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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Суспільствознавчі дисципліни у вищій 

школі формують світогляд, надають розуміння основ розвитку суспільства та 

забезпечують розвиток навичок безперервного духовного 

самовдосконалення. Трансформація суспільствознавчої освіти набирає 

чималої ваги за необхідності формування громадянина сучасної України в 

умовах інтеграції національної вищої освіти в європейський простір, 

переходу до інформаційного суспільства, впливу глобалізації та 

інтернаціоналізації освіти. Це обумовлює оновлення змісту й номенклатури 

суспільствознавчих дисциплін, що відображається у зміні навчальних планів, 

програм та організації навчання. Ці процеси не оминули і технічні 

університети, які готують інженерно-технічних і водночас гуманітарно-

орієнтованих фахівців. 

Сучасний інженер реалізується в соціумі не лише як професіонал, а й як 

громадянин, керівник, житель певного регіону і населеного пункту, учасник 

соціальної взаємодії, суб’єкт соціальних відносин тощо. Велика кількість 

соціальних ролей, що виконує сучасний фахівець з вищою освітою, 

актуалізує його потребу у значних за обсягом і різноманітних за змістом і 

спрямованістю суспільних і гуманітарних знаннях, уміннях і навичках. Лише 

за наявності такого потенціалу інженер може задіяти свої найкращі 

інтелектуальні та моральні якості, творчі здібності, які сприяють 

самореалізації особистості і в професії, і в соціумі. 

Протягом останнього десятиріччя зміст суспільствознавчої освіти у ВНЗ, 

система та методика навчання суспільствознавства студентів були предметом 

фахової дискусії. За умов імплементації нового закону «Про вищу освіту» у 

2014–2015 рр. в експертному і громадському середовищі викладання 

суспільствознавства також стало предметом обговорення, яке виявило 

суперечливі думки. Підсумок дискусії було підведено рішенням МОН 

України забезпечити викладання дисциплін, що формують компетентності з 
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історії та культури України, філософії, української мови із загальним обсягом 

не менше 12 кредитів ЄКТС (якщо відповідні дисципліни не є профільними) 

з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

Враховуючи суспільно-політичні події в Україні, вимоги до формування 

суспільствознавчої компетентності випускників технічних ВНЗ, участь вищої 

освіти України в Болонському процесі та надане вищим навчальним закладам 

право самостійно визначати форми і методи викладання суспільних 

дисциплін, професорсько-викладацький склад технічних університетів в 

останні роки стикнувся з необхідністю удосконалення змісту і методик 

навчання.  

Проблеми розвитку вищої освіти України протягом багатьох років є 

предметом дослідження багатьох учених. Так, питання оновлення вищої 

освіти України, зокрема в контексті Болонського процесу, докладно 

висвітлені в роботах В. Андрущенка, М. Згуровського, С. Калашнікової, 

В. Кременя, В. Лугового, В. Огнев’юка, П. Сауха, С. Сисоєвої та ін. 

Практику створення й реалізації моделі спеціаліста в різноманітних ВНЗ 

розглянуто в сучасних наукових дослідженнях, пов’язаних з навчально-

педагогічним процесом, серед яких праці таких учених, як: М. Бойченко, 

З. Гіптерс, Н. Дем’яненко, З. Донець, А. Зорін, В. Карачун, В. Кобченко, 

П. Куляс, Г. Лесик, О. Олексюк, Г. Онкович, Г. Цехмістрова тощо.  

Теоретико-методологічні засади модернізації змісту суспільствознавчої і 

гуманітарної освіти в середній та вищій школі України останніми роками 

ґрунтовно досліджувалися фахівцями НАПН України (Н. Гупан, 

Н. Дівінська, Н. Дем’яненко, Г. Лесик, О. Олексюк, Г. Онкович, О. Пометун, 

Т. Ремех та ін.). 

Ученими-методистами вивчалися проблеми методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін у вищій школі України (Т. Бакка, А. Булда, 

Б. Гуз, Т. Ладиченко, А. Нікора, Л. Рябовол, А. Старєва, П. Шляхтун та ін.). 
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Такі дослідники, як Р. Беланова, В. Горохов, Ф. Канак, М. Степко, 

Г. Фініков та ін., доводять визначальний вплив суспільствознавчих дисциплін 

на формування особистості студента, майбутнього фахівця. Окремі аспекти 

викладання цих дисциплін у технічних ВНЗ стали предметом дослідження 

В. Андрущенка, В. Євтуха, І. Зязюна, В. Кавецького, Н. Кічук, Н. Ничкало, 

С. Сисоєвої, Б. Суся, О. Федорчука та ін. 

Але дослідниками досі не запропоновано ефективну методичну систему 

навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних ВНЗ. Досі 

нерозв’язаними залишаються суперечності між: 

– необхідністю вивчення в технічних університетах суспільствознавчих 

дисциплін та науковою невизначеністю їх оптимальної номенклатури й 

змісту; 

– необхідністю формування у випускників технічних університетів 

суспільствознавчої компетентності та теоретичною нерозробленістю змісту, 

структури і шляхів формування цієї компетентності; 

– необхідністю забезпечення ефективного викладання дисциплін, що 

формують суспільствознавчі компетентності, та недосконалістю критеріїв 

оцінювання рівнів сформованості компонентів суспільствознавчої 

компетентності студентів. 

Таким чином, аналіз нормативно-правових актів, наукових джерел, 

практики навчання у технічних університетах і необхідність розв’язання 

зазначених вище суперечностей засвідчили актуальність проблеми та 

зумовили вибір теми дослідження «Методична система навчання 

суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів». 

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

Дисертація виконана у відділі суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

НАПН України згідно з комплексним тематичним планом досліджень за 

темою «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого 

змісту суспільствознавчих предметів в основній школі» (Державний 

реєстраційний номер 0112U000178).  
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Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН 

України (протокол № 11 від 24 листопада 2011 р.) і узгоджено в Раді з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні 

(протокол № 10 від 20 грудня 2011 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні методичної 

системи навчання студентів суспільствознавчих дисциплін та 

експериментальній перевірці ефективності її застосування в технічних 

університетах. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано основні завдання: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясувати 

понятійний апарат дослідження і наукові підходи для визначення 

теоретико-методологічних засад дослідження. 

2. Схарактеризувати особливості навчання суспільствознавчих дисциплін 

студентів технічного університету. 

3. Обґрунтувати концептуальні засади й компоненти методичної системи 

навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. 

4. З’ясувати стан проблеми у масовій практиці навчання і визначити 

критерії, показники і рівні сформованості суспільствознавчої 

компетентності майбутніх інженерів. 

5. Експериментально перевірити авторську методичну систему навчання 

суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів. 

Об’єкт дослідження – навчання суспільствознавства як складова 

підготовки фахівця в технічному університеті. 

Предмет дослідження – методика навчання суспільствознавчих 

дисциплін студентів вищого технічного навчального закладу. 

Концепція дослідження. Навчання студентів суспільствознавства 

розглядається як окремий складний методичний феномен, спеціально 

організована методична система навчання, коректне застосування якої 

дозволяє підвищити рівень якості суспільствознавчої освіти в технічних 

університетах. 
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Аналіз дефініцій, теорій, що описують підходи до навчання в технічних 

вишах та вивчення практики навчання суспільствознавства в технічних 

університетах України дають підстави для наукового обґрунтування 

авторської моделі методичної системи навчання. 

Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін студентів 

технічних університетів як відкрита динамічна педагогічна система має 

відображати взаємодію викладачів і студентів вищого технічного 

навчального закладу на основі компетентнісного і діяльнісного підходів, 

орієнтовану на розвиток особистості студентів засобами змісту 

суспільствознавчих дисциплін. 

Сукупність методичних умов, змісту, форм, методів, засобів, 

передбачених системою, має бути спрямована на розвиток складників 

суспільствознавчої компетентності студентів технічних ВНЗ як результату 

навчання. Оцінювання ефективності застосування авторської методичної 

системи має бути відповідним меті за підходами та інструментарієм. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є загально-

філософські та психолого-педагогічні положення теорії особистості; 

філософські ідеї про обумовленість мети і завдань освіти конкретно-

історичними суспільними та національними потребами, взаємозалежність 

розвитку особистості й організації навчальної діяльності, положення 

вітчизняної педагогічної і психологічної науки щодо гуманізації та 

гуманітаризації освіти й виховання; ідеї компетентнісного навчання, 

концепції діяльнісного й особистісно зорієнтованого підходів до навчання, 

положення законів «Про освіту» і «Про вищу освіту», вимоги «Національної 

доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст.». 

Дослідження здійснювалось на основі концепцій та ідей системного 

компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів до 

навчання суспільствознавства. 

Перелік поставлених дослідницьких завдань та особливість предмета 

зумовили вибір необхідних теоретичних й емпіричних методів дослідження: 
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– теоретичні методи (аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, 

моделювання) використовувалися у процесі вивчення наукових джерел і 

практики навчання, з метою уточнення змісту основних понять дослідження, 

у процесі розробки моделі методичної системи навчання, формулювання 

висновків; 

– емпіричні методи (анкетування, спостереження, тестування, бесіда) 

застосовувалися з метою вивчення рівнів сформованості складників 

суспільствознавчої компетентності студентів технічних університетів; 

– педагогічний експеримент використовувався з метою перевірки 

ефективності запропонованої методичної системи навчання 

суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів; 

– методи математичної статистики застосовувались для опрацювання 

отриманих даних і встановлення кількісних залежностей між 

досліджуваними явищами і процесами. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось протягом 2009–

2015 років поетапно.  

Перший етап (2009–2010 рр.) – (теоретико-аналітичний), на якому 

аналізувалися основні наукові положення філософської, педагогічної, 

психологічної, методичної літератури з обраної проблеми; визначалися 

концептуальні засади, об’єкт, предмет, мета й завдання роботи, виявлявся й 

уточнювався понятійний апарат дослідження. 

Другий етап (2011–2012 рр.) – (аналітико-пошуковий), на якому 

визначено основні тенденції у розвитку сучасної вищої технічної освіти в 

Україні, роль і місце суспільствознавчих дисциплін у навчальному процесі 

технічних університетів та виявлено особливості навчання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. 

Третій етап (2013–2015 рр.) – (формувально-узагальнюючий), на 

якому визначено й схарактеризовано компоненти методичної системи 

навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах, 

проведена експериментальна апробація розробленої методичної системи, 
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узагальнено отримані результати, сформульовано висновки й методичні 

рекомендації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася в Аерокосмічному інституті Національного 

авіаційного університету, Державному економіко-технологічному 

університеті транспорту, Національному транспортному університеті, 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна, Національному аерокосмічному університеті ім. 

М. Є. Жуковського «Харківському авіаційному інституті». 

Загалом у формувальному етапі експерименту брали участь понад 500 

студентів зазначених вище технічних університетів. До участі в експерименті 

відповідно долучалося 35 викладачів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

здійснено комплексний аналіз навчання суспільствознавчих дисциплін у 

технічних університетах України, визначено й охарактеризовано основні 

тенденції розвитку, роль і місце цього навчання як складової вищої технічної 

освіти; 

проведено дослідження сучасної суспільствознавчої освіти в технічних 

університетах як суспільно-педагогічного феномену, схарактеризовано її 

структуру, визначено й розкрито сутність впливу зовнішніх і внутрішніх 

чинників на її зміст, виявлено особливості окремих навчальних дисциплін, 

обумовлені специфікою різних наук; 

досліджено теорію і практику навчання суспільствознавчих дисциплін у 

технічних університетах України, виокремлено та охарактеризовано мету, 

зміст, форми, види, методи і засоби навчання студентів технічних ВНЗ 

суспільствознавчих дисциплін; 

розроблено, виходячи з вимог Державного стандарту та навчальних 

програм, показники (індикатори) суспільствознавчої (в єдності когнітивної, 

діяльнісно-процесуальної, мотиваційно-ціннісної складових) компетентності 
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студентів, встановлено на їх основі критерії визначення рівнів сформованості 

складників компетентності студентів у навчанні окремих дисциплін; 

сформульовано поняття «методична система навчання 

суспільствознавчих дисциплін» та обґрунтовано методичні умови її 

запровадження, серед яких: 1) урізноманітнення видів навчальної діяльності 

студентів шляхом надання переваги семінарським, практичним заняттям, 

індивідуальній роботі перед лекційними заняттями; 2) систематичне 

використання активних та інтерактивних методів в усіх видах навчальних 

занять; 3) послідовна реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні 

суспільствознавчих дисциплін, насамперед шляхом формування у студентів 

наскрізних категорій і понять, системостворюючих ідей, наступності у 

використанні методів навчання; 4) акцентування уваги на формуванні 

компонентів суспільствознавчої компетентності (когнітивного, 

процесуально-діяльнісного, мотиваційно-ціннісного) при визначенні цілей і 

завдань навчання всіх дисциплін; 5) спеціальна підготовка викладачів до 

формування суспільствознавчої компетентності студентів технічних 

університетів; 

– теоретично обґрунтовано методичну систему навчання студентів 

суспільствознавства як впорядковану відповідно до методичних умов, 

навчальної мети сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених методів, 

форм і засобів планування, організації, контролю й коригування навчального 

процесу, спрямованого на формування суспільствознавчої компетентності; 

– розроблено й експериментально перевірено модель методичної 

системи навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх інженерів. 

У дослідженні удосконалено положення про особливості навчання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах, концептуальні 

засади методичної системи навчання суспільствознавчих дисциплін у 

технічних університетах, інструментарій для вимірювання рівнів 

сформованості складників суспільствознавчої компетентності студентів, 
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додатково обґрунтовано ефективну методичну систему навчання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. 

Подальшого розвитку набув понятійний апарат сфери навчання 

суспільствознавства, зокрема поняття: «суспільствознавчі дисципліни», 

«методична система навчання суспільствознавчих дисциплін студентів 

технічних університетів», «мета сучасної суспільствознавчої освіти у 

технічних університетах», «суспільствознавча компетентність студентів», 

«зміст суспільствознавчої освіти у вищій школі». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вони можуть бути використані укладачами навчальних програм із 

суспільствознавчих дисциплін для вищої школи, професорсько-

викладацьким складом суспільствознавчих кафедр технічних університетів у 

процесі підготовки, організації та реалізації навчального процесу. 

Положення й висновки дисертації можуть сприяти науково 

обґрунтованій розробці методичних рекомендацій щодо викладання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних ВНЗ. 

Розроблена методична система навчання суспільствознавства студентів 

технічних університетів може використовуватися викладачами ВНЗ у процесі 

викладання методики викладання суспільствознавчих дисциплін. 

Результати дослідження впроваджені у процес навчання 

Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету (довідка 

про впровадження № 12 від 10.04.2015 р.), Державного економіко-

технологічного університету транспорту (довідка про впровадження № 2/254-

0336 від 15.04.2015 р.), Національного транспортного університету (довідка 

про впровадження № 831/01 від 09.04.2015 р.), Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна (довідка про впровадження №10/36-4зн від 23.04.2015 р.), 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківського авіаційного інституту» (довідка про впровадження № 38-

03/790 від 28.04.2015 р.).  
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Вірогідність отриманих результатів забезпечена методологічною й 

теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій; використанням методів 

дослідження, що відповідають визначеній меті, предмету та завданням; 

поєднанням якісного і кількісного аналізу експериментальних даних; 

репрезентативністю вибірки і використанням методів математичної 

статистики у процесі експериментальної перевірки методичної системи 

навчання студентів суспільствознавчих дисциплін.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася: 

– на міжнародних конференціях:«Еvropska veda XXI stoleti» (Прага, 

2008), «Naukowym progres na rubiezy tysiacleci» (Пшемисль, 2008), «Veda: 

teoreтікa і praxe» (Прага, 2008), «Moderni vymozenosti vedy – 2010» (Прага, 

2010), «Nastoleni moderni vedy» (Прага, 2010), «Vedecky pokrok na rozmezi 

tisicileti – 2010» (Прага, 2010), «Ключови въпроси в съвременната наука» 

(Софія, 2011), «Wyksztalcenie i nauka bez granic» (Пшемисль, 2012), «Aktualni 

vymozenosti vedy – 2013» (Прага, 2013), «Veda a vznik – 2013/2014» (Прага, 

2014), «Science without borders» (Шеффілд, 2015); 

– на всеукраїнських конференціях: «Актуальні питання методики 

викладання суспільних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» 

(Суми, 2011), «Кіровоградська сесія І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції» (Кіровоград, 2012), «Бердянська сесія І Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю» (Бердянськ, 2012), «Сучасні 

соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2012), 

«Дніпропетровська сесія ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю» (Дніпропетровськ, 2013), «Науковий діалог «Схід-

Захід»» (Бахчисарай, 2013), «Педагогічні традиції та інновації в сучасному 

освітньому просторі». Всеукраїнська науково-практична конференція 

(Мукачево, 2013), «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 2014), «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» 

(Кіровоград, 2014), «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 2015); 
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– на регіональних конференціях: «LXVІІІ наукова конференція 

професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних 

підрозділів НТУ» (Київ, 2012), «LXІХ наукова конференція професорсько-

викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ» 

(Київ, 2013), «LXХІ наукова конференція професорсько-викладацького 

складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів НТУ» (Київ, 2015). 

Основні положення й результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях лабораторії суспільствознавчої освіти 

Інституту педагогіки НАПН України (2013–2015 рр.). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 29 публікаціях, 

зокрема 1 монографії, 22 статтях у фахових виданнях, у 6 зарубіжних 

виданнях, у 6 навчально-методичних вказівках. 

Кандидатську дисертацію «Формування гуманістичних цінностей 

студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання 

суспільствознавчих дисциплін» (спеціальність: 13.00.02. – теорія і методика 

навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) було захищено у 2007 р., 

її матеріали у тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел з 489 найменувань на 60 сторінках. Містить 29 таблиць, 14 рисунків. 

Додатки подано на 97 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 534 

сторінки, основний текст дисертації викладено на 368 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження 

Підходи до викладання суспільствознавчих дисциплін у вищих 

технічних закладах освіти сьогодні є однією з найбільш обговорюваних 

проблем в різних країнах світу, незалежно від рівня розвитку освіти, освітніх 

традицій та національних особливостей [18]. Ефективні методи опанування 

суспільствознавчих дисциплін завжди потребують серйозного дослідження, 

відповідального ставлення до теоретичних положень суспільно-гуманітарних 

наук, особливо у вищій школі, оскільки вона, як слушно писав учений-

філософ І. Ільїн, «звертається... до розумної та зрілої людини, ... виховує її до 

самостійного буття та мислення..., до духовної та інтелектуальної 

самостійності..., до духовної свободи..., тому, що свобода є відповідальна, 

творча самостійність людини» [126, c. 55]. 

