zaangażowania w naukę – poznawanie 
materiału leksykalnego bez jego utrwalania w domu. Problemy adapacyjne wynikające ze 
zmiany środowiska edukacyjnego (trudności w przystosowaniu się do nowej 
rzeczywistości). Trudności w indywidualizacji zadań – dzieci nie zaczynały nauki języka 
polskiego jednocześnie – uczniowie, którzy dołączali do klas w różnym czasie nie są na tym 
samym poziomie – w gtupie niektórzy uczniowie uczą się alfabetu, inni pracują nad 
opanowaniem podstawowej leksyki, a ci, którzy najdłużej uczęszczają do oddziału, pracują 
na prostych tekstach, które czytają ze zrozumieniem.  

W klasach starzych (odział 8o) uczniowe uczą się trzech obcych języków (polskiego, 
angielskiego i niemieckiego), co jest dla nich dużym obciążeniem. Brak pełnej wiedzy 
nauczuciela na temat specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, 
dysgrafia), problemów edukacyjnych, psychologicznych i emocjionalnych uczniów utrudnia 
zrozumienie wszystkich potrzeb dziecka. 

Brak podręczników do nauki języka polskiego jako obcego (Ministerstwo Edukacji 
finansuje jedynie podręczniki do języka polskiego obowiązujące w polskim systemie 
edukacji). Utrudniony kontakt z niektórymi rodzicami (bariera językowa). 

Ale bardzo się staramy, żeby dzieci czuły się komfortowo, bezpiecznie i miały 
powody, by się uśmiechać. 

 
Łukasz Kucharski, 

nauczyciel języka polskiego 
Szkoła Podstawowa nr. 80 im. Kornela Makuszyńskiego, 

Polska, Poznań 
 

Komunikacja jako podstawa interakcji nauczyciel-uczeń: aspecty zachowania 
 

Uczę polskiego w grupie, do której uczęszczają uczniowie z Ukrainy i Białorusi z 
poziomu 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Największą trudność (oczywiście poza 
komunikacją językową) stanowi brak dyscypliny w klasie. Uczniowie nagle znaleźli się w 
trudnej sytuacji, z dnia na dzień musieli przenieść się do innego kraju i dla zdecydowanej 
większości nauka zupełnie obecnego języka jest ostatnim, co chcą robić. Poza 
pojedynczymi przypadkami uczniów, którzy są bardzo ambitni i naukę języka polskiego 
traktują, jako kolejne wyzwanie, jakiemu chcą sprostać, większość w ogóle nie jest 
zainteresowana wykonywaniem jakichkolwiek poleceń. Uczniowie ci nie potrafią przyjąć do 
wiadomości informacji, że w naszej szkole jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych 
– stale mają je w dłoniach i na przerwach, a także podczas lekcji co chwiłe trzeba 
przypominać o tym, aby je odłożyli. Da się zauważyć, że nie korzystają z nich w celach 
komunikacyjnych z polskimi uczniami, czy nauczycielami, tylko mają uruchomiane gry lub 
inne aplikacje rozrywkowe, typu TicToc. To jeszcze bardziej utrudnia komunikację, 
ponieważ poza barierą językową dochodzi (w wielu przypadkach) wręcz uzależnienie od 
urządzeń elektronicznych, które jeszcze bardziej pogłębia odcięcie od nowej rzeczywistości, 
jaka jest dookoła nich. Wykonywaniem zadań, prowadzeniem zeszytu, czy njtjwaniem 
chociażby słówek nie są zainteresowani. 
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Nieliczni uczniowie, którzy realnie korzystają z lekcji i chcą się czegoś nauczyć, 
bardzo chętnie angażują się w komunicację z nauczycielem, dopytują o wyjaśnienie 
kolejnych, coraz trudniejszych słówek. Chętnie też wykonują zadania, czytają teksty, starają 
się tworzyć wypowiedzi pisemne, aktywnie korzystają z translatorów w telefonach. Podczas 
wielu lekcji staram się nawiązać do kraju z którego pochodzą, proszę żeby opisali swoje 
miasta, jakie są w nich atrakcje, jakie mają hobby, również co im się podoba u nas w 
Poznaniu i w naszej szkole, ale także co chcieliby zmienić – podczas takich dyskusji więcej 
uczniów zaczyna się udzielać, chętniej starają się wypowiadać swoje zdanie. To wszystko 
nasuwa spostrzeżenie, że zajęcia powinny polegać na poruszaniu tematów dotyczących 
codzienności. Dopiero wówczas gdy sytuacja się bardziej unormuje i uczniowie będę mieli 
świadomość, którzy zostają w Polsce na dłużej, być może zrozumieją (ci, którzy zostaną), 
że czas na prawdziwą naukę języka i podejdą do obowiązku ambitniej. Póki co większość z 
nich ma nadzieję, że niebawem wróci do swoich domów i język polski, czy nawet szkoła 
polska nie jest im potrzebna. 