Викладачі суспільствознавства у своїй роботі стикаються з необхідністю 

застосування інноваційних методик і технологій навчання, організації 

навчання у нетрадиційних для класичної вищої школи формах і видах тощо. 

Методичні підходи до реалізації потенціалу суспільствознавчих 

дисциплін у навчальних закладах висвітлюють у своїх працях з методики 

навчання суспільствознавчих предметів (у школі) та дисциплін (у ВНЗ) такі 

українські науковці: А. Булда [43], Б. Гуз [82], Н. Гупан [84–87], В. Комаров 

[147], Т. Ладиченко [196], О. Михайличенко [201], А. Нікора [225], 

О. Пометун [271–276], Т. Ремех [314], Л. Рябовол [340], А. Старєва [372], 

П. Шляхтун [465] та ін. 

Пошук інноваційних методик та розробка інноваційних методичних 

систем навчання, як правило, починається з дефініцій, оскільки наукові 

педагогічні терміни в залежності від наукової школи чи методологічного 

підходу можуть мати різне змістове наповнення. 
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Ключовими поняттями нашого дослідження є поняття 

«суспільствознавчі дисципліни» і «методична система», які в педагогічній 

науці досить багатозначні. Крім того, важливими у контексті предмета 

дослідження є також поняття і терміни сфери професійної підготовки та 

організації навчальної діяльності у ВНЗ. 

Суспільствознавство визначають як один з трьох основних (поряд із 

природознавством і технознавством) стовбурів людського пізнання, 

предметом якого є суспільство в цілому та його найрізноманітніші виміри, 

сфери, явища, процеси, рівні, етапи, форми, різновиди тощо. 

За визначенням І. Смагіна, суспільствознавство в широкому значенні – 

це сукупність наукових знань про людину і суспільство, які формуються на 

основі історії, соціології, економічної теорії, політології, правознавства, 

культурології, соціальної економіки, соціальної психології і психології 

особистості, соціальної філософії, філософської антропології та етики [362, 

с. 60]. 

Предметом вивчення дисциплін, з яких складається суспільствознавство, 

визначається людина, її діяльність і суспільство. Крім того, 

суспільствознавство є науковим інструментом для осмислення і пояснення 

особливостей функціонування суспільства в межах політичної, соціальної, 

економічної, духовної сфер. 

У вищій школі суспільствознавство опредметнюється низкою 

навчальних дисциплін, які відіграють важливу роль у формуванні 

особистості людини, її світогляду та громадянської позиції, допомагають 

молодим людям стати повноцінними учасниками політичних, правових, 

економічних, соціальних відносин. 

Але в сучасній українській вищій освіті відсутнє уніфіковане розуміння 

змісту поняття «суспільствознавчі дисципліни». Щоб виробити власний 

науковий підхід до змісту цього поняття, звернемося до праць українського 

вченого О. Михайличенка. 
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Класифікуючи науки, дослідник запропонував здійснювати розподіл 

наук за соціальним, суспільним і гуманітарним напрямами [201]. До 

соціальних наук, які «вивчають саме ті процеси, що пов’язані з відносинами 

у конкретному соціальному стані, який склався об’єктивно на певному 

історичному етапі та найменше стосуються суб’єктивних відносин між 

людьми», дослідник відніс соціологію, соціальну психологію, правознавство, 

політичну економію, історію, демографію, соціальну статистику, соціальну 

гігієну [201]. 

До суспільних наук, які «за своїм призначенням пов’язані з власними, 

окремими культурними та історичними надбаннями людства, суспільними 

нормами та установками, пов’язаними з окремою особою, окремою сім’єю, 

окремим класом, окремою групою, нацією, державою, ін., для яких 

характерні етнічні, національні, релігійні ознаки», дослідник відніс 

психологію, педагогіку, філософію, мовознавство, літературознавство, 

релігієзнавство, мистецтвознавство, археологію, етнографію, краєзнавство, 

культурологію, естетику, економіку. 

До гуманітарних наук «слід відносити клас (перелік) наук, що вивчають 

людину у сфері її духовної, розумової, етичної, культурної і суспільної 

діяльності» [201], а саме: рідна та іноземна мови, література, антропологія, 

теологія, журналістика, етнографія, етика, мистецькі науки, тощо.  

Аналізуючи польський досвід вищої освіти, зауважимо, що в переліку 

галузей знань, затверджених розпорядженням Міністра науки і вищої освіти 

(2011 р.), у Польщі до гуманітарних наук віднесено історію, філософію, 

етнологію, а до суспільних – політологію і соціологію [488]. 

Традиційно у системі вищої освіти частково гуманітарні, соціальні і 

суспільні науки трансформуються у відповідні навчальні дисципліни, які 

характеризуються загальним терміном суспільствознавчі. Але у 

нормативних документах присутні ще кілька назв: дисципліни соціально-

економічної підготовки студентів [294], гуманітарні дисципліни [295]. 
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У контексті нашого дослідження, спираючись на висновки 

О. Михайличенка та нормативні документи сфери вищої освіти, поняття 

«суспільствознавчі дисципліни» ми будемо розуміти як комплекс 

навчальних дисциплін, спрямованих на формування у студентів системи 

знань, умінь і навичок, світоглядних, соціальних і громадянських якостей 

на основі викладання положень суспільних і соціальних наук 

(гуманітарних і соціальних за новим переліком галузей знань і 

спеціальностей від 2015 р.). Зміст і структура суспільствознавчих дисциплін 

тісно пов’язані з рівнем суспільної практики та розвитку освітніх процесів у 

суспільстві. 

Перелік зазначених дисциплін, «що формують компетентності з історії 

та культури України, філософії…» [295] візьмемо з документів КМУ та 

листів МОН: «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015)», «Про 

організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента», 

«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін». Відповідно до переліку 

нормативних дисциплін соціально-економічної підготовки для бакалаврів 

технічних напрямів віднесемо: історію України, історію української 

культури, філософію. Також зазначимо перелік вибіркових навчальних 

дисциплін соціально-економічної підготовки для бакалаврів, серед яких: 

політологія, соціологія, релігієзнавство, основи конституційного права, 

економіка, історія науки і техніки [294]. Цим наказом МОН надавало право 

вищим навчальним закладам вносити зміни до зазначеного переліку з 

урахуванням особливостей напрямів (спеціальностей), за якими здійснюється 

підготовка фахівців. 

Спробуємо систематизувати зазначені дисципліни у відповідності із 

запропонованим нами визначенням суспільствознавчих дисциплін. Отже, до 

їх переліку віднесемо такі: історію України, історію української культури, 

історію науки і техніки, філософію, релігієзнавство, політологію, 

соціологію. 
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Хоча правові, економічні, фінансові дисципліни також можна назвати 

суспільствознавчими, оскільки вони інтерпретують певні різновиди 

суспільних відносин, але для них існує у системі вищої освіти інша 

класифікація. 

Отже, визначивши зміст поняття «суспільствознавчі дисципліни» та 

перерахувавши номенклатуру таких дисциплін, можемо перейти до розгляду 

другого ключового поняття нашої дисертації – «методична система 

навчання». 

Як свідчить у своїй монографії Ю. Олексін [235], поняття «методична 

система» увів в науковий обіг А. Пишкало у процесі дослідження методики 

навчання геометрії в початковій школі [311]. На думку радянського 

дослідника, структурно методична система складається з п’яти 

взаємозалежних компонентів: цілей, змісту, методів, організаційних форм 

навчання, засобів навчання. Вчені до структури методичної системи інколи 

додають ще один компонент: очікувані результати навчання. 

Системний підхід до осмислення освітніх феноменів ґрунтовно розробив 

у своїй монографії академік В. Биков [30]. Під педагогічною системою 

дослідник розуміє впорядковану педагогічною технологією відповідно до 

цілей навчання і виховання сукупність змісту навчання, учасників навчально-

виховного процесу та матеріальних й інформаційних елементів навчального 

середовища [30, с. 298]. Зміст навчання, склад учасників навчально-

виховного процесу та зазначених елементів навчального середовища 

визначають склад педагогічної системи, а педагогічна технологія – її 

структуру (статику і динаміку) [30, с. 298]. 

В. Биков зазначає, що методичні системи навчання є відповідними 

складовими (підсистемами) педагогічних систем, в яких здійснюється 

навчально-виховний процес [30, с. 309].  
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Таблиця 1.1 

Основні підходи до визначення поняття «методична система» за 

висновками Т. Фещенка 

№ Автор Варіанти визначень 

Дидактичний підхід 

1. Л. Занков Це система, в якій спрямувальну і регулювальну 

роль в організації освітньої системи виконують 

дидактичні принципи. Типові властивості 

методичної системи пов’язані з дидактичними 

принципами та їх реалізацією. Найважливіші 

принципи: багатогранність, процесуальність, 

системність, функціональний підхід, колізії 

(зіткнення старого розуміння речей з новим 

науковим поглядом на їх сутність, практичного 

досвіду з його теоретичним осмисленням, яке 

часто суперечить колишнім уявленням), 

варіантність. 

Модельний підхід 

2. В. Жучков Це інформаційна модель, в якій представлені та 

описані всі взаємопов’язані елементи і 

сформульовані вимоги до організації процесу 

навчання. 

Функціональний підхід 

3. А. Пишкало, 

Н. Кузьміна та 

ін.. 

Структура, компонентами якої є цілі навчання, 

зміст навчання, методи навчання, форми і засоби 

навчання. Всі складові методичної системи 

навчання виступають в настільки тісному 

взаємозв’язку, що будь-яка зміна однієї з них 

тягне за собою зміну інших складових і всієї 

системи в цілому. 

Підхід, орієнтований на результат 

4. 
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Це сукупність взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених методів, форм і засобів 

навчання, планування та організації, контролю, 

аналізу, коригування навчального процесу, 

спрямованих на підвищення ефективності 

навчання. 

Діяльнісний підхід 
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Продовж. табл. 1.1 

5. В. Загвязинський «... будь-які освітні концепції та системи вимагають 

для своєї реалізації певної системи дій. Якщо ця 

система досить варіативна і гнучка, її частіше 

називають методичною ... », інакше така система 

набуває форму педагогічної технології. 

Особистісно-орієнтований підхід 

6. Г. Саранцев У центрі уваги – учень, його саморозвиток. До 

елементів функціональної моделі методичної 

системи додаються результати навчання та 

індивідуальність учня. 

Функціонально-діяльнісний підхід 

7. О. Новіков  Заснований на глибокому аналізі ланки процесу 

навчання в методичній системі та визначенні 

основних вимог до характеристик цього процесу: 

- представлення в єдності як змістовних, так і 

діяльнісних характеристик навчання; 

- відображення одночасно діяльності викладача і 

учнів у їх динамічній взаємодії ; 

- представлення основної функціональної взаємодії 

викладача та учнів як управління з боку викладача 

безпосередньо або опосередковано діяльністю учнів. 

Концептуальний підхід 

8. М. Рижаков Модель методичної системи навчання об’єднує 

цільовий, змістовий і процесуальний компоненти з 

урахуванням інтеграції фундаментальних, 

професійно спрямованих та інформаційних знань і 

умінь в різних галузях професійної діяльності. В 

основі концепції – розгляд інформаційної безпеки, 

як нового теоретичного знання, що забезпечує 

вирішення протиріч, які виникли на сучасному етапі 

розвитку освіти. 

Методична система навчання може бути доведена 

до рівня методик та методичних рекомендацій і 

реалізована при побудові навчального процесу. 

9 Г. Хамов Складне динамічне утворення. 

Предметний підхід 

10.  О. Лобанова Система навчання якогось предмета 
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Компоненти методичної системи перебувають між собою у специфічних 

взаємозв’язках, далеких від ієрархічного підпорядкування зверху вниз: цілі – 

зміст – методи – організаційні форми, засоби, причому, ці взаємозв’язки для 

різних предметів можуть бути різними й залежать від специфіки предмету. 

Крім того, компоненти методичної системи можуть залежно від умов з часом 

змінюватися, перебувати у розвитку, відповідно й перебудовуються зв’язки 

між ними [210, с. 24]. 

Поняття «методична система» аналізувалося багатьма дослідниками, які 

пропонували власний підхід до розуміння його змісту. Т. Фещенко спробував 

узагальнити найбільш цікаві у таблицю (табл. 1.1) [395, с. 432–435.]. 

Системоутворювальними факторами методичних систем можуть 

виступати спорідненість і/чи змістова близькість тих чи інших складових 

окремих методик навчання або їх комбінацій (повних і неповних): цілей 

навчання і виховання, змісту навчання, педагогічних технологій та елементів 

навчального середовища (зокрема засобів навчання), на які спираються 

відповідні складові методичних систем [30, с. 309]. 

Модель методичної системи навчання у складі моделі педагогічної 

системи за висновками В. Бикова наводимо на рис. 1.1. 

 

 

Рис. 1.1 Модель методичної системи навчання у складі моделі 

педагогічної системи за висновками В. Бикова 
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Цікавим до визначення сутності і структури методичної системи є підхід 

дослідниці Н. Чернікової, яка інтегрувала функціональний і функціонально-

діяльнісний підходи (рис. 1.2) [456]. 

 

 

Рис. 1.2 Модель методичної системи навчання за висновками 

Н. Чернікової 

 

Системоутворюючими поняттями запропонованої дослідницею 

методичної системи навчання є мета навчання, діяльність викладача 

(викладання), діяльність студентів (учіння) і результат. Змінними складовими 

визначено засоби управління, які включають зміст, методи і форми 

організації навчання. Маючи відносну самостійність, кожний з компонентів 

пов’язаний з іншими. Тут, згідно висновків С. Архангельського, діє «правило 

рівноважної відповідності», суть якого полягає в тому, що всі складові 

методичної системи навчання функціонують в настільки тісному 

взаємозв’язку, що будь-яка заміна одної з них тягне за собою зміну інших 

складових і всієї системи в цілому [14]. 

Отже, можна зробити висновок, що від часу появи поняття у середині 

70-х років і до сьогодення в педагогічній науці трансформувалися й 
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ускладнювалися підходи до трактування змісту поняття «методична 

система». 

Взявши до уваги викладені вище думки науковців та проектуючи власну 

методичну систему навчання суспільствознавства, ми вважаємо, що у 

нашому випадку – це повинна бути відкрита система, яка динамічно 

розвивається, відгукується на всі зміни в освіті і адекватно відображає ці 

зміни у процесі підготовки майбутнього інженера до роботи в нових 

суспільних умовах. 

На нашу думку, оптимальним підходом до конструювання сучасної 

методичної системи навчання у ВНЗ є інтеграція дидактичного, 

функціонально-діяльнісного і особистісно-орієнтованого підходів (табл. 1.1). 

Саме тому, як робоче визначення методичної системи ми пропонуємо таке: 

методична система навчання суспільствознавчих дисциплін студентів 

технічних університетів – це складна, відкрита динамічна система, що 

відображає упорядковану у часі і просторі взаємодію викладачів і 

студентів на основі компетентнісного і діяльнісного підходів, 

орієнтовану на розвиток особистості студентів засобами змісту освіти. 

Компонентами такої методичної системи є: мета, зміст, методи і засоби, 

організаційні форми навчання та результати навчальної роботи. 

Тут ми зупиняємося виключно на визначенні поняття, перенісши у 

подальші розділи дисертації науковий аналіз нашої експериментальної 

методичної системи навчання. 

Виходячи із завдань нашого дослідження, уточнимо також зміст понять, 

що характеризують основні компоненти методичної системи навчання 

суспільствознавчих дисциплін. 

Так, методична система повинна стати дієвим інструментом реалізації 

мети сучасної вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до активної творчої професійної діяльності, збагачення на цій основі 
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інтелектуального, творчого, освітньо-культурного потенціалу народу, 

забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих фахівцях. Тобто 

метою вищої освіти є формування певних психічних властивостей і 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

а все інше підпорядковується цій меті. Закон України «Про вищу освіту» 

визначає вищу освіту як сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 

освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти [285]. 

Специфіка вищої освіти – безпосередня взаємодія освіти й наукової 

діяльності, вивчення навчальних дисциплін на рівні, максимально 

наближеному до актуальних досягнень науки і практики, підвищені вимоги 

до соціально-громадянської і ділової підготовки випускників ВНЗ. 

Серед навчальних закладів України, що надають вищу освіту, вагоме 

місце займають технічні університети, які готують інженерів для 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, сільського і лісового 

господарства, шляхом надання системи науково-теоретичних і практичних 

знань та формування необхідних навичок, що дозволяють випускникам 

вирішувати виробничо-технічні, економічні та ін. завдання за набутою 

спеціальністю. 

Але випускники технічних ВНЗ – громадяни України – повинні мати 

активну життєву і громадянську позиції, знати і користуватися соціальною 

інфраструктурою суспільства, орієнтуватися у його політичній сфері, бути 

повноцінним суб’єктом соціально-правових відносин, мати сформовані 

світоглядні орієнтири і життєві принципи.  

Саме тому мету сучасної суспільствознавчої освіти у технічних 

університетах визначимо як підготовку на основі конкретизованих у 
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державних стандартах та навчальних програмах вимог випускника-

фахівця до повноцінної суспільної ролі громадянина України й активного 

суб’єкта соціальних, політичних, економічних відносин на основі 

формування світоглядних і суспільних орієнтирів, громадянської 

активності та життєвих принципів у процесі вивчення нормативних і 

вибіркових гуманітарних і соціальних навчальних дисциплін. 

Стрижневим компонентом методичної системи навчання є зміст 

суспільствознавчої освіти. 

Зміст суспільствознавчої освіти – це обумовлена цілями і потребами 

суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних, 

громадянських якостей особистості майбутнього фахівця, сформована в 

процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, 

техніки, технологій, культури та мистецтва і покладена в основу кредитів 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (кредит 

ЄКТС) – одиниць вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Засвоєний зміст трансформується в результати навчання – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [285]. 

Розглядаючи процес вивчення суспільствознавчих дисциплін у 

технічних університетах, визначимо, що зміст суспільствознавчих дисциплін 

– це обумовлена метою і деталізована в освітніх програмах нормативних 

(обов’язкових) і вибіркових гуманітарних і соціальних навчальних дисциплін 

система знань, умінь і навичок; світоглядних, громадянських якостей 

особистості майбутнього фахівця. 

Важливою складовою методичної системи є форми навчальної 

діяльності студентів. 
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В сучасній педагогічній науці вважається, що форми організації 

навчання – це певна чітка побудова навчального спілкування викладачів і 

студентів за заздалегідь розробленим порядком та режимом з метою передачі 

певного обсягу знань, умінь, навичок. Конспективно можна подати ознаки 

форм організації навчання (форма – від лат. Forma – зовнішнє, побудова), як: 

 спосіб навчального спілкування викладачів та студентів; 

 заздалегідь упорядкований режим передачі знань, навичок та умінь. 

Чинний закон «Про вищу освіту» чітко визначає такі поняття як форми 

навчання, форми організації освітнього процесу і види навчальних занять. 

Так, серед форм навчання у вищих навчальних закладах названі: 

1) очна (денна, вечірня); 

2) заочна (дистанційна); 

3) їх поєднання. 

Формами здійснення освітнього процесу у вищих навчальних закладах є 

такі: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

Слід зауважити, що законодавство дозволяє вищому навчальному 

закладу самостійно встановлювати інші форми освітнього процесу та види 

навчальних занять [285]. 

Форми організації навчання в єдності і розумному поєднанні одна з 

одною, об’єднані в систему, дозволяють оптимізувати процес навчання у 

вищому навчальному закладі. 
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Освітній процес у технічних університетах здійснюється в таких 

формах: 

 навчальні заняття; 

 виконання індивідуальних завдань; 

 самостійна робота студентів; 

 практична підготовка; 

 контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у технічних університетах є: 

 лекція; 

 лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

 консультація. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому 

навчальному закладі, що призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Дидактичними цілями лекцій методисти називають такі: повідомлення нових 

знань, систематизація й узагальнення накопичених, формування на їхній 

основі поглядів, переконань, світогляду, розвиток пізнавальних і 

професійних зацікавлень. 

У педагогічній практиці виокремлюють такі види академічних лекцій, 

як: вступна, інформаційна, оглядова, настановна, підсумкова. 

Як зазначає Б. Сусь, історично лекція для студента технічного 

університету була основним джерелом нової інформації і лектор був носієм 

цієї інформації. Тому традиційно лекція пов’язувалась з конспектуванням 

матеріалу, над яким студентові необхідно було подальше працювати. 

Оскільки написання навчальних посібників і їх видання було складним і 

тривалим процесом, матеріал в посібниках «старів», тому лектор був носієм 

найновішої інформації, що підвищувало цінність конспектів. Засвоєння 

інформації залежало від уміння лектора подати матеріал і здатності студента 

його сприйняти і законспектувати [380]. 
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У наш час ситуація кардинально змінюється, що призводить до змін у 

структурі навчального процесу. Комп’ютеризація дала якісно нові 

можливості доступу до інформації і для розвитку навчального процесу, тому 

те, що вчора було недоступним, сьогодні стає можливим. За таких умов 

стають неминучими зміни у структурі всіх видів занять, зокрема й лекційних. 

Завдання подачі змісту матеріалу під час лекції і його конспектування 

студентами вже виходить з ряду основних, оскільки студент може отримати 

повний текст лекції до її початку. Ось чому в останній час популярності в 

технічних університетах під час вивчення суспільствознавчих дисциплін 

набирає такий вид навчальних занять як лекція з інтерактивними елементами, 

що проводиться як за допомогою звичайних вербальних (словесних) засобів, 

так і за допомогою технічних засобів навчання у спеціально обладнаних 

аудиторіях. 

Отже, форми навчання, форми здійснення освітнього процесу і види 

навчальних занять – це поняття з нормативно визначеним змістом у Законі 

України «Про вищу освіту». 

Щодо методів і педагогічних технологій навчання як елементів 

методичної системи, то вони найбільш ґрунтовно вивчені і висвітлені у 

працях О. Михайличенка [202], А. Нікори [225], О. Пометун [271–276], 

Т. Ремех [315], Л. Рябовол [339], А. Старєвої [372], П. Шляхтуна [465] та ін. 

Як зазначає О. Пометун, метод навчання – це впорядкований спосіб 

взаємодії учасників навчального процесу, спрямований на досягнення цілей і 

завдань освіти [274]. Говорячи про вищу освіту, маємо на увазі відповідну 

взаємодію викладача і студентів. 

У процесі навчання зв’язок методу з іншими компонентами методичної 

системи є взаємним: метод похідний від мети, змісту і форм організації 

навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної 

реалізації. Очевидно, що навчання прогресує настільки, наскільки 

дозволяють йому рухатись уперед застосовані методи. 
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В дидактиці поширене також поняття «прийом навчання» – окремий 

крок для реалізації навчальної мети, складова частина, деталь методу, тобто 

часткове поняття відносно поняття «методу». Кожен метод навчання 

складається з множини дидактичних прийомів, органічно поєднаних між 

собою в певну систему. 

Багатовимірність, складність і неоднозначність структури методів 

навчання є причиною їх різноманітних класифікацій. 

У повоєнні роки ХХ ст. у підручниках з педагогіки ця класифікація була 

досить спрощеною: усі методи поділялися на три групи за трьома 

найпоширенішими джерелами знань – словесні, наочні, практичні. Ця 

класифікація увійшла в історію педагогіки як традиційна [256]. 

Пошуки дидактів другої половини ХХ ст. були спрямовані на спробу 

створити класифікатор методів навчання. Існують різноманітні типології, в 

яких методи навчання систематизуються за різними критеріями і ознаками: 

наприклад, класифікація методів за призначенням (М. Данилов [92], 

Б. Єсипов [108]); за типом (характером) пізнавальної діяльності (І. Лернер 

[172], М. Скаткін [353]), за дидактичною метою (Г. Щукіна [468], 

І. Огородніков [233] та ін.); за логікою передачі й сприймання навчальної 

інформації (С. Шаповаленко [459]); за ступенем керівництва навчальною 

роботою (П. Підкасистий [253], В. Паламарчук [251]). 

Якщо брати за основу наведене вище визначення методу навчання за 

О. Пометун, то очевидно, що критерієм для класифікації методів може бути 

характер взаємодії між учасниками навчального процесу. Виходячи з цього 

критерію, беремо за основу розподіл методів на пасивні (умовно-пасивні), 

активні та інтерактивні. 

При використанні пасивних методів студенти виступають в ролі 

«об’єкта» навчання. Коли мова йде про активні методи, студенти стають 

«суб’єктами» навчання, виконують творчі завдання, беруть участь у діалозі з 

викладачем. Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії всіх тих, хто навчає і навчається. Це 
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співнавчання (навчання у взаємодії та співпраці, в якому і викладач, і 

студенти є суб’єктами навчання). Інтерактивні методи створюють 

максимальний простір для самореалізації студента у навчанні. 

Ефективною також є класифікація методів навчання за ступенем 

самостійності мислення студентів. Репродуктивні методи: дії, пов’язані з 

відтворенням будь-якої інформації у різних формах. Репродуктивні методи 

поєднують особливості словесних, наочних і практичних видів діяльності. 

Проблемно-пошукові методи: характерні для більш високого рівня 

організації освіти. Дії, що звертають студентів до більш самостійної, творчої 

роботи. Дослідницькі методи: застосовуються на самих високих щаблях 

навчання. Передбачають дії, пов’язані з виключно самостійним вирішенням 

завдань. 

Отже, спробуємо визначити робоче поняття «методи» для нашого 

дослідження. Методи навчання суспільствознавчих дисциплін – це 

впорядковані способи взаємодії викладача і студентів, спрямовані на 

досягнення мети і опанування змістом нормативних і вибіркових 

гуманітарних і соціальних навчальних дисциплін в технічних університетах. 

Важливою складовою методичної системи навчання 

суспільствознавства є контроль та оцінка навчальних і наукових досягнень 

студентів. У практиці роботи сучасних технічних університетів контроль 

проявляється в різних видах і формах. Питання контролю навчання у вищій 

школі вивчали: А. Алексюк [8], С. Архангельський [14], Ю. Бабанський [19], 

О. Безносюк [26], В. Беспалько [29], М. Махмутов [195], Н. Тализіна [382] 

(психолого-педагогічні аспекти контролю), В. Бочарнікова [38], І. Булах 

[42], Л. Добровська [98], В. Ільїна [124], Е. Лузік [179], О. Мокрова [208], 

І. Романюк [337] (сучасні підходи до організації контролю навчання). 

Контроль здійснюється у різних формах: індивідуальній, груповій і 

фронтальній. 

До основних завдань системи контролю якості підготовки фахівців 

відносять: 
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 визначення рівня виявлення та розвитку системи компетентностей 

особистості студентів; 

 виявлення, перевірку та оцінювання рівня здобутих знань, умінь та 

навичок студентів і якості засвоєння ними навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни на всіх етапах навчання; 

 порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної діяльності із 

запланованими; 

 оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання до 

мети та завдань підготовки фахівців відносно галузевої компоненти 

державних стандартів освіти з певного напряму підготовки або 

спеціальності; 

 стимулювання систематичної самостійної роботи та пізнавальної 

активності студентів; 

 виявлення і розвиток творчих здібностей, підвищення зацікавленості у 

вивченні навчального матеріалу; 

 оцінювання ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів, 

їхнього вміння працювати з навчальною, довідковою, методичною 

літературою; 

 виявлення кращого досвіду та розроблення заходів для підвищення 

якості навчання шляхом впровадження у навчальний процес 

інноваційних технологій, у тому числі використання нових 

інформаційних можливостей, зокрема комп’ютера, Інтернету [103; 16, 

с. 4–6]. 

Отже, взявши до уваги підхід А. Єсаулова [103], сформулюємо робоче 

визначення нашого дослідження: контроль – це виявлення, вимір і 

оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Саму ж 

процедуру виявлення та виміру називають перевіркою, що є складовою 

частиною контролю. Крім перевірки, контроль містить у собі оцінювання (як 

процес) і оцінку (як результат) перевірки [103]. 
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В умовах професійної та вищої освіти існує стобальна система оцінки 

результатів навчання, яка відповідає європейським стандартам вищої освіти. 

Це пов’язано з впровадженням КМСОНП (Кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу) – передбаченої Болонською декларацією 

системи академічних кредитів, що аналогічна ЕCTS. У сучасній вищій школі 

оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється як за 

національною шкалою, так і за стобальною. 

Очевидно, що в термінологічно-понятійній системі нашого дослідження, 

крім проаналізованих термінів і понять, виникає необхідність уточнення і 

створення робочих версій понять сфери професійної підготовки фахівців у 

вищій школі. С. Старовойт, розглядаючи основні поняття професійної 

педагогіки підкреслює, що до означеного переліку належать: професія (фах), 

спеціальність, кваліфікація, компетентність, компетенція [374, 375]. 

Найбільш поширений підхід до визначення професії трактує її як вид 

трудової діяльності людини, котра володіє комплексом спеціальних 

теоретичних знань та практичних навичок, набутих в результаті фахової 

підготовки, досвіду роботи. Професійна діяльність, як правило, є головним 

джерелом доходу. 

Класифікація професій дедалі ускладнюється у зв’язку із поглибленням 

суспільного розподілу праці. Під впливом науково-технічного прогресу 

відбувається процес відмирання деяких професій та виникнення нових. 

Багато професій розподіляються на спеціальності. Сучасне виробництво 

формує професії широкого профілю, що робить працю змістовнішою. 

Зважаючи на викладене вище, можна таким чином дати визначення 

професії. 

Професія – це обумовлений суспільним поділом праці різновид 

постійної діяльності, що узгоджується з етичними і правовими нормами та є 

джерелом матеріального забезпечення людини. 

Спеціальність – відносно вузький вид трудової діяльності, який 

потребує певного комплексу теоретичних знань та практичного досвіду в цій 
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конкретній галузі. Це різновид професійної діяльності, що охоплює 

порівняно вузьке коло робіт у професійній праці. 

Окрім спеціальностей в окремих видах професійної діяльності 

виділяють спеціалізації. Спеціальність – це вужче за обсягом поняття, ніж 

професія, а спеціалізація – вужче за обсягом поняття, ніж спеціальність. 

Чинний закон «Про вищу освіту» визначає кваліфікацію як офіційний 

результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена 

установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів 

навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту. 

На нашу думку, має право на використання і таке визначення: 

кваліфікація – це рівень підготовленості людини до виконання того чи 

іншого виду професійно-трудової діяльності; наявність у неї знань, умінь і 

навичок, потрібних для виконання певного виду роботи. Можна також 

сказати, що кваліфікація – це ступінь оволодіння професією. 

Аналіз літератури з проблеми дає підстави стверджувати, що 

кваліфікація має такі параметри: 

 рівень кваліфікації, який визначається складністю і обсягом завдань та 

обов’язків, що виконує працівник; 

 кваліфікаційна спеціалізація, яка визначається певною галуззю 

потрібних знань. 

Потрібно підкреслити, що: 

 фахівці однієї професії можуть мати різну кваліфікацію; 

 незалежно від кваліфікації фахівця перелік параметрів, що 

характеризують усіх фахівців тієї ж самої професії, однаковий; 

 відмінність фахівців однієї професії, але різної кваліфікації 

визначається значеннями параметрів, які характеризують кваліфікацію 

фахівця [373]. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика – сукупність вимог, що 

визначають професійні знання, вміння та навички випускника технічного 
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університету. Це нормативний документ компетентного фахового органу, 

погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до 

професійних якостей, знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання 

завдань професійної діяльності згідно з потребами ринку праці. 

Кваліфікаційні характеристики фахівців розробляються з метою: 

 визначення місця фахівця в структурі соціальної діяльності та основних 

вимог, характерних рис майбутньої професійної діяльності випускника 

навчального закладу; 

 функцій фахівця, засобів і методів його праці, перспектив розвитку 

професії, шляхів підвищення кваліфікації; 

 відпрацювання відповідних форм і методів організації навчального 

процесу, застосування певних засобів навчання, визначення змісту 

освіти та професійної підготовки фахівців, розробки програмно-

методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу 

(змісту навчання); 

 створення системи діагностики якості освіти. 

З переходом вітчизняної освіти на компетентнісний підхід 

актуалізувалося використання у практиці вищої освіти понять компетенція і 

компетентність. 

Перше десятиріччя ХХІ ст. у розвиткові вітчизняної педагогіки 

характеризується жвавими науковими дискусіями навколо змісту, 

співвідношення та змістового наповнення цих понять (Н. Бібік [31], 

І. Єрмаков [107], О. Локшина [177], О. Овчарук [231], О. Пометун [275] та 

ін.). На цей час існують нормативно визначені та науково усталені підходи до 

розмежування змісту понять «компетенція» та «компетентність» щодо вищої 

освіти. 

Компетенція – коло професійних повноважень особи, у межах якого 

вона повинна володіти необхідними знаннями і мати право приймати 

відповідальні рішення. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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Компетентність – це здатність фахівця кваліфіковано виконувати певні 

види робіт у межах конкретної професії (вміння аналізувати, передбачати 

наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію), досягаючи 

високих кількісних і якісних результатів праці на основі його професійних 

знань, умінь і навичок. 

Компетенція належить посаді, а компетентність – конкретному 

працівнику. 

Можливі три варіанти співвідношення компетентності і компетенції 

(рис. 1.3 – 1.5). 

 

 

Обсяг професійних знань, умінь і навиків 

 

 

 

 

      Компетенція (зона компетенції) 

       

 

 

      Компетентність 

 

      Рівень попередньої поінформованості 

      про професійну діяльність 

Рис. 1.3 Компетентність нижче компетенції 

 

У випадку (рис. 1.3) працівник не може обіймати певну посаду через 

відсутність необхідних професійних знань, умінь і навичок в обсязі, що 

вимагає ця посада. Такий стан має назву професійної (службової) 

невідповідності. Працівник потребує професійної додаткової підготовки (у 

випадку якщо він претендує на обіймання посади) чи підвищення 

кваліфікації (якщо він на даний момент уже обіймає певну посаду). 
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Компетенція (зона компетенції) 

        Обсяг професійних знань, умінь і навиків 

      Компетентність 

 

 

      Компетенція (зона компетенції) 

       

 

                             Рівень попередньої поінформованості 

      про професійну діяльність 

Рис. 1.4 Компетентність відповідає компетенції 

 

 

Співвідношення (рис. 1.4) свідчить про повну професійну (службову) 

відповідність. 

 

Обсяг професійних знань, умінь і навиків 

 

 

      Компетентність 

 

      Компетенція (зона компетенції) 

 

       

 

 

       Рівень попередньої поінформованості 

       про професійну діяльність 

Рис. 1.5 Компетентність перевищує компетенцію 

 

Ситуація (рис. 1.5) характеризується неможливістю професійної 

самореалізації особистості у межах певної посади. Досягнутий рівень 

компетентності вимагає надання нової посади чи документального його 

оформлення у вигляді присвоєння відповідного розряду, класу, категорії. 

Необхідний рівень компетентності випускника ВНЗ визначається 

відповідним освітнім стандартом, однак випускнику обов’язково необхідний 

час для входження у професію, опанування новою соціальною роллю, 
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професійного самовизначення, формування професійно важливих і соціально 

значущих якостей особистості, набуття досвіду самостійного виконання 

професійної діяльності. Це спричиняє невідповідність компетентності і 

компетенції, що зникає у період професійної адаптації випускника. 

Для випускника технічного університету динаміку доведення до 

відповідності компетенції і компетентності можна умовно зобразити так (рис. 

1.6). 

 
       Обсяг професійних                                                               

       знань, умінь і навичок                                                            Компетенція     
 

 

 

 

                                                                                                                Зона професійної   

                                                                                                                дезадаптації випускника 

 

 

                                                                                              Вектори компетентності 

                                                                                              Рівень попередньої поінформованості 

                                                                                              про професійну діяльність 

  Період навчання у            Період 

  закладі професійної        адаптації 

  освіти                                випускника 

                                                                                                     Час 

Рис. 1.6 Динаміка доведення до відповідності компетенції і компетентності 

випускника технічного ВНЗ 

 

З наведеного рисунка видно, що рівень кваліфікації збігається з 

верхньою межею компетентності, оскільки працівник повинен мати такий 

обсяг професійних знань, умінь і навичок, який гарантував би виконання 

найскладніших робіт у межах цієї компетенції. Нижня ж межа компетенції 

збігається з кваліфікацією попереднього рівня. Розглядаючи кваліфікацію як 

точку на кривій компетентності, можна сказати, що кваліфікація – це 

документально оформлений рівень компетентності. 
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Щодо поняття «кваліфікація», то його можна визначити графічно так 

(рис. 1.7). 

 

 

Обсяг професійних кваліфікацій, 

знань, умінь і навичок 

        

 

 

V ‘ кф 

      Компетенція (зона компетенції) 

Vк       

Vкф 

 

    

      Рівень попередньої поінформованості 

      про професійну діяльність 

 

де: 

 V‘ кф– обсяг професійних знань, умінь і навичок, що забезпечує певний рівень 

кваліфікації; Vкф– обсяг професійних знань, умінь і навичок, що забезпечує рівень 

кваліфікації попереднього ступеня. 

Рис. 1.7 Графічне визначення поняття «кваліфікація» 

 

Можна також стверджувати, що для цілковитої відповідності обійнятій 

посаді досягнутий працівником рівень компетентності повинен збігатися з 

рівнем кваліфікації та верхньою межею зони компетенції. У такому разі зона 

компетенції визначається виразом: V к = V‘ кф  – V кф [375]. 