 
 

Piotr Czapara, 
nauczyciel historii, 

 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, 
 Polska, Poznań 

 
Trudności w nauce uczniów, którzy przybyli do szkoły 

 po 24 lutego 2022r. z terenów Ukrainy 
 

Dzieci z Ukrainy zostały w naszej szkole podstawowej dołączone do powstałych w 
październiku 2021 roku oddziałów przygotowawczych dla obcokrajowców oraz częściowo 
także do wcześniej istniejących już klas. 

Początkowo największym problemem była psychika dzieci. Bywały osoby, które 
siedziały w sali wystraszone, w kurtkach i z wszystkimi swoimi rzeczami blisko siebie. Bały 
się tego co przed nimi, obawiały się dźwięku syreny alarmowej, reagowały nerwowo na 
sygnał dźwięku dzwonka szkolnego. Część dzieci była zła, że znalazła się z daleka od 
znanych sobie miejsc. Nie chcieli poznawać nauczycieli, nie chcieli uczyć się szkolnych 
zasad, chcieli wrócić do siebie. 

Ogromnym problemem było nastawienie nowych uczniów. Nie chcieli się uczyć 
języka polskiego. Uważali, że jest to dla nich zbędne. Byli przekonani, że wojna zaraz się 
skończy i niebawem wrócą do swoich szkół w Ukrainie. Z czasem, kiedy mijały kolejne 
tygodnie, zmieniało się nastawienie starszych uczniów. Zaczęli rozumieć, że ich przyszłość 
może być związana przez pewien czas z Polską. Część dzieci nadal jest mocno zamknięta 
w sobie lub ucieka w świat zabawy podczas lekcji. Znaczne trudności przysparza 
nauczycielowi utrzymanie spokoju podczas lekcji. Uczniowie rozmawiają ze sobą, nie 
reagują na upomnienia nauczyciela, wielu nie prowadzi zeszytów lekcyjnych. Nie chcą się 
uczyć, wolą się bawić i przeszkadzać. Ważniejsze są dla nich kontakty towarzyskie, niż 
nauka w polskiej szkole. 

Sporym problemem jest kwestia korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie 
regularnie sprawdzali wiadomości z frontu, rozmawiali, pisali z bliskimi. Używają regularnie 
telefonów do tłumaczenia. Początkowe przyzwolenie, by uczniowie z Ukrainy mogli 
swobodnie korzystać z telefonów, spowodowało, że po pewnym oswojeniu się z kwestią 
pobytu w Polsce, uczniowie nagminnie korzystają z telefonów przeglądając media 
społecznościowe, słuchając muzyki lub grając. Powoduje to frustracje polskich dzieci, które 
nigdy nie mogły korzystać z telefonów na terenie szkoły. 

Nauka historii bez znajomości języka ukraińskiego stanowi duże wyzwanie  
dla nauczyciela. Używam wielu porównań, odniesień do symboli, bohaterów, by zaciekawić 
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uczniów lekcją. Pomocne jest stymulowanie uczniów materiałami multimedialnymi, by 
utrzymać ich zaciekawienie przedmiotem, który jest wykładany w obcym dla nich języku.  

 
 

Jarosław Kamiński, 
psycholog, 

 Szkoła Podstawowa nr. 80 im. Kornela Makuszyńskiego, 
Polska, Poznań 

 
Trudności zaobserwowane u uczniów-obcokrajowców w polskiej klasie 

 
Głlowną trudnością w funkcjonowaniu uczniów w szkole polskiej są przeszkody 

językowe. Uczniowie nie tylko mają trudności w mówieniu ale również w pisowni (przejście 
z cyrylicy na alfabet łaciński). Jednym ze sposobów porozumienia się jest zaangażowanie 
nauczucieli starszej generacji, którzy w swoim czasie, w szkole podstawowej i średniej, mieli 
obowiązkową naukę języka rosyjskiego. 

Druga trudnością są przeszkody adaptacyjne, związane ze zmianą otoczenia 
dziecka. U młodszych uczniów obserwuje się w pierwszych dniach pobytu w szkole 
poczucie zagubienia, płacz i inne reakcje emocjonalne. Starsi uczniowie potrafią się 
porozumieć z kolegami z Ukrainy, którzy przybyli do Polski wcześniej i znają polską 
rzeczywistość. Niemniej i tu można zaobserwować pojedyncze przejawy problemów – 
głównie nadmierna aktywność, bunt i odmowa pracy na lekcji, wycofanie w klasie. 
Nadmierna aktywność to głównie nieustanne rozmowy i «wygłupianie» się, zarówno na 
lekcjach jak i przerwach w szkole. Można by interpretować te zachowania jako sposoby 
rozładowania napięcia emocjonalnego wywołanego nagłą zmianą sytuacji życiowej. 
Dodatkowo, na trudności adaptacyjne nakładają się problemy rodzinne, wynikające np. Z 
pozostania części rodziny w kraju objętym działaniami wojennymi; pozostawienia w nim 
swojego majątku bez nadzoru czy też znieszczeniami wojennymi. To jeszcze bardziej 
obciąża psychicznie uczniów z Ukrainy. 

 
 
 