Таким чином, здійснений нами понятійно-термінологічний аналіз у 

контексті теми дослідження дав змогу сформулювати робочі поняття та 

поєднати їх у певну систему: 

– поняття сфери суспільствознавства: суспільствознавство, 

суспільствознавчі дисципліни; 
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– поняття сфери методики навчання: методична система, мета 

навчання, зміст навчання, методи навчання, форми навчання, контроль 

та оцінювання результатів навчання; 

– поняття сфери професійної підготовки фахівців у вищій школі: 

професія (фах), спеціальність, кваліфікація, компетентність, 

компетенція. 

 

 

1.2 Основні тенденції в розвитку сучасної вищої технічної освіти в 

Україні 

Система вищої технічної освіти на теренах України має давнє історичне 

коріння. За більш ніж 250-річний вік вона увібрала в себе традиції кращих 

європейських інженерних шкіл. Провідні політехнічні інституції Східної і 

Центральної Європи – Львівська, Варшавська, Московська, Харківська, 

Київська, Катеринославська, Санкт-Петербурзька – беруть свій початок від 

принципів освіти більш давніх західноєвропейських шкіл, зокрема славетної 

«Еколь Політехнік», заснованої в Парижі 1794 року, а також від Віденського 

та Магдебурзького технічних університетів [113]. 

В основі цієї системи – поєднання фундаментальної природничої 

підготовки з математики, фізики, хімії та інших дисциплін із загально 

інженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві та 

в наукових установах. Пізніше система освіти «Еколь Політехнік» була 

трансформована лауреатом Нобелівської премії П. Капицею при створенні 

Московського фізико-технічного інституту. Таку освіту називають фізико-

технічною, і її визнають як елітарну інженерну. Ця модель стала 

визначальною для провідних інженерних шкіл України [392]. 

За висновками багатьох українських учених (В. Биков [30], 

Г. Васянович [50], С. Гончаренко [75], І. Зязюн [123], О. Каверіна [134], 

Е. Лузік [180], Н. Ничкало [221], С. Сисоєва [349] та ін.) нова якість освіти і 

професійної підготовки майбутніх фахівців безпосередньо пов’язана з 
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проблемою формування і розвитку у вищій технічній школі інтегрованих 

знань, умінь і навичок майбутніх фахівців на основі міждисциплінарних 

зв’язків суспільно-гуманітарних, природничих і технічних циклів дисциплін 

та їх практичного застосування в майбутній професійній діяльності. 

Реалізація завдання реформування вищої освіти здійснюється за 

напрямами її гуманітаризації і фундаменталізації. Гуманітаризація вищої 

технічної освіти – перехід освіти до цілісного сприйняття світу і культури, до 

формування гуманітарного, системного мислення. Мета гуманітаризації 

освіти – сформувати фахівця культурною людиною, що знає історію свого 

народу, традиції; вміє працювати в колективі; може реалізовувати свої творчі 

здібності [264, с. 13]. 

Відповідно, напрямами гуманітаризації вищої освіти є: 

 посилення уваги до суспільствознавчих дисциплін (наприклад, для 

фахівців з вищою освітою різних напрямів спеціалізації запроваджені 

курси психології праці, інженерної психології, психології управління, 

педагогічної, соціальної психології, бізнесу тощо); 

 створення нових програм і підручників для ВНЗ, які б відповідали 

європейським стандартам; 

 відображення в навчальних планах і програмах єдності світу, умовності 

поділу наук на окремі предмети, бо без цього знання студентів стають 

фрагментарними [264]. 

Як вказують науковці, сучасний інженер, крім професійних знань і 

навичок повинен бути носієм високої загальної культури, яка формується і 

суспільствознавчими дисциплінами. Це обумовлено значним антропогенним 

впливом на природу, коли технічно доцільні рішення виявляються згубними 

для людства. Крім того, гуманітарні знання допомагають фахівцеві стати 

професіоналом-творцем, а не тільки виконавцем. Тому однією з суттєвих та 

актуальних проблем вищої технічної школи, одночасно з високоякісною 

спеціальною підготовкою, є гуманізація і гуманітаризація вищої освіти [136]. 
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На думку В. Кавецького, сучасна інженерна діяльність вимагає 

принципово нового нетрадиційного інженерного мислення, яке враховує: 

 зв’язок інженерних аспектів діяльності з соціально-економічними й 

екологічними аспектами; 

 необхідність враховувати крім основних процесів проектованого 

інженерного об’єкта можливі наслідки його функціонування (у тому 

числі негативні) [136]. 

Саме тому виникає проблема: як переорієнтувати інженерний корпус з 

ідеалів природничо-наукового мислення та технічної культури на засади 

гуманітарної культури. Гуманітарно орієнтований інженер стоїть на позиції 

унеможливлення підходу до природи і людини з позицій технічної культури.  

З метою подолання технократизму в процесі підготовки майбутніх 

інженерів у сучасних технічних вишах гостро постають питання пошуку 

шляхів гуманізації технічної освіти. Викладання суспільствознавчих 

дисциплін разом з гуманітарними сприяє формуванню людиноцентричних 

ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. 

Очевидно, що «лише викладач, що має гуманістичний світогляд, 

необхідні особисті якості, педагогічну спрямованість, базу психолого-

педагогічної підготовки, викладач, якому «комфортно» в своїй діяльності, 

може побудувати педагогічний процес в гуманістичному руслі» [136]. 

Ми погоджуємося з твердженням, що нова гуманітарна парадигма 

освіти, яка формується на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

розвитку науки, культури, освіти й виховання, доведених теорією та 

перевірених практикою знань, має відповідати потребам особистості, 

суспільства та держави. Серед інших шляхів, одним з основних шляхів 

переходу на нову парадигму Г. Лесик вважає вироблення стратегії розвитку 

гуманітарної освіти в гуманітарних, технічних, природничих вищих закладах 

освіти, перспектив відродження й розвитку національної вищої школи, нових 

педагогічних технологій [313]. 
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Також, організаційно необхідним є узгодження викладання технічних, 

природничо-математичних дисциплін із суспільствознавчими. 

Освітянами ставиться завдання підвищити також морально-етичну, 

психологічну культуру випускника вищої школи. Як зазначає О. Каверіна, 

«необхідність переходу вищої технічної освіти на якісно новий рівень 

пов’язана із суттєвими трансформаціями функцій професійної діяльності 

майбутніх інженерів, з урахуванням інтеграційних процесів, які визнаються 

сьогодні основною закономірністю розвитку педагогічної науки і освітньої 

практики» [134]. 

Деталізуючи характеристику вищої освіти С. Сисоєвою, зазначимо, що 

зміст національної ідеї вищої технічної школи полягає у збереженні та 

примноженні національних освітніх традицій. Завдання технічних 

університетів – виховувати громадянина держави України, гармонійно 

розвинену особистість, для якої потреба у фундаментальних знаннях і 

підвищенні загальноосвітнього та професійного рівня асоціюється зі 

зміцненням власної держави [349, с. 95]. 

Ж. Свиренко, спираючись на підхід, що гуманізація освіти – це, в першу 

чергу, зміна спрямованості всієї системи навчання та його цілей у бік 

виховання неповторної, яскравої індивідуальності, унікальності духовно-

моральної особистості, стверджує, що сучасний випускник вищого 

технічного закладу повинен не тільки компетентно діяти в професійній сфері, 

але й володіти загальнолюдськими і національними моральними цінностями, 

сповідувати й стверджувати в повсякденній праці у всіх сферах свого життя 

ідеї та принципи гуманізму [345, c. 5]. 

Ми погоджуємося з думкою дослідниці, що необхідність реформування 

вищої технічної школи спричинена досі наявною її технократичною 

спрямованістю, вузькою прагматичною орієнтацією, недостатньою увагою до 

розвитку критичного і образного мислення тощо. А сучасне суспільство 

потребує такого фахівця, який свою професійну діяльність органічно 

пов’язує з духовністю, що проявляється в любові не тільки до своєї праці, але 
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й у любові до людини, до природи, з толерантністю до думок інших людей, з 

готовністю до синергії та діалогу. 

Реформування і модернізація вищої технічної освіти в Україні, на думку 

О. Каверіної, полягає у поетапній реалізації таких кроків: 

 здійснити гуманізацію і гуманітаризацію вищої технічної освіти, 

інформатизацію навчання; 

 запровадити використання інтегративного підходу до професійної 

підготовки; 

 створювати спеціальне професійно-орієнтоване навчальне середовище 

[134]. 

Реалізація цих кроків сприятиме вихованню майбутнього інженера не 

тільки професіоналом, але й високо культурною людиною. 

Як зазначає дослідниця, вища технічна школа має стати осередком 

гуманістичних знань і морального виховання за умови формування у 

закладах певного гуманітарного середовища. «Головна мета і призначення 

вищої технічної освіти у сучасній гуманітарній парадигмі полягає в 

осмисленні людиною свого місця у світі, в оволодінні способами взаємодії з 

ним. У зв’язку з цим, навчально-виховний процес у вищих технічних 

навчальних закладах має відповідати історичному, інтегративному, 

філософсько-методологічному, соціальному критеріям. Студент має 

одержати не лише знання як такі, але й осягнути їх цілісний характер. 

Професійна підготовка повинна поєднуватися із формуванням гуманітарної 

культури студентів, з утвердженням гуманістичних пріоритетів у свідомості» 

[134]. 

Але тут виникають протиріччя, що потребують комплексного вирішення 

разом із системою середньої освіти. Мова йде про те, що в українських 

університетах донедавна майже 30% навчальних програм вважалися 

обов’язковими й охоплювали суспільно-гуманітарні дисципліни, які не 

стосувалися основного напрямку навчання. Є експертні думки про те, що такі 

дисципліни варто перевести в сектор середньої освіти, вивільнивши таким 
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чином більше часу та ресурсів для вивчення курсів за вибором студентів 

[458; 472]. Ми не погоджуємося із цим твердженням, оскільки розширення 

навчального змісту суспільствознавчих предметів у системі загальної 

середньої освіти можливе лише за рахунок скорочення вивчення основ 

природничих наук, що порушує вже усталений баланс в системі освіти в 

цілому, і в середній освіті зокрема. Буде порушено чинний баланс у всій 

системі неперервної освіти. 

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXІ століття) 

одним із принципів реалізації освіти визначено її неперервність, що 

«відкриває можливість для постійного поглиблення загальноосвітньої та 

фахової підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та 

вихованні; перетворення набуття освіти у процес, що триває упродовж всього 

життя людини» [90, с. 5]. Сучасна вища технічна освіта сама є підсистемою 

системи неперервної професійної освіти, до складу якої, крім зазначеної, ще 

входять професійно-технічна освіта, спеціальна технічна і післядипломна 

освіта. 

Державна політика України щодо неперервної освіти ґрунтується на 

врахуванні світових тенденцій розвитку освіти у контексті соціально-

економічних, соціокультурних, технічних, технологічних змін. У системі 

вищої освіти активно відбуваються процеси, спрямовані на забезпечення 

взаємного визнання документів про вищу освіту в рамках Болонської 

декларації. Незважаючи на всі проблеми, що виникають за цих умов, 

Болонська декларація знаходить все більше прихильників, оскільки системи 

вищої освіти в Україні і країнах Європейського Союзу цілком порівнювані за 

рівнями і кваліфікаціями [220].  

М. Згуровський у доповіді на Всеукраїнській нараді ректорів вищих 

технічних навчальних закладів, 17–18 березня 2004 року у м. Харкові, 

наголосив на необхідності звернути увагу на проблеми змісту і методів 

навчання фахівців для подолання викликів природи, суспільних, 

економічних, технологічних та інших запитів сучасного світу у процесі 
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реформування вітчизняної вищої технічної освіти [113]. Він визначив низку 

факторів, що обумовлюють нові підходи до технічної освіти. Коротко вони 

зводяться до такого: 

 необхідність суттєвого оновлення змісту та методики навчання, 

включення до навчальних програм управлінських, економічних та 

правових знань, поглиблене вивчення інформаційних технологій, основ 

інтелектуальної власності, іноземних мов тощо; 

 застосування креативної методики навчання, основою якої є принцип 

«створи», замість принципу «повтори». Ця методика особливо 

благотворна саме в технічній освіті, де компонента «знання» є лише 

основою для здійснення компоненти «уміння», де створення нового є 

метою технічної освіти, якій підпорядковані всі завдання, етапи і 

структура навчання; 

 поява нових сфер науки і технологій, що потребують змін традиційних 

університетських дисциплін спричиняє необхідність відходу від 

класичних методик, які ґрунтувалися на конкретних дисциплінах, і 

наближення до проблемно орієнтованих методів формування знань, а 

також зменшення дистанції між фундаментальними і прикладними 

дослідженнями [113]. 

Розглядаючи Болонський процес як інструмент модернізації Української 

системи вищої освіти та її інтеграції з європейською, Т. Туркот у своїх 

дослідженнях доводить, що ми маємо замислитися над більш глибинними, 

хоч і традиційними проблемами [392]. Слід зауважити, що сучасні соціально-

економічні реалії висувають конкретні вимоги до системних, 

міждисциплінарних знань людини, необхідних для раціонального 

осмислення стрімко зростаючих обсягів різноманітної інформації з метою 

вирішення нових, нестандартних проблем. У цій науково-технічній парадигмі 

найголовніше місце відводиться аналітичним здібностям інженера та 

вченого, тобто його спроможності шукати і знаходити необхідну 

інформацію, точно формулювати проблеми і гіпотези, вбачати в сукупностях 
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даних певні закономірності, знаходити розв’язок складних 

міждисциплінарних задач. 

Відповідно, виникають нові вимоги до всієї системи вітчизняної вищої 

освіти, які чітко визначені у дослідженні В. Ковальчука: 

а) формування нової етики і норм поведінки та діяльності в 

інформаційно-глобальному світі, усвідомлення особистої відповідальності за 

можливість продовження буття на планеті, використання безпечних для 

здоров’я технологій; 

б) формування у молоді інноваційної орієнтації з врахуванням 

необхідності подолання потенційно небезпечного розриву між двома 

сучасними цивілізаціями – науково-технічною і суспільно-гуманістичною; 

в) поглиблене вивчення причин, засад і тенденцій сучасного 

цивілізаційного поступу, прав і обов’язків громадянина демократичної 

держави; засвоєння навичок співжиття в об’єднаному глобалізованому світі з 

усуненими бар’єрами для вільного руху капіталів, товарів і робочої сили; 

г) загострення екологічної, демографічної, енергетичної та інших 

глобальних криз, що загрожують не тільки прогресу людства, а й його 

існуванню; 

ґ) поглиблення розриву між успадкованими (генетичними) програмами 

поведінки і вимогами життя в демократичних суспільствах; 

д) формування відкритого світового ринку, де домінують ті країни, котрі 

перетворили освіту в національний пріоритет; 

е) перехід до інформаційної стадії соціального розвитку з розвиненим 

демократичним устроєм, де формування в системі освіти автономних і 

креативних особистостей стає нагальною необхідністю; 

є) істотне заміщення рухомими зображеннями та звуками необхідних 

для традиційного текстового навчання каналів інформації, що виявляється у 

відсутності серед молоді прагнення до читання, оскільки це швидко її 

втомлює [146, с. 75–77]. 
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Серед низки суперечностей у системі вищої освіти основною науковці 

називають суперечність між інтегративною природою діяльності фахівця 

будь-якого профілю і методами та засобами, які використовуються в 

навчальному процесі і не сприяють об’єднанню дисциплінарних знань в 

єдине ціле. Слід зазначити, що інтеграційні тенденції в освітньому процесі 

вищої технічної школи виявлені сьогодні недостатньо. Результати засвоєння 

студентом окремої навчальної дисципліни визначає викладач, виходячи з 

власних уявлень щодо контролю результатів навчання, а не з інтегральних 

уявлень про кваліфікацію фахівця і місце змісту навчання в кваліфікаційних 

вимогах. Педагогічна і наукова діяльність викладачів вищого закладу 

недостатньо пов’язана з майбутньою професійною діяльністю випускників. 

Якість роботи викладачів залежить від характеру взаємодії педагогічної 

діяльності з науковою, а також з професійною діяльністю майбутнього 

фахівця. 

Сучасна вища технічна освіта зіткнулася з низкою явищ, які стали 

безпосереднім відбитком подій, характерних для усього суспільства, зокрема: 

значним зниженням престижності освіти у суспільстві, зменшенням її 

фінансування і соціальних пільг для тих, хто навчається та ін. За 

твердженням В. Лутая, «незважаючи на певні успіхи сучасної системи освіти, 

остання в цілому перебуває в кризовому стані. З одного боку, загострення 

сучасних глобальних проблем, що загрожують загибеллю усьому людству, 

свідчить про нездатність цієї системи виховати у людей такий тип світогляду, 

який би задовольняв загальнолюдські інтереси щодо вирішення глобальних 

проблем. З другого, продовжується і загострюється відчуження офіційно 

діючої системи освіти від індивідуальних інтересів більшості людей, від їх 

безпосередніх переживань» [182, с. 32]. 

Перспективи розвитку освіти у ХХІ ст. вітчизняні та західні вчені 

пов’язують із розбудовою демократичних та інтеграційних парадигм, що за 

своїм ідеологічним вектором зорієнтовані на гуманістичні цінності сучасної 
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Європи, з «укладанням» нового соціального контракту, котрий відповідав би 

імперативам ХХІ ст. 

Головне завдання системи освіти в XXI ст. полягає в тому, щоб 

поставити нові інформаційні і комунікаційні технології на службу 

розповсюдження знань. Ці технології дозволяють делокалізувати систему 

поширення знань на основі мереж дистанційного навчання. Останнє робить 

освіту доступною для кожного мешканця Землі, незалежно від місця його 

проживання. Така освіта є найдемократичнішою; вона може бути 

адаптованою до рівня знань і запитів кожного, хто навчається.  

Система освіти України, включаючи професійну освіту, орієнтована на 

інтеграцію в європейський освітній простір. Вирішення нових завдань 

потребує обґрунтування відповідних стратегій з урахуванням особливостей 

національної системи освіти й формування реальних шляхів її зближення з 

європейською. 

Проте, зважаючи на важливість окреслених підходів, треба привернути 

увагу до точки зору С. Ніколаєнка щодо участі вищої освіти України в 

Болонських перетвореннях. Зокрема, він наголошує, що орієнтація на 

Болонський процес не повинна приводити до невиправданої перебудови 

традицій вітчизняної системи вищої освіти, які є національним надбанням 

української вищої школи, а безпосередній процес приєднання слід 

розцінювати як планомірну інтеграцію української вищої школи до 

європейського і світового освітнього і наукового простору [224, с. 25–26]. 

За висновком С. Сисоєвої, знаходження компромісу між національними 

надбаннями в галузі вищої освіти та процесами глобалізації і конвергенції 

освіти є найскладнішим завданням модернізації вищої освіти України на 

сучасному етапі [349, с. 97]. Потрібне гармонійне поєднання вітчизняних 

освітніх традицій із кращими зразками європейського досвіду. 

На думку K. Левківського, після приєднання України до Болонської 

угоди розпочався новий динамічний етап модернізації галузі освіти України 

та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство. «Приєднання 
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до Болонського процесу – це не просто механічне переведення 

трудомісткості навчальних дисциплін у кредити ECTS, наявність каталогів 

курсів і додатків до дипломів, які мали б полегшити порівняння освітніх 

систем. Це насамперед переосмислення структури навчального процесу, 

забезпечення його гнучкості, створення всіх умов для повноцінної 

самостійної роботи всіх студентів» [168]. 

У процесі входження в європейський освітній простір у керівників ВНЗ 

та у багатьох викладачів виникає страх перед втратою національних надбань 

вищої інженерної освіти. Проблема полягає у дихотомії прагматичної 

західної освіти і класичної вітчизняної, що «примушує людину мислити та 

вчитися приймати оптимальні рішення в непередбачуваних і нестандартних 

ситуаціях, що їх вистачає в нашому суспільстві» [470]. 

Зазначимо, невідповідність між «глобальним» та «національним» 

приводить до протиріч у структурі, управлінні та законодавчій базі галузі 

вищої освіти України. 

Процес модернізації вищої технічної освіти висуває принципово нові 

вимоги, які передусім спрямовані на виконання нових завдань, серед яких 

адаптація молодої людини до швидкоплинних змін у суспільстві. Зміни, що 

відбуваються у національній системі освіти є віддзеркаленням сучасних 

світових тенденцій, які зумовлюють необхідність удосконалення підсистем, 

що забезпечують освіту і підготовку протягом усього життя, оновлення 

змісту навчання, розробки стандартів, упровадження нових технологій 

професійної підготовки кадрів. За таких умов, наголошує Н. Ничкало, 

потрібний новий підхід, згідно з яким освіта в XXI столітті 

спрямовуватиметься на забезпечення неперервності в усіх ланках навчання, 

створення необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння 

новими знаннями, цінностями, відносинами, компетенціями і вміннями. Нова 

доба заверджуе суспільство, яке має постійно навчатися [222, с. 42]. 

За цими параметрами вибудовується принципово нова освітня система, 

запрограмована у соціокультурному контексті ідеології демократизації 
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освіти, зокрема, на організацію всіх підрозділів неперервної освіти (освіти 

протягом життя). Педагоги і філософи, розглядаючи різні пропозиції щодо 

програми освіти протягом всього життя, акцентують увагу на 

гуманістичному пафосі і демократичних імперативах цього суспільного 

поступу. В цілому, принцип рівності можливостей є основним критерієм для 

всіх, хто прагне поступово створити різні форми освіти протягом всього 

життя. Відповідно до цих вимог, було б справедливим, щоб цей принцип мав 

офіційне втілення в організації гнучких форм освіти, щодо яких суспільство 

було б певною мірою гарантом того, що від самого початку забезпечується 

рівність можливостей охоплення шкільною освітою й подальша підготовка 

кожного протягом всього його життя незалежно від обставин. «Освіта 

протягом всього життя є багатостороннім діалектичним процесом... Як 

індивідуальний досвід кожного, він є також найбільш складним різновидом 

соціальних відношень через те, що належить, водночас, до культури, праці, 

громадянськості» [90]. 

Тому, серед основних принципів неперервної освіти (освіти протягом 

життя, пожиттєвої освіти, подальшої освіти, перманентної освіти, освіти 

дорослих, освіти, що продовжується) особливе значення, на думку багатьох 

дослідників, мають такі соціально-педагогічні положення : 

 спрямованість освіти в цілому й окремих освітніх систем, передусім, на 

потребу особи у неперервному самовдосконаленні й самореалізації; 

 широкий демократизм і відкритість системи освіти для кожного, 

незалежно від статі, соціального статусу, національності, раси, 

фізичного стану; 

 гнучкість освітньої системи, що виявляється у швидкому реагуванні на 

освітній попит і особливості інтересів, стилів і темпів навчання різних 

категорій населення [128]. 

Варто зазначити, що вчені застерігають від спрощеного розуміння цього 

принципу як простої суми початкової і безперервної освіти: освіта для всіх 

протягом всього життя передбачає формування «суспільства, що навчається», 



 
 

53 

яке вийде за межі концепції «трьох періодів життя» (періодів освіти, трудової 

діяльності і перебування на пенсії). Освіта дорослих в різноманітних формах 

повинна стати в суспільстві пріоритетом. У зв’язку з цим, необхідно 

переглянути роль університетів. Вони не повинні бути лише «фабриками» з 

виробництва дипломованих фахівців, а стати одним з основних генераторів 

економічного і культурного розвитку. 

Сучасні тенденції розвитку вітчизняних технічних університетів 

опредметнюються в нарощуванні науково-педагогічного потенціалу 

факультетів (кафедр) цих закладів, адаптації навчально-методичної 

діяльності до інновацій та реформ у сфері освіти, орієнтації на задоволення 

суспільних потреб у підготовці висококваліфікованих фахівців, інтеграції 

університету у європейський і світовий освітній й науковий простір, 

формування професійного науково-педагогічного складу, забезпечення 

соціального захисту працівників та студентів, розвиток партнерських 

відносин із спорідненими факультетами (кафедрами) вищих навчальних 

закладів України, освітніми та науковими установами. 

Реалізація прогресивного поступу закладів вищої технічної освіти 

реалізується в межах взаємопов’язаних стратегій, які визначають цілі, 

принципи і напрями діяльності закладу, організацію і методи вирішення 

конкретних навчальних, дослідницьких, методичних і виховних завдань: 

1) особистісно-професійна, яка передбачає, що тільки потужний 

особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-

наставників, їх високі компетентнісні та моральні якості здатні 

сформувати аналогічний та навіть ще потужніший професійний, 

науковий та особистий потенціал майбутніх фахівців; 

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому 

пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців; 

нових форм і методів навчальної, методичної, дослідницької і 

виховної роботи; 
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3) взаємодії і співробітництва, яке реалізується на всіх рівнях: між 

викладачами та співробітниками кафедр; між кафедрами і 

підрозділами факультету, між складовими підрозділами університету, 

між викладачами і студентами тощо; забезпечує формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату, атмосфери взаємної 

підтримки і допомоги, відчуття залученості до спільної справи; 

4) партнерства, яке здійснюється через розвиток партнерського 

співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-

дослідними установами; вітчизняними і зарубіжними організаціями, 

науковими і освітніми закладами [379]. 

Зазначимо, що складовими сучасної парадигми української вищої 

технічної освіти є випереджальний розвиток, орієнтований на нові потреби 

суспільства; вироблення нової системи цінностей у молоді і нових відносин 

між викладачем і студентом; формування такої мотивації навчання, яка 

орієнтована на актуалізацію власної системи цінностей; подолання 

технократизму освіти; забезпечення освітнього процесу новими методиками 

із гуманістичним спрямуванням; орієнтація на цілісно-розумовий та 

морально-естетичний зміст навчання, привнесення в нього елементів 

духовної самобутності та реальної самодіяльності. 

Отже, вітчизняні технічні університети сьогодні знаходяться у стані 

реформування. Зусилля професорсько-викладацьких колективів зосереджені, 

насамперед, на забезпеченні якості освіти. Проблема якості належить до 

числа основних завдань, які стоять перед вищою технічною освітою в 

сучасному швидкоплинному світі. Вона пов’язана з якістю професійної 

підготовки персоналу та якістю навчальних програм освітньої підготовки, 

якістю базової підготовки студентів, якістю інфраструктури вищого 

навчального закладу та створеного в ньому навчального середовища [140]. 

До майбутніх інженерів – фахівців у галузі техніки і технологій – світова 

спільнота висуває такі вимоги: 
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 знання й розуміння сучасних науково-технічних, суспільних і 

політичних проблем; 

 здатність застосовувати природничо-наукові, математичні та інженерні 

знання на практиці; 

 вміння застосовувати навички та вивчені методи в інженерній 

практиці; 

 здатність формулювати й вирішувати інженерні проблеми; 

 здатність проектувати процеси або системи у відповідності з 

поставленими завданнями; 

 здатність планувати й проводити експеримент, 

 здатність фіксувати й інтерпретувати дані; 

 здатність працювати в колективі з міждисциплінарної тематики; 

 здатність ефективно взаємодіяти в колективі; 

 професійна й етична відповідальність; 

 широка ерудиція, достатня для розуміння глобальних соціальних 

наслідків інженерних рішень; 

 розуміння необхідності і здатності вчитися постійно [480]. 

Якість вищої інженерної освіти має оцінюватися за рівнем виконання 

комплексу освітніх завдань (навчальні досягнення, соціалізація випускників, 

яка передбачає оволодіння навичками орієнтації та функціонування в 

сучасному суспільстві, розвиток громадянської свідомості) за умов 

відповідності освітніх послуг вимогам споживачів, додержання нормативних 

вимог щодо умов навчання, виконання освітнього стандарту. 

Отже, здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що основними 

тенденціями у розвиткові сучасної української вищої технічної освіти є: 

 компетентнізація навчання; 

 спроба переходу до оцінювання якості вищої інженерної освіти за 

рівнем виконання комплексу освітніх завдань (навчальні досягнення, 

соціалізація випускників, яка передбачає оволодіння навичками 
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орієнтації та функціонування в сучасному суспільстві, розвиток 

громадянської свідомості) за умов відповідності освітніх послуг 

вимогам споживачів, додержання нормативних вимог щодо умов 

навчання, виконання освітнього стандарту; 

 гуманітаризація та гуманізація навчання майбутніх інженерів, 

подолання технократизму освіти шляхом вироблення нової системи 

цінностей у молоді і нових відносин між викладачем і студентом; 

формування такої мотивації навчання, яка орієнтована на актуалізацію 

власної системи цінностей; 

 суттєве оновлення змісту (включення до навчальних програм 

управлінських, економічних та правових знань, поглиблене вивчення 

інформаційних технологій, основ інтелектуальної власності, іноземних 

мов тощо) та методики навчання (принцип «створи», замість принципу 

«повтори»). 

 

 

1.3 Потенціал суспільствознавчих дисциплін у навчанні студентів 

технічних університетів 

Визначені у попередньому підрозділі тенденції у розвитку вищої 

технічної освіти України актуалізують підсилення уваги до 

суспільствознавчих дисциплін, які є засобом здійснення гуманізації, 

гуманітаризації та соціалізації випускників. 

За останні роки в житті українського народу відбулися значні зміни, 

«єдино вірна» картина світобудови й відношення до світу, яку вивчали 

донедавна у закладах вищої освіти, змінилася, хоча й неповністю, 

усвідомленням того, що палітра суспільних поглядів минулого й сьогодення 

надзвичайно різноманітна. Розібратись у цьому розмаїтті концепцій та 

досягти справжнього сучасного розуміння фундаментальних основ 

людського буття, зрозуміти себе і Всесвіт, який тебе оточує, знайти своє 

місце в цьому світі, вірно сформувати свою особистість, яка є важливим 
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елементом суспільства – це є справою далеко не простою, вона вимагає від 

молоді чималих зусиль та наукового обґрунтовування. Сьогодні, ці питання є 

дуже важливими та актуальними, вони потребують досконалого, сучасного, 

вирішення на світовому рівні і, в першу чергу, з науково-педагогічної точки 

зору, оскільки це стосується формування і розвитку майбутнього усього 

людства. 

Саме тому, важливо з’ясувати роль суспільствознавчих дисциплін як 

цілісної системи людських знань у формуванні особистості студента, яка, 

осмислюючи час, в якому живе, і головні питання, що їх поставила сучасна 

суспільна практика, маючи при цьому певну суму знань та навичок, зможе їх 

вирішувати, доводячи, що ми створюємо державу, в якій кожна особистість є 

не тільки об’єктом, а й суб’єктом суспільного розвитку. 

Дискусії про співвідношення гуманітарного та природничо-наукового 

знання мають глибокі історичні корені. У 1837 р. при обговоренні у 

французькому парламенті законопроекту про розширення викладання 

природничих наук у середній школі стався знаменитий диспут між фізиком 

Д.-Ф. Араго і поетом А. Ламартіном. Д.-Ф. Араго вимагав потіснити 

гуманітарну освіту на користь природничої: «Виробництво розвивається не 

за допомогою красивих слів і віршів. Знання повинне бути інструментом дії. 

Разом з тим, вивчення природничих наук служить не тільки матеріальним 

інтересам. Світло природничо-наукових знань розсіює багато упереджень, 

під вагою яких згинаються народи ... » [369, с. 13]. А. Ламартін, навпаки, 

стверджував, що законодавці повинні неодмінно зберегти у шкільній освіті 

домінуючу роль гуманітарних дисциплін як основних носіїв моральних 

цінностей: «Якби ми опинилися раптово позбавлені всіх природничо-

наукових знань, матеріальний світ зберігся б, хоча, безумовно, багато чого б 

втратив. Але якщо людина втратить хоча б одну з моральних істин, 

хранителем яких є гуманітарна освіта, загине людина і все людство» [369, с. 

14]. 
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Принципова відмінність між гуманітарними та природничими науками 

підкреслювалося представниками баденської школи неокантіанства 

(особливо Г. Ріккертом), які вважали, що природничі науки вивчають 

об’єктивні предмети, і їх метою є опис загального, типового, універсального 

(пошук законів природи), а гуманітарні науки пізнають прояви людського 

духу, суб’єктивність і унікальність людського життя. На думку Г. Ріккерта, 

на першому місці в гуманітарних дослідженнях знаходяться цінності 

людського життя, а саме: значущі історичні події, життя великих діячів, 

геніальні літературні твори тощо. Це протиставлення гуманітарних і 

природничих наук було підтримано також представниками феноменологічної 

герменевтики, які відзначали, що в природознавстві прагнуть до пояснення 

подій (природи), а в гуманітарній сфері можливе лише розуміння феноменів 

людського життя. 

Проблема співвідношення гуманітарного та природничо-наукового 

знання, яку англійський вчений і письменник Ч. Сноу позначив формулою 

«Дві культури», в наші дні набула ще більшої актуальності. У полеміці 

навколо цієї проблематики відбилися суперечливі оцінки науково-технічної 

революції та її соціальних наслідків. Прихильники технологічного 

детермінізму ратують за всемірне збільшення питомої ваги природничих 

дисциплін у навчальних планах ВНЗ. За їх твердженням, решта галузей 

знання є, в кінцевому рахунку, міфологією. Так, англійські педагоги Р. Вудс і 

Р. Барроу, розглядаючи освітні функції різних дисциплін, рішучу перевагу 

віддають природничим наукам та математиці [369, с. 97]. Вони пишуть, що у 

фізиці та хімії будь-яке положення може бути доведено експериментальним 

шляхом або аргументовано відкинуто. У математиці багато положень не 

піддаються дослідній перевірці, але натомість чітко простежується логічна 

структура цієї дисципліни, наголос робиться на чіткості дефініцій, на 

розвиткові дедуктивного мислення. Тому ці курси безумовно важливі, як для 

розумового розвитку, так і для морального формування студентів. Що ж 

стосується гуманітарних дисциплін, то вони принципово недосконалі, не 
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мають власної логічної структури, їхні дані неможливо верифікувати, а тому 

вони більш схожі на релігію, ніж на науку. 

Теоретична полеміка здійснювала значний вплив на реальні процеси 

модернізації змісту освіти. На першому етапі розвитку НТР, в 1950-х – 60-х 

рр. ХХ ст., найбільша увага приділялася оновленню природничої освіти. 

Але у ході виявлення неоднозначних соціальних наслідків НТР і в 

умовах, коли від суб’єктивного фактору, тобто від волі і свідомості людей, 

безпосередньо залежить розвиток суспільства, ставало особливо очевидним 

неминуще значення гуманітарної і суспільствознавчої освіти. 

Система суспільствознавчої підготовки, що існувала за радянських часів 

в технічних ВНЗ країни, була вкрай заідеологізованою і вибудовувалася на 

ідеологічних догмах. З іншого боку, до позитиву згаданої системи варто 

віднести методично ретельно продуманий принцип безперервності – 

визначення більш-менш оптимального місця кожної з навчальних дисциплін 

у часовому проміжку [18]. У пострадянський період стався радикальний зсув 

у викладанні всього циклу суспільствознавчих дисциплін. Потрібно було 

подолати їх заідеологізованість, спрямувати на загальнолюдські цінності і 

національні українські традиції. Саме в такому контексті розроблялися і 

впроваджувалися в минулі роки у навчальний процес курси вітчизняної 

історії, соціології, економіки, філософії та культурології. 

Подолання заідеологізованості суспільствознавчих дисциплін 

актуалізувало питання про їх: а) правомірність, б) призначення, в) склад цих 

дисциплін у системі підготовки науково-інженерних кадрів і г) способах 

(методиках) їх викладання. 

Правомірність існування суспільствознавчих дисциплін у технічних 

університетах, на думку І. Ашмаріна та Є. Климентьєва [18], підкріплюється 

двома взаємопов’язаними аргументами. По-перше, статус вищого 

навчального закладу накладає необхідність надання такої освіти, яка сприяє 

не тільки вузькопрофесійній підготовці, а й нарощуванню духовного 

потенціалу особистості. 
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По-друге, підготовка кадрів, орієнтованих на дослідження і розробки, 

передбачає досить гармонійний розвиток майбутнього фахівця, формування 

не лише аналітичних, а й синтетичних здібностей. 

Учені наголошують, що гуманітаризація інженерної освіти – проблема 

багатоаспектна і виокремлюють у її вирішенні три напрямки:  

1. Вивчення суспільствознавчих дисциплін як таке. 

2. Гуманітаризація власне профільної підготовки, що реалізується 

шляхом включення до її складу таких блоків суспільствознавчого знання, які 

задіяні безпосередньо чи опосередковано у власне професійній діяльності 

фахівців (тут йдеться не тільки про прийоми конструювання науково-

інженерного задуму, а і про врахування соціальних факторів, що 

забезпечують його перетворення на технічний виріб). 

3. Удосконалення колись сформованої практики залучення студентів до 

різноманітних видів морально-естетичної («художньої») самодіяльної 

творчості. 

Очевидно, що навчання і виховання складають основу сучасної освіти, 

що разом з політичним, соціально-економічним та культурним рівнем життя, 

характеризує людське суспільство в певний історичний період його розвитку. 

У ХХІ столітті, коли відбувається перехід до інформаційно-розвиненого 

суспільства, вища освіта набуває особливого значення для розвитку всього 

людства. Випускники вищих навчальних закладів сьогодні повинні не лише 

мати фахові знання, а й вміти їх використовувати у професійній практиці та 

соціальній взаємодії з іншими суб’єктами. Тому головним завданням 

кожного вищого закладу освіти загалом, а технічного зокрема, є всебічний 

розвиток молодої особистості, котра зможе самостійно і впевнено стати 

повноправним суб’єктом у різноманітті політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших відносин. 

У виконанні цього завдання важлива роль належить суспільствознавчим 

дисциплінам, що формують особистість студента-громадянина відповідно до 

сучасних і реальних вимог нашого суспільства, навчаючи її логічному, 
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історико-філософському мисленню, сприяють формуванню умінь 

політичного і соціально-економічного аналізу процесів які відбуваються, та 

розкривають особливості культурного розквіту нашого швидкоплинного 

світу. 

Крім того, в наш час, разом із спеціалізацією, відбувається значна 

інтеграція наук та поширюються міждисциплінарні дослідження на основі 

поєднання природничих і соціогуманітарних наук. 

Як зазначає Р. Вєтров, випускник вищого технічного закладу буде жити і 

працювати в соціальному світі, що поєднує у нескінченну мережу людські 

стосунки і вчинки. Він не зможе стати повноцінним професіоналом без 

відповідної підготовки до суспільного життя, якщо не знатиме, як 

функціонує держава і вся система політичних інститутів, які він має права, 

свободи і обов’язки як громадянин країни [56]. Тому фахівець технічного 

профілю повинен бути частково і філософом, і соціологом, і культурологом, 

мати підготовку з соціальної та інженерної психології, конфліктології, 

управління персоналом. Саме суспільствознавчі дисципліни дають йому 

знання складних суперечливих процесів розвитку суспільства і цим сприяють 

зростанню соціальної зрілості випускника ВНЗ, формуванню його 

соціального мислення. 

Ці положення знайшли своє відображення у державних національних 

програмах «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р.» 

та «Національній стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки», що 

передбачають посилення ролі соціально-гуманітарних дисциплін у вищій 

школі. Так, одним із вагомих аспектів Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на 2012–2021 роки щодо посилення ролі вищої освіти є формування 

особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, 

європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах 

соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно мінливому, 

конкурентному, взаємозалежному світі. Проектом передбачено посилення 

ролі державної гуманітарної політики щодо національного виховання, яке 
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має забезпечити громадянське, патріотичне, моральне, трудове виховання, 

формування здорового способу життя, соціальної активності та 

відповідальності особистості [217]. 

Суспільствознавчі науки за предметом вивчення та дослідницькими 

підходами відрізняються від наук природничих тим, що крім об’єктивних 

зв’язків між соціальними процесами і суб’єктами, вони намагаються виявити 

та пояснити думки, прагнення, мотиви поведінки, дій, вчинків окремої 

людини та соціальних спільнот. Для суспільствознавчих наук, окрім 

намагання осягнути сутність та пояснити типові й однорідні суспільні 

процеси і явища, є важливим пояснити причини і сутність одиничних 

неповторюваних дій, подій тощо. Звідси, як зазначає Р. Вєтров, специфічна 

особливість апарату суспільних, соціальних і гуманітарних наук: у поняттях 

природничих наук зі всього різноманіття даності вибираються моменти, що 

лише повторюються, відображають загальне. У соціогуманітарних – при 

утворенні понятійного апарату відбираються моменти, що відображають 

індивідуальність, неповторність, одиничне даного явища за певних умов в 

процесі розвитку [56]. 

Оскільки у розвиткові науки за останні десятиліття посилилися 

інтеграційні тенденції, у тому числі й у методах досліджень, то межа між 

природничими і суспільними науками дещо розмивається, і це знаходить 

своє відображення у викладанні навчальних дисциплін у технічних 

університетах. Найбільш яскраво зазначена тенденція виявляється в 

міждисциплінарних науках і відповідних навчальних предметах (біоетика, 

інформатика тощо). 

Завдання суспільствознавчих наук і відповідних навчальних дисциплін 

полягає також в оцінюванні науково-технічних нововведень, результатів і 

тенденцій науково-технічного прогресу з позицій інтересів розвитку 

суспільства і особи. [56]. У час, коли наука стає необхідною складовою і 

чинником суспільно-економічного, політичного, культурного життя, виникає 

необхідність осмислення і застосування наукових здобутків у повсякденній 
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політичній, економічній, соціокультурній діяльності. Виникає потреба в 

розробці і впровадженні нових смислів, цінностей, ідеалів, оскільки сучасний 

інженер управляє людьми, враховує їх індивідуальні особливості і перестає 

бути технократом.  

Сучасний «виробничник» – це фахівець який у реалізації професійних 

функцій «ділиться» із іншими професіоналами також і особистісними 

смислами, який бере участь у діяльності економічних, політичних та 

громадських інститутів. Як керівник-менеджер, сучасний виробничник 

повинен уміти ефективно використовувати і враховувати людський фактор, 

сприяти творчому розкриттю особистості в професійній діяльності. 

Саме тому сучасні мета і завдання викладання суспільствознавчих 

дисциплін в технічних університетах мігрують від розвитку загальної 

культури фахівця до окремого важливого компонента суто професійної 

підготовки. 

Сучасна інженерно-технічна діяльність є досить складною, оснащеною 

інформаційними технологіями і комп’ютерною технікою. Це сприяє 

вирішенню як суто технічних, так і нетрадиційних соціальних завдань та 

вимагає не тільки нового технічного, але й гуманістичного мислення, 

спрямованого, в першу чергу, на формування гуманістичних цінностей 

молоді та підготовку майбутніх спеціалістів до їх творчої, самостійної 

діяльності та компетентності у застосуванні результатів науково-технічного 

прогресу. Цей важливий соціальний процес не оминає національну 

освітянську галузь і є особливо актуальним для університетів технічного 

спрямування, які готують майбутніх фахівців для розвитку нашої держави. 

Питання, як далеко сягатиме розвиток технічної діяльності та які матиме 

наслідки, сьогодні вже не є суто технічним, воно перш за все розкриває 

соціально-філософські аспекти технічних можливостей і перспектив, що 

пов’язані із процесом гуманізації сучасного суспільства. При цьому, в 

сучасному суспільстві у процесі введення нових видів інженерно-технічної 

діяльності важливо враховувати гуманістичні прояви та наслідки соціального 
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ефекту від їх впровадження, особливо для молодої людини, яка знаходиться у 

процесі формування своїх гуманістичних цінностей та ставлення до 

оточуючого її світу. 

Найбільш стійкою та всезагальною сьогодні виявляється система 

гуманістичних загальнолюдських цінностей, що є смисложиттєвим 

орієнтиром сучасного людства. Значущість гуманістичних цінностей не 

обмежується тимчасовими рамками тієї чи іншої соціальної спільноти. 

Система гуманістичних цінностей, що поступово складалася у процесі 

історичного розвитку суспільства, стала пріоритетною за сучасної доби і 

визначає сьогодні виховний ідеал людства. 

Як зазначає Н. Рожанська, стратегічними завданнями соціально-

гуманітарної освіти сьогодні є необхідність формування національної 

гідності громадянина України, пошани до законів держави, політичної 

культури особистості, соціальної активності, ініціативності, 

цілеспрямованості та відповідальності; толерантності, миролюбності, 

духовності, професійної етики; збагачення своїх знань цінностями світової і 

національної культури [335]. 

Соціальна функція суспільствознавчої освіти – це та роль, яку 

суспільствознавча освіта як соціальний інститут виконує щодо потреб 

суспільства або окремих його сфер. В умовах демократизації суспільства на 

перший план виходять такі соціальні функції освіти, як соціалізація і 

професіоналізація. Саме тому перед суспільствознавчими дисциплінами, що 

викладаються в технічних університетах, постає багато завдань, обумовлених 

новими вимогами суспільства до випускників, виконати які можливо лише 

змінивши структуру і вдосконаливши функції суспільствознавчої складової 

вищої технічної освіти. А особливості соціальних функцій 

суспільствознавчої освіти, її високий гуманістичний потенціал дозволяють 

розглядати її в якості одного з потужних факторів демократизації 

суспільства. 
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За Ф. Дистервегом, метою будь-якого виховання є загальний розвиток 

людини. Основа будь-якої освіти й виховання – гуманістична. Підвалинами 

національної освіти й виховання є врахування етнопсихологічних і 

етнокультурних особливостей народу. Завдання ж полягає в поєднанні 

загальнолюдського й національного [402]. Він вважав, що національна 

система цінностей є частиною гуманістичних цінностей, і навпаки: тому 

гуманістичні (загальнолюдські) цінності можна засвоїти лише крізь призму 

національних. 

Аналіз джерел дозволяє стверджувати, що гуманістичні цінності 

майбутнього фахівця є важливою окремою складовою його підготовки, 

оскільки без спеціальної роботи у цьому напрямі неможливо сформувати 

дійсно компетентного спеціаліста технічного профілю (його відповідні 

здатності), а тим більше людину із заданими високими соціальними 

якостями, що відповідають соціальному замовленню суспільства. 

Зміст суспільствознавчих дисциплін є узагальненою думкою багатьох 

вчених, яка ґрунтується на теоретичних надбаннях різних наук. Ідейною 

основою сучасних суспільствознавчих дисциплін є загальнолюдські 

пріоритетні цінності, але головною метою пізнання студентами цих наук є 

обґрунтування оптимальних шляхів та засобів досягнення соціальної 

справедливості, забезпечення громадської злагоди, прогресивного розвитку 

суспільства та формування інтелектуально-творчої особистості в 

культурному середовищі. Отже, вивчення суспільствознавчих дисциплін є 

однією із головних та необхідних передумов для входження молодої 

особистості в загальнокультурне світове співтовариство, формування при 

цьому її компетентностей, грунтовної світоглядної позиції і досягнення 

духовної самостійності в громадянському суспільстві. 

У ході сучасних соціальних трансформацій суспільствознавчі 

дисципліни обумовлюють і професійну компетентність, визначають 

життєздатність особи, молодого громадянина, який буде формувати та 

розвивати власне майбутнє та майбутнє своєї держави. Суспільствознавче 
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осмислення цього феномену, який сприяє вихованню особистості студента за 

сучасних умов та потреб суспільства, не може залишити осторонь науковців. 

Спираючись на завдання вищої освіти та розкриваючи зміст і проблеми, що 

виникають при викладанні суспільствознавчих дисциплін в сучасних умовах 

розвитку суспільства, такі дослідники, як Р. Беланова [27], В. Горохов [77], 

Ф. Канак [137], М. Степко [59] та Г. Фініков [397] доводять визначний вплив 

цих дисциплін на формування особистості студента, майбутнього фахівця, 

який повинен відповідати вимогам реального середовища, в якому він живе 

сьогодні та буде жити завтра. 

У своїх наукових роботах дослідники підкреслюють, що розвиток 

особистості студента під впливом суспільствознавчих дисциплін завжди 

пов’язаний із визнанням та формуванням у нього загальнолюдських позицій, 

що прийняті в усіх цивілізованих країнах світу. В їх основі лежать 

милосердя, співчуття, загальнолюдські цінності, правосвідомість, дружба, 

співробітництво і партнерство, ненасильницький колективізм, 

індивідуальний підхід до навчання та виховання кожної особи, підвищення 

рівня її професійної діяльності. 

Слід також зазначити, що сучасні вищі навчальні заклади неможливі без 

конкретизації програми перспективного розвитку навчання, мета якого – 

особистість студента та його власні і професійні якості, демократизація і 

гуманізація відносин у системі «викладач-студент». Саме сьогодні, у вищих 

закладах освіти суттєво змінюється уявлення про характер взаємовідносин 

між учасниками навчально-виховного процесу, утверджується стиль довіри, 

співпраці та співтворчості, відбувається зближення їх позицій. Тому, 

необхідно з’ясовувати та забезпечувати сукупність умов для формування 

молодої особистості, самореалізації її власних можливостей і здібностей 

кожного студента, орієнтуючи процес навчання на формування професійного 

«я» майбутнього фахівця. Усе це, потребує впровадження комплексу заходів 

та засобів, які б стимулювали духовне, моральне та інтелектуальне 

збагачення особистості студента, а особливо визначна роль серед цих засобів, 
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безумовно, належить суспільствознавчим дисциплінам, які формують цю 

неповторну і унікальну особистість, індивідуальність, котра обов’язково є в 

кожному студенті. 

Розглядаючи досягнення сучасної світової науки і освіти та їх 

перспективний розвиток в майбутньому зауважимо, що в публікаціях 

ЮНЕСКО на світовій конференції з вищої освіти «Вища освіта в ХХІ 

столітті», яка відбувалась в Парижі 5–9 жовтня 1998 року, підкреслювалося, 

що: «Традиційна місія збереження, розвитку і розповсюдження знань шляхом 

наукових досліджень та інтелектуальної творчості... стосується насамперед... 

гуманітарних і соціальних наук і передбачає облік потреб суспільства та 

його... соціального і культурного розвитку...» [59]. Також, у Статуті 

ЮНЕСКО проголошено, що «наука, освіта та культура невіддільні одна від 

одної», і це підкреслює актуальне значення взаємовпливу та взаємозв’язку 

освіти (і особливо суспільствознавчих дисциплін) з культурою і мистецтвом, 

що також сприяє формуванню сучасної, всебічно розвиненої і активної 

особистості студента [377]. 

Останнім часом, значення суспільствознавчих дисциплін постійно 

зростає. Це пов’язано з тим, що в них надто розвинута критична оцінка 

джерел і різноманітних даних, яка допомагає сформувати у студента 

критичний погляд на ті з них, які стосуються об’єкту вивчення, та до засобів 

отримання необхідних матеріалів. Критичний аспект в усіх відношеннях в 

суспільствознавчих дисциплінах виявляється значніше, ніж в інших, тому 

суспільствознавчі знання позитивно діють на особистість студентів, 

розвиваючи в них критичне мислення, без чого неможливе створення нових 

концепцій, теорій і поглядів. 

Суспільствознавчі дисципліни, завжди грають важливу роль у 

формуванні громадянськості студента, незалежно від його професійної 

підготовки, майбутнього місця роботи та власних інтересів. Саме вони: 

 сприяють осмисленню особою значення своєї соціальної функції та 

виробничої діяльності; 
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 формують усвідомлення своєї суспільної ролі за межами виробництва, 

тобто характеру зв’язків із суспільством; 

 необхідні для розуміння особою моральних норм та їх свідомого 

здійснення. 

Реформування української вищої освіти, зокрема у галузі викладання 

суспільствознавчих дисциплін та їх сучасного впливу на студентську молодь, 

як у змістовному так і в управлінському аспектах, сьогодні повинно 

спиратись на нові ідеї та принципи, які висувають задачу формування 

моральних та вольових якостей активної, незалежної і творчої особистості 

студента. Тому освіта, яка вважає центром своєї уваги людину, молоду особу 

та її духовний розвиток і систему цінностей, – є гуманістичною. 

Суспільствознавчі дисципліни завжди пов’язані з поняттям «гуманізм». 

Гуманістичний світогляд – це система поглядів, що історично змінюється, 

вона визнає благо людини основним критерієм суспільства, характеризується 

інтересом особи до самої себе, до свого внутрішнього світу, та до інших осіб 

які її оточують, бережливим ставленням до природи і людини та 

переконанням у її високій цінності, поваги до людської гідності, та у праві 

кожного розвивати свої особисті здібності і задовольняти свої власні 

потреби. 

Гуманізація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах 

допомагає студентам оволодіти гуманістичними цінностями, 

загальнолюдською культурою, усвідомити значення людини у зміні 

навколишнього світу, формувати високі моральні та етичні принципи, 

виступає важливим засобом розвитку сучасного світогляду молодої 

особистості. Вона впливає на підготовку високоосвічених спеціалістів, 

інтелігентних осіб, які зможуть у майбутньому під впливом своєї професійної 

діяльності вирішувати складні науково-технічні та соціально-політичні 

завдання. 

Гуманізація суспільної свідомості є основною метою суспільствознавчої 

освіти. яка впливає на формування особистості, здатної діяти, виходячи з 
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основоположних моральних цінностей. Досягнення цієї основної мети 

визначає перед суспільствознавчими дисциплінами шерегу наступних 

завдань: 

 допомогти молодій особі усвідомити найважливіші гуманістичні 

цінності та традиції нашого суспільства; 

 сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин, 

їх соціокультурних та інших аспектів і характеру можливих конфліктів; 

 оволодіти початковими знаннями про людину та суспільство (за 

допомогою таких навчальних дисциплін, як історія України, філософія, 

політологія, соціологія, культурологія студент формує своє особисте 

уявлення про світ та місце в ньому людини); 

 зорієнтувати студентів на вивчення дисциплін, які формують у них 

розуміння себе як суб’єкта соціальних відносин, розкривають 

особливості взаємодії соціальних спільнот, сприяють самоідентифікації 

особистості, без якої неможливо досягнути успіхів в обраній професії 

та у житті в цілому; 

 засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування особистої 

громадянської позиції, які допомагають виробити власну політичну 

позицію,  

 активізують процеси залучення молоді до політичного життя країни, в 

умовах переоцінки цінностей перешкоджають падінню моралі та росту 

злочинності, формують морально стабільного та відповідального за 

свої вчинки громадянина; 

 підготувати спеціаліста для ефективної самостійної діяльності в 

сучасному економічно-правовому та соціокультурному середовищі; 

 підготувати висококваліфікованого та інтелігентного спеціаліста, 

компетентність якого буде сприяти процесам євроінтеграції України. 

Суспільствознавчі знання є важливою частиною людської історії та 

культури, вони сприяють розвитку у студентів широти поглядів, 
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спостережень, творчих здібностей; знання, отримані ними в результаті 

пізнання цих навчальних дисциплін, допомагають молодій особі розвивати 

свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір, збагачуватися різною 

науково-пізнавальною інформацією; вони сприяють знаходженню нових 

областей дослідження, збільшуючи пізнавальні можливості студентів. 

Суспільствознавчі дисципліни доводять, що кожна особа, пізнаючи ці знання 

може розвивати свої здібності та повністю реалізовувати свій творчий і 

особистий потенціал, але за однієї умови – якщо сама цього забажає [452]. 

Слід зазначити, що об’єктом усіх суспільствознавчих наук і, відповідно, 

суспільствознавчих навчальних дисциплін є суспільство. Але в межах кожної 

окремої суспільствознавчої науки об’єктом дослідження можуть бути різні 

реалії суспільного життя, а не лише суспільство в цілому. Загальною ознакою 

всіх суспільствознавчих наук є те, що всі вони так чи інакше вивчають 

суспільство [207]. Для всіх суспільствознавчих наук загальним предметом, за 

висновками М. Мокляк та Л. Мокляк, є п’ятирівнева структура суспільства: 

1. Суб’єкти суспільного життя – це першочерговий, засадничий рівень 

структури будь-якого суспільства. Суб’єкти суспільного життя – це 

визначальна, необхідна реальність буття будь-якого суспільства, буття самої 

людини. 

2. Культура, свідомість, світогляд усіх суб’єктів суспільного життя. 

3. Інтереси, потреби, цінності, норми, традиції, мотиви суспільної 

діяльності. 

4. Форми суспільної діяльності. 

5. Форми суспільних відносин. Якщо в суспільному житті існують такі 

форми діяльності, як економічна, виробнича, політична, соціальна, духовна, 

управлінська, організаційна, фінансова, наукова, освітянська тощо, то їм 

завжди відповідають певні форми суспільних відносин [207]. 

З 2003 року реалізація суспільствознавчої підготовки студентів ВНЗ 

України забезпечується різними навчальними дисциплінами, серед яких 

провідне місце займають: філософія, соціологія та політологія. 
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Розглянемо можливості змісту цих суспільствознавчих дисциплін у 

формуванні гуманістичних цінностей особистості студентів університетів 

технічного профілю і насамперед зауважимо на специфіці філософської 

науки як галузі людського знання. 

Філософія, на відміну від інших наук, може дозволити собі багаторазово 

висловлювати ідею, яка є, здавалося б, вже сформульованою. Проте, для цієї 

науки завжди є важливим і унікальним самий шлях до істини, шлях 

особистісного її переживання, який може пройти як філософ з багатим 

досвідом, так і студент-новачок. Все буде залежати від його зацікавленості в 

пошуці цієї істини, яку він може пізнавати разом з пізнанням наук про 

людину та людське суспільство. 

Останнім часом почали формуватися окремі й самостійні напрями 

філософського знання, один з яких присвячено філософському вивченню 

феномену техніки, якому приділяється належна увага лише останні сто років. 

Перші фундаментальні роботи з філософії техніки виникли на початку 

ХІХ ст. У 60-ті роки XX ст. філософія техніки розвивалася досить 

інтенсивно, а сьогодні однією з найважливіших проблем, якою займається 

філософія техніки, є проблема і концепція людини, що створює та 

використовує техніку. Особливість цієї проблеми пов’язана нині зі стрімким 

зростанням потужних технологій, що застосовуються людьми в різних 

сферах їх життєдіяльності [282]. 

Існування у світовій та вітчизняній практиці різних підходів до 

побудови курсу філософії обумовлює спроби їх поєднання і створення іншої 

концепції курсу філософії у непрофільному ВНЗ, зокрема в університеті 

технічного напряму. Орієнтовно концепція має враховувати такі положення. 

1. Філософія завжди є стилем або методом мислення певної епохи, тож 

навчальна програма має надавати студентам достатньо чіткі уявлення про 

мислення, механізми та принципи, що визначають його історичну 

своєрідність, розкривати категоріальний зміст процесів, які визначають їх 

реальний сенс. Мета такої сукупності знань – формування мислення 
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студентів як інструменту, який забезпечує їхні рефлексивні можливості, 

тобто здатність до аналізу власних розумових процесів за змістом і засобами. 

2. Інтегральна природа філософії визначає її важливу роль у поєднанні 

отриманих студентами знань з цілісним світоглядом, світорозумінням, 

філософія покликана забезпечити єдність природного та соціального світу в 

свідомості студента і вплинути на його професійне майбутнє. З цієї точки 

зору, навчальна програма з дисципліни «Філософія» має містити теми, які 

забезпечують узгодженість, інтеграцію, з одного боку, природничих знань, з 

іншого, – гуманітарних. Вона має надавати можливість наповнення 

абстрактних філософських категорій і суджень конкретним змістом, створити 

теоретичні підвалини для їх практичного і творчого застосування у контексті 

майбутнього фаху студентів університетів технічного напряму. 

3. Філософія є засобом самопізнання і, як навчальна дисципліна, має 

стати для студентів засобом саморозвитку у контексті соціокультурної та 

аксіологічної реальності. Такі можливості філософії дозволяють забезпечити 

ефективний вплив на процес соціалізації особистості, який може бути 

досягнутий лише через розвиток її власного духовного життя. У зв’язку з 

цим, одним із завдань філософії як навчального предмета є розвиток 

здатності студента до аналізу змісту своєї власної діяльності через призму 

морально-етичних норм та інших систем цінностей. Розв’язання 

поставленого завдання у процесі навчання філософії, на наш погляд, 

можливе лише на шляху опанування студентом як певного обсягу історико-

філософського та проблемного матеріалу, так і навичок філософування. 

Особливе місце в системі суспільствознавчих дисциплін, які 

викладаються в університетах технічного напряму, належить соціології. Вона 

формує у студентів соціологічні культуру та мислення, здатність адекватно 

сприймати соціальні процеси, які відбуваються у суспільстві, сприяє 

формуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів 

соціального розвитку, надає відомості про методологію та методику 

соціальних досліджень. Вивчення студентами соціології допомагає їм у 
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з’ясуванні змісту складних соціальних явищ і конфліктів, які відбуваються в 

сучасному суспільстві, у виявленні причин і джерел їх виникнення та 

можливих шляхів вирішення, особливостей функціонування та подальшого 

розвитку соціальних об’єктів в умовах ринкової економіки. 

З точки зору завдань гуманізації української студентської молоді, цей 

навчальний курс має вирішувати зокрема такі завдання: 

1. Формувати у майбутніх спеціалістів технічного напряму аксіологічні 

вміння та навички використання соціологічного підходу, як важливого 

інструменту при аналізі відповідних соціокультурних явищ. 

2. Формування особистої системи цінностей, яка орієнтує студентів на 

гуманістичне вирішення соціальних проблем в особистому житті та 

життєдіяльності сучасного українського суспільства, насамперед в 

організаціях і установах технічного спрямування, де вони будуть працювати 

після закінчення вищого закладу освіти. 

Наступним предметом нашого аналізу є така суспільствознавча 

дисципліна, як політологія. Ця дисципліна посідає у процесі формування 

гуманістичних цінностей студентів окреме важливе місце, оскільки її зміст 

закладає підґрунтя для зміцнення у свідомості студентів таких базових 

цінностей, як свобода, демократія, правова держава, громадянин тощо. 

Спробуємо сформулювати основні вимоги щодо побудови навчального 

курсу політології в університетах технічної спрямованості, орієнтованого на 

формування гуманістичних цінностей студентів. 

1. Врахування при відборі та структуруванні навчального змісту курсу 

політології коло міжпредметних зв’язків, насамперед орієнтованих на 

формування ціннісної свідомості студента. 

2. Зосередження начального змісту на питаннях місця і ролі держави, 

прав людини і громадянина, демократичних цінностей у розвитку сучасної 

політичної системи України. 

3. Створення у начальному змісті та в організації навчання можливостей 

для активного виявлення студентами власної ціннісної позиції щодо 
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політичних процесів, які відбувалися у суспільстві в минулому та 

проявляються сьогодні. 

4. Уникнення політизації курсу та спроб ідеологічного чи політичного 

впливу на студентів з боку укладачів програм, авторів підручників і 

викладачів. 

Таким чином, враховуючи специфіку проаналізованих вище навчальних 

дисциплін, саме зміст суспільствознавчої освіти має забезпечити ефективне 

формування гуманістичних цінностей студентів інженерно-технічних 

навчальних закладів. 

Зміни, які відбуваються останніми роками у житті українського 

суспільства обумовлюють реформування вищої освіти в цілому і оновлення 

навчання дисциплін суспільствознавчого циклу зокрема, які впливають на 

рівень гуманістичного наповнення світогляду молодої особистості. 

Узагальнюючи, зазначимо, що сучасний процес навчання 

суспільствознавства студентів технічних спеціальностей потребує, щоб: 

1) у навчальний зміст дисциплін суспільствознавчого циклу (філософії, 

політології, соціології) було включено елементи, що дозволяють акцентувати 

і реалізувати аксіологічний потенціал названих дисциплін; 

2) важливими результатами навчання студентів визнавались опанування 

ними суспільствознавчими знаннями, уміннями та ставленнями, що 

сприяють формуванню особистої системи гуманістичних цінностей і 

переконань; 

3) при відборі та структуруванні навчального змісту суспільствознавчих 

дисциплін застосовувалися міжпредметні зв’язки, орієнтовані на формування 

громадянської свідомості студентів; 

4) відбувалося перетворення студента на активно діючого суб’єкта 

навчального процесу шляхом застосування продуктивних технологій 

навчання. 
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Висновки до розділу 1 

Опорним поняттям для визначення сутності предмета дослідження є 

поняття «суспільствознавство», під яким у широкому значенні розуміють 

сукупність знань про людину й суспільство, що формуються на основі низки 

суспільних наук, насамперед історії, соціології, економічної теорії, 

політології, правознавства тощо. Відповідно під поняттям «суспільствознавчі 

дисципліни» маємо на увазі комплекс навчальних дисциплін, зміст яких 

сформовано на основі суспільних і соціальних наук (гуманітарних і 

соціальних за новим переліком галузей знань і спеціальностей від 2015 р.). 

Згідно цього переліку, до нормативних дисциплін соціально-економічної 

підготовки для бакалаврів технічних напрямів віднесено історію України, 

історію української культури, філософію і такі вибіркові навчальні 

дисципліни соціально-економічної підготовки, як політологія, соціологія, 

релігієзнавство, основи конституційного права, економіка, історія науки і 

техніки. 

Навчання цих дисциплін має стати дієвим інструментом реалізації мети 

сучасної вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до активної творчої професійної діяльності, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, освітньо-культурного потенціалу народу, 

забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих фахівцях. 

Досягнення цієї мети потребує створення певної системи навчання 

суспільствознавства у вищій школі, зокрема технічній. Компонентами такої 

методичної системи є: мета, зміст, методи і засоби, організаційні форми 

навчання та результати навчання, що перебувають між собою у специфічних 

взаємозв’язках. Причому, ці взаємозв’язки для різних предметів можуть бути 

різними й залежать від специфіки предмету. Крім того, компоненти 

методичної системи можуть залежно від умов з часом змінюватися, 

перебувати у розвитку, відповідно й перебудовуються зв’язки між ними. 
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Отже, поняття «методична система навчання суспільствознавчих 

дисциплін студентів технічних університетів» можна визначити як складну, 

відкриту динамічну педагогічну систему, що відображає упорядковану в часі 

й просторі взаємодію викладачів та студентів вищого технічного навчального 

закладу на основі компетентнісного і діяльнісного підходів, орієнтовану на 

розвиток особистості студентів засобами змісту суспільствознавчих 

дисциплін. 

Метою сучасної суспільствознавчої освіти у технічних університетах, як 

важливого компонента методичної системи, є підготовка випускника-фахівця 

як громадянина України й активного суб’єкта соціальних, політичних, 

економічних відносин на основі формування світоглядних і суспільних 

орієнтирів, громадянської активності та життєвих принципів у процесі 

навчання нормативних і вибіркових гуманітарних і соціальних навчальних 

дисциплін. Змістом суспільствознавчої освіти є обумовлена освітньою метою 

система відомостей суспільних наук, що забезпечує формування знань, умінь 

і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей особистості 

майбутнього фахівця з урахуванням перспектив і потреб розвитку 

суспільства. Засвоєний зміст трансформується в результати навчання – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

студентом у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-

науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти. Організацію навчання як компонент методичної системи 

складають методи, форми і засоби навчання суспільствознавчих дисциплін. 

Логіка дослідження обумовила необхідність уточнення таких понять 

сфери професійної підготовки фахівців у вищій школі, як професія (фах), 

кваліфікація, кваліфікаційна спеціалізація та освітньо-кваліфікаційна 

характеристика, які використовуються в дисертації у процесі визначення і 

вимірювання результатів навчання. Важливим у цьому переліку є також 

поняття «компетентність», під якою розуміємо здатність фахівця 

кваліфіковано виконувати певні види робіт у межах конкретної професії 
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(вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію), досягаючи високих кількісних і якісних 

результатів праці на основі його професійних знань, умінь і навичок. 

Дослідження показали, що вища технічна освіта на теренах України має 

давнє історичне коріння. За більш ніж 250-річний вік вона увібрала в себе 

традиції кращих європейських інженерних шкіл. В основі її – поєднання 

фундаментальної природничої підготовки з математики, фізики, хімії та 

інших дисциплін із загально інженерною та отримання професійно-

практичних навичок на виробництві та в наукових установах. Сьогодні вона 

переживає період трансформації, важливими напрямами якої є 

гуманітаризація – перехід освіти до цілісного сприйняття світу і культури, до 

формування гуманітарного, системного мислення, формування фахівця 

культурною людиною, свідомим громадянином, і гуманізація – зміна 

спрямованості всієї системи навчання та його цілей у бік виховання 

неповторної, яскравої індивідуальності, унікальності духовно-моральної 

особистості. Професійна підготовка повинна поєднуватися із формуванням 

гуманітарної культури студентів і утвердженням гуманістичних пріоритетів у 

їх свідомості. 

Вітчизняні та західні вчені пов’язують перспективи розвитку освіти у 

ХХІ ст. із розбудовою демократичних та інтеграційних парадигм, що за своїм 

ідеологічним вектором зорієнтовані на гуманістичні цінності сучасної 

Європи, з «укладанням» нового соціального контракту, котрий відповідав би 

імперативам ХХІ ст. Ці процеси актуалізувались в Україні в зв’язку із курсом 

на інтеграцію в європейський освітній простір, приєднанням до Болонського 

процесу. Вирішення нових завдань обумовило обґрунтування відповідних 

стратегій, з урахуванням особливостей національної системи освіти й 

формування реальних шляхів її зближення з європейською, насамперед 

переосмислення структури навчального процесу, забезпечення його 

гнучкості, створення всіх умов для повноцінної самостійної роботи всіх 

студентів тощо. 
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Сучасне оновлення вітчизняних технічних університетів 

опредметнюється в нарощуванні науково-педагогічного потенціалу 

факультетів (кафедр) цих закладів, адаптації навчально-методичної 

діяльності до інновацій та реформ у сфері освіти, орієнтації на задоволення 

суспільних потреб у підготовці висококваліфікованих фахівців, інтеграції 

університетів у європейський і світовий освітній й науковий простір, 

формуванні професійного науково-педагогічного складу, забезпеченні 

соціального захисту працівників та студентів, розвитку партнерських 

відносин із спорідненими факультетами (кафедрами) вищих навчальних 

закладів України, освітніми та науковими установами. Складовими нової 

парадигми української вищої технічної освіти є випереджальний розвиток, 

зорієнтований на нові потреби суспільства; вироблення нової системи 

цінностей у молоді й нових відносин між викладачем і студентом; 

формування такої мотивації навчання студентів, яка зорієнтована на 

актуалізацію власної системи цінностей; подолання технократизму освіти; 

забезпечення освітнього процесу новими методиками із гуманістичним 

спрямуванням; орієнтація на цілісно-розумовий та морально-естетичний 

зміст навчання, привнесення в нього елементів духовної самобутності та 

реальної самодіяльності. 

Здійснений аналіз великого масиву джерел дає підстави стверджувати, 

що основними тенденціями в розвиткові сучасної української вищої 

технічної освіти є: 

- компетентнізація навчання; 

- спроба переходу до оцінювання якості вищої інженерної освіти за 

рівнем виконання комплексу освітніх завдань (навчальні досягнення, 

соціалізація випускників, яка передбачає оволодіння навичками 

орієнтації та функціонування в сучасному суспільстві, розвиток 

громадянської свідомості) за умов відповідності освітніх послуг 

вимогам споживачів, додержання нормативних вимог щодо умов 

навчання, виконання освітнього стандарту; 
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- гуманітаризація та гуманізація навчання майбутніх інженерів, 

подолання технократизму освіти шляхом вироблення нової системи 

цінностей у молоді і нових відносин між викладачем і студентом; 

формування такої мотивації навчання, яка орієнтована на актуалізацію 

власної системи цінностей; 

- суттєве оновлення змісту (включення до навчальних програм 

управлінських, економічних та правових знань, поглиблене вивчення 

інформаційних технологій, основ інтелектуальної власності, іноземних 

мов тощо) та методики навчання (принцип «створи», замість принципу 

«повтори»). 

Дискусії щодо співвідношення гуманітарного та природничо-наукового 

знання у підготовці фахівця точаться вже протягом двох століть. Причому 

теоретична полеміка здійснює значний вплив на реальні процеси 

модернізації змісту університетської освіти. Наприклад, за радянських часів, 

незважаючи на перевагу у викладанні природничих і технічних дисциплін у 

вищій технічній школі, склалася досить струнка система навчання 

суспільствознавства. Звичайно, вона була вкрай заідеологізованою і 

вибудовувалася на ідеологічних догмах. Але, з іншого боку, до її позитиву 

варто віднести ретельно продуманий принцип безперервності – визначення 

більш-менш оптимального місця кожної з навчальних дисциплін у часовому 

проміжку, єдину систему змісту і методики викладання. 

У перші пострадянські роки стався радикальний зсув у викладанні 

всього циклу суспільствознавчих дисциплін. Потрібно було подолати їх 

заідеологізованість, спрямувати на загальнолюдські цінності і національні 

українські традиції. Саме в такому контексті розроблялися і 

впроваджувалися в минулі роки у навчальний процес курси вітчизняної 

історії, соціології, економіки, філософії та культурології на початку періоду 

незалежності. 

Згодом у нормативних документах щодо освіти («Концепція 

гуманітарного розвитку України на період до 2020 р.» та «Національна 
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стратегія розвитку освіти на 2012–2021 роки») на перший план було 

висунуто як провідне завдання кожного вищого закладу освіти загалом, а 

технічного зокрема, всебічний розвиток молодої особистості, котра зможе 

самостійно стати повноправним суб’єктом у різноманітті політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших відносин. У виконанні цього 

завдання важлива роль належатиме суспільствознавчим дисциплінам, що 

формують особистість студента-громадянина відповідно до сучасних і 

реальних вимог нашого суспільства, навчаючи її логічного, історико-

філософського мислення, підсилюючи навички політичного і соціально-

економічного аналізу процесів, що відбуваються, та розкривають особливості 

культурного розквіту нашого швидкоплинного світу. Причому, сучасні мета і 

завдання навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах 

поступово мігрують від розвитку загальної культури фахівця до окремого 

важливого компонента суто професійної підготовки. 

Отже, навчання студентів технічного університету суспільствознавчих 

дисциплін має забезпечити насамперед вирішення наступних завдань: 

- підготувати спеціаліста для ефективної самостійної діяльності в 

сучасному економічно-правовому та соціокультурному середовищі, 

компетентність якого буде сприяти процесам євроінтеграції України; 

- допомогти молодій особі оволодіти основами знань про людину та 

суспільство, усвідомити і засвоїти найважливіші гуманістичні цінності 

та традиції нашого суспільства; 

- сприяти розумінню студентами природи суспільних та 

міжособистісних відносин, їх соціокультурних та інших аспектів і 

характеру можливих конфліктів; 

- створити умови для опанування студентами певної сукупності знань і 

умінь, що лежать в основі формування особистої громадянської 

позиції, які допомагають виробити власну політичну позицію; 
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- активізувати залучення молоді до політичного життя країни в умовах 

переоцінки цінностей та формувати морально стабільного та 

відповідального за свої вчинки громадянина. 

Від 2003 року реалізація завдань суспільствознавчої підготовки 

студентів технічних університетів України забезпечується різними 

навчальними дисциплінами, серед яких провідне місце посідають історія 

України, філософія, соціологія й політологія. Причому кожна з них, 

враховуючи особливості змісту, конкретизує і доповнює можливості 

розв’язання зазначених завдань. 

Основні наукові результати розділу опубліковані нами в спеціалізованих 

фахових виданнях [405; 419; 426; 428; 430; 432; 441]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

2.1 Трансформації змісту і структури суспільствознавчих дисциплін 

у вітчизняній вищій технічній освіті (1991–2014 рр.) 

Українська вища школа успадкувала на початку 90-х рр. ХХ ст. 

радянську модель суспільствознавства, яка структурно була сформована на 

початку 60-х рр. ХХ ст. [362, с. 163–164]. 

У лютому 1962 р. на нараді завідувачів кафедр суспільних наук вищих 

навчальних закладів М. Суслов підкреслив, що підсилення ідеологічної 

роботи в цілому, та ідейно-виховної роботи в закладах освіти зокрема, є 

головним напрямком у роботі партії та радянської суспільствознавчої науки 

[403, с. 2]. Головний партійний ідеолог запропонував увести в навчальний 

процес вищої школи, крім філософії і політекономії, основи наукового 

комунізму, програми і підручники для якого було доручено розробити 

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Інститутам історії, 

філософії, економіки АН СРСР та Академії суспільних наук при ЦК КПРС 

[403, с. 3]. 

Була визначена також послідовність вивчення суспільствознавчих 

навчальних дисциплін у вищій школі: історія КПРС, філософія, політична 

економія, основи наукового комунізму. Весь цей комплекс мав бути 

спрямований на виховання у радянської молоді «рис людини комуністичного 

суспільства», а «Моральний кодекс будівника комунізму» для цього 

визначався основним путівником [403]. Опанування студентами зазначених 

навчальних дисциплін передбачало вивчення та обов’язкове конспектування 

численних праць класиків марксизму-ленінізму, документів КПРС та 

міжнародного комуністичного руху. Вільнодумство, щонайменше відхилення 

від партійного трактування історичних подій, явищ і процесів суспільного 

життя, теоретичних питань, партійні та адміністративні органи переслідували 
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й карали – аж до звільнення викладачів з роботи і відрахування студентів із 

вищих навчальних закладів. Водночас вивчення студентами таких дисциплін 

забезпечувало отримання ними систематизованих знань щодо історії країни 

(історія КПРС), економічної (політична економія), соціальної (історичний 

матеріалізм як складова марксистсько-ленінської філософії) та політичної 

(науковий комунізм) сфер суспільного життя, сприяло формуванню 

абстрактного, понятійно-категоріального мислення студентів [465, с. 6]. 

Відомо, що в колишньому СРСР суспільствознавчим дисциплінам 

приділялася значна увага, саме як чинникам ідеологічної репродукції 

радянського громадянина. Орієнтація вищих навчальних закладів на суто 

фахову підготовку, нівелювання особи та її вищих духовних цінностей, які 

повинні були створюватись під впливом історичного минулого нації та 

філософсько-естетичних надбань людства, були замінені тимчасовими 

цінностями певного політичного режиму, що безумовно не могло не 

вплинути негативним чином на роль і місце суспільствознавчих дисциплін у 

формуванні світосприйняття студентами. Унікальна функція вищої освіти у 

збереженні та примноженні наукових і культурних багатств суспільства, 

далеко не завжди усвідомлювалась в повному обсязі. Довгі роки, 

переважаючий в нашій країні прагматичний підхід до розвитку освіти був 

орієнтований не стільки на духовне та громадянське становлення молодої 

особи, скільки на підготовку вузькоспеціалізованих кадрів. Це породило такі 

проблеми, які негативним чином вплинули на викладання 

суспільствознавчих дисциплін у закладах вищої освіти та їх сприйняття 

студентами, а саме: 

 у суспільстві не всі й не завжди адекватно оцінювали роль 

суспільствознавчих дисциплін, їх виховну і просвітницьку, 

світоглядно-формувальну функції; 

 ускладнення у викладанні історії, філософії та інших 

суспільствознавчих дисциплін у зв’язку зі змінами в суспільній 

системі; 
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 нестача кваліфікованих вітчизняних спеціалістів у галузі соціології, 

особливо у перші роки незалежності України; 

 недостатнє інформаційно-технічне забезпечення навчального процесу з 

цих навчальних дисциплін [465]. 

О. Федорчук, характеризуючи кризу «вузівського суспільствознавства» в 

Україні в сер. 80-х. на поч. 90-х. рр. зазначає, що радянське 

суспільствознавство перебувало в стані фактичної самоізоляції від західного 

світу і західної «буржуазної» науки, а це найзгубнішим чином позначилося 

на його розвитку [395]. 

В часи перебудови (друга пол. 80-х рр. ХХ ст.) на тлі лібералізації 

суспільних відносин почали досліджуватися заборонені раніше 

суспільствознавчі проблеми і з’явилося прагнення до переоцінки минулого.  

У 1987 р. радянські історики І. Мінц, Ю. Афанасьєв, В. Логінов, М. Кім 

та ін. почали критично висловлюватися в науковій і публіцистичній 

періодиці щодо проблем розвитку історичної науки. Зокрема, Ю. Афанасьєв 

відкрито називав стан історичної науки «застійним», звернувши увагу на 

«згасання» досліджень у багатьох важливих сферах, відсутність достатньої 

кількості фахівців у різних галузях історичного знання, перетворення історії 

на «служницю однобокої пропаганди успіхів» [17]. Численні ж видання з 

історії партії і, насамперед, підручник з історії КПРС, на його думку, були 

написані «мляво, понуро, монотонно» і, замість того, щоб виховувати 

студентів правдою, придушували їх сталінськими визначеннями [17]. 

Ю. Афанасьєв закликав переглянути кон’юнктурні лекції та підручники, 

оскільки традиційний спосіб вивчення історії не міг викликати інтерес у 

молоді. 

Історичні дискусії періоду кризи радянської системи здійснили глибокий 

вплив на свідомість студентської молоді. Розвиваючи діалог з аудиторією, 

суспільствознавці вчилися долати такі «вади проблематики», як недостатня 

увага до особистості, деперсоніфікація історії тощо. К. Корабльов, 

виступаючи у 1987 р. на XI симпозіумі педагогів-істориків соціалістичних 
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країн, говорив про проблему «людського фактору» як одну з актуальних у 

планах Відділення історії АН СРСР [17]. 

У березні 1987 р. вийшла Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

«Основні напрями перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в країні» 

[247, с. 1–2.], яка започатковувала шестирічну підготовку фахівців з 

наукомістких напрямів як прообраз сучасної магістратури; було схвалено 

створення навчально-методичних об’єднань ВНЗ зі споріднених 

спеціальностей тощо. В організаційному плані проголошувалася необхідність 

виборності ректорів, розширення повноважень студентського 

самоврядування, введення атестації вишів. Ця постанова дала поштовх 

реформам у вищій освіті СРСР другої половини 80-х рр. 

Посилення індивідуально-диференційованого підходу поступово стало 

висуватися як першочергове і в галузі вищої освіти. Поряд з традиційними 

вимогами посилення комуністичного виховання, формування у молоді 

діалектичного мислення, високої ідейності, наполегливо звучали ідеї 

демократизації та гуманізації освіти. При цьому, визнавалося необхідним 

створити умови для розкриття творчих здібностей майбутніх фахівців, 

впроваджувати активні методи та форми навчання (дискусії, моделювання 

ситуацій), а також включати студентів у науково-дослідну роботу [395]. 

Розробкою нової ідеології соціально-гуманітарної освіти зайнявся новий 

орган державного управління – Державний комітет СРСР з народної освіти 

під головуванням Г. Ягодіна. Спеціально організованому при ньому в 1988 р. 

Тимчасовому науково-дослідному колективу «Школа» було доручено 

формування концепції демократизації народної освіти. Керівником колективу 

був призначений завідувач лабораторією НДІ загальної педагогіки АПН 

СРСР Є. Дніпров. Паралельно над альтернативним проектом концепції 

працював авторський колектив АПН СРСР. 

У серпні 1988 «Учительська газета» опублікувала обидва проекти 

концепції реформування освіти. Концепція «Школи» припускала подолання 

однаковості в організації освіти і оголошувала людину найвищою цінністю. 
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Розкріпачення освіти вбачалося авторами проекту в утвердженні духу 

співробітництва, принципів варіативної освіти. Останнє кардинально ламало 

традиційну схему навчання: учні і студенти могли вибирати навчальні курси 

та види діяльності, їх досягнення оцінювалися, виходячи з індивідуального 

рівня розвитку. Таким чином, в освітньому просторі проголошувалися і 

затверджувалися принципи диференціації та відкритості навчальних систем, 

принципи особистісно-орієнтованої освіти, затребуваної практикою 

пострадянського освітнього процесу [334]. 

Другий проект концепції був більш консервативний і не припускав 

кардинальної трансформації чинної системи та принципів її організації. Тим 

не менш, обидві концепції визнавали необхідність змін у напрямку 

подолання одноманітності й утилітарності. На з’їзді працівників освіти 

(грудень 1988 р.) обговорювався проект, підготовлений «Школою». Більшість 

делегатів з’їзду підтримали ідеї гуманізації та демократизації освіти, 

«революційні зміни» в діяльності школи. За завданням Держкомітету СРСР з 

народної освіти було підготовлено навчальний посібник у вигляді курсу 

лекцій для студентів ВНЗ за редакцією доктора історичних наук, професора 

Б. Леванова «Політична історія Росії та СРСР». Посібник був націлений на 

подолання «небувалого нігілізму» щодо суспільних наук, перебудову їх 

викладання відповідно до вимоги гуманітаризації вищої освіти [334]. 

Наскільки такі трансформації у навчанні були актуальні, свідчить 

публікація соціологів у журналі «Социс» (1987 р.), котрі, напередодні 

Всесоюзної наради завідувачів кафедрами суспільних наук (1986 р.), провели 

опитування студентів 16 вищих навчальних закладів та виявили, що 23 % 

респондентів вважають суспільствознавчі знання не затребуваними в 

майбутній професійній діяльності. Опитування також показало, що 

«…викладачі суспільних дисциплін користувалися у студентів невисоким 

авторитетом: їхні особисті та професійні якості були оцінені набагато нижче, 

ніж викладачів профілюючих дисциплін [47; 104].  
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На думку дослідників, основними причинами падіння престижу 

вишівських суспільствознавчих дисциплін були такі: 

 монополізм марксистсько-ленінської теорії в системі суспільних наук 

як єдино правильної методології; 

 ототожнення системи суспільних наук з теорією марксизму-ленінізму; 

 замовчування і войовнича критика досягнень немарксистського 

суспільствознавства; 

 засилля ідеологічної цензури, що призвело до порушення принципу 

науковості досліджень; 

 панування догматизму в осмисленні навколишньої дійсності; 

 панування у викладацькій практиці авторитарної методики та 

нетерпимості до інакомислення; 

 низька матеріально-технічна база навчальних закладів; 

 низька заробітна плата викладачів ВНЗ та непрестижність професії 

науковця в суспільстві, 

 низький рівень кваліфікації викладацьких кадрів [281]. 

Незважаючи на вжиті спроби реформування соціально-гуманітарної 

освіти, падіння авторитету суспільних наук серед студентів посилювалося. У 

1989 р. було зафіксовано своєрідний «бойкот» з боку частини студентської 

молоді щодо дисциплін традиційного марксистсько-ленінського спрямування. 

Проведене в цій ситуації всесоюзне дослідження за програмою «Громадська 

думка», в ході якого було опитано 1800 студентів і сотні викладачів з 43 ВНЗ 

і 35 вузівських центрів країни, виявило, що близько 40% студентів 

незадоволені рівнем викладання суспільних дисциплін, а приблизно п’ята 

частина суспільствознавців уважала, що їх наука переживає кризу [104]. 

У вирі суспільно-політичних змін кінця 80-х рр. було почато 

деідеологізацію суспільствознавчих дисциплін у вищій школі. Так, замість 

історії КПРС і наукового комунізму студенти почали вивчати курси 

«Проблеми теорії сучасного соціалізму» та «Соціально-політична історія XX 
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століття». У листопаді 1988 р. у номенклатурі спеціальностей наукових 

працівників з’явилася спеціалізація з політичних наук і, відповідно, у вищих 

навчальних закладах почалося викладання політології замість історії КПРС 

та наукового комунізму. 

У викладанні суспільствознавчих дисциплін у цей час відбувалися 

значні зміни ціннісних акцентів: від абсолютного пріоритету держави 

почався перехід до пріоритету людини у суспільно-політичних та соціально-

економічних відносинах. «Олюднення» суспільствознавства стало 

визначальною ознакою його викладання наприкінці 80-х рр. [230]. Подолання 

кризи у викладанні суспільствознавства наприкінці 80-х рр. намагалися 

реалізувати шляхом упровадження плюралістичної моделі викладання та 

проблемно-пошукових методів навчання, але стикалися з консервативним 

спротивом викладачів старої формації. Як зазначає О. Федорчук, криза 

вузівського радянського суспільствознавства виявлялася у формах кризи 

ідеологічної, організаційної, кадрової [395]. 

Питанням перебудови викладання соціально-гуманітарних дисциплін у 

вищих навчальних закладах була присвячена вереснева (1989 р.) нарада 

начальників управлінь (відділів) викладання суспільних наук Міністерств 

народної освіти союзних республік і директорів Інститутів підвищення 

кваліфікації викладачів суспільних наук. За його результатами Державний 

комітет СРСР з народної освіти видав наказ про введення як обов’язкових 

таких суспільствознавчих курсів: «Соціально-політична історія XX століття», 

«Філософія», «Політична економія», «Проблеми теорії сучасного 

соціалізму». З урахуванням профілю ВНЗ, національних і регіональних 

особливостей, інтересів і побажань студентів вводилося викладання на 

факультативній або обов’язковій основі курсів «Соціології», «Політології», 

«Соціальної психології», «Історії та теорії релігії та атеїзму» [465]. 

За рекомендацією Ради кафедр суспільних наук, ВНЗ отримали право 

визначати послідовність вивчення суспільно-політичних дисциплін; 

перерозподіляти години між різними курсами або вводити за рахунок цього 



 
 

89 

нові суспільствознавчі дисципліни; встановлювати види внутрішнього 

семестрового контролю знань студентів, зміст і форму іспитів, у тому числі, 

державних; видавати малотиражну навчально-методичну літературу; 

організовувати підрозділи (відділення, факультети, інститути). Але 

суспільствознавці вимагали, щоб обов’язкове чи факультативне вивчення 

суспільствознавчих дисциплін визначив Державний комітет СРСР з народної 

освіти, оскільки існувала небезпека, що ректори технічних вишів переведуть 

всі курси на факультативну основу [465]. 

Сфера самостійності кафедр суспільних наук розширювалася наданням 

їм права затвердження сітки годин, що встановлювала співвідношення 

лекцій, семінарів, консультацій, співбесід, самостійної роботи студентів. 

Дозволялося використовувати до половини часу, виділеного на обов’язкову 

навчальну дисципліну, для організації спецкурсів і спецсемінарів з її 

проблематики. Аудиторне навантаження суспільствознавців не повинно було 

перевищувати 400 годин. Але фактично у багатьох викладачів воно доходило 

до 700, а іноді і до 1000 годин. 

Березневе рішення колегії Державного комітету СРСР з народної освіти 

(1990 р.) «Про перебудову системи підготовки та використання кадрів 

викладачів суспільно-політичних дисциплін вищих навчальних закладів» 

закріпило вирішальну роль кадрового забезпечення в реалізації концепції 

перебудови викладання суспільствознавства. Основними вимогами до 

професії ставали наукова компетентність, високий культурний рівень, вміння 

аналізувати соціальну реальність та шляхи її вдосконалення [465]. 

Особливої гостроти кадрове питання набуло на початку 1990-х рр. у 

зв’язку з тим, що виникла необхідність в організації перепідготовки 20 тис. 

викладачів суспільних наук, серед яких 9,5 тис. мали дипломи скасованих 

спеціальностей («Історія КПРС» і «Науковий комунізм»). 

На початку 90-х років була запроваджена нова система викладання 

суспільствознавчих дисциплін, яка передбачала обов’язкове вивчення 

політичної історії, філософії, економічної і соціально-політичної теорій, 
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культурології, водночас припускаючи вибір вищими навчальними закладами 

різних варіантів навчальних дисциплін у межах кожної з цих наук. Так, у 

межах соціально-політичної теорії можна було викладати навчальні 

дисципліни «Теорія сучасного соціалізму», «Історія соціально-політичних 

учень», «Політологія», «Соціологія», «Теорія світового політичного 

процесу», «Політична культура та ідеологія», у межах економічної теорії – 

«Основи економічної теорії і практики господарювання», «Політична 

економія», «Економічні системи суспільства», «Історія економічних учень». 

Однак, це не було реалізовано повною мірою, оскільки невдовзі розпався 

Радянський Союз [465]. 

Суттєві зміни в організації викладання суспільствознавства почалися в 

ході впровадження нової концепції викладання суспільствознавчих 

дисциплін, затвердженої у 1990 р. на Всесоюзній нараді суспільствознавців 

та нормативно відображеної в Постанові Держкомітету СРСР з питань 

народної освіти «Про підготовку студентів вищих навчальних закладів 

країни з гуманітарних та соціально-економічних наук» від 20 жовтня 1990 р. 

[344]. Зазначена постанова вперше за радянську добу дозволяла студентській 

молоді вільне самовизначення «в світоглядних позиціях, духовних інтересах 

та цінностях» [344]. 

На початку 90-х рр. почалася трансформація курсу «Проблеми теорії 

сучасного соціалізму» у комплекс нових суспільствознавчих дисциплін: 

«Соціологія», «Політологія», «Соціальна психологія», «Історія і теорія релігії 

і атеїзму» тощо. Вченим радам вищих навчальних закладів надавалося право 

змінювати структуру викладання, впроваджувати нові навчальні програми та 

здійснювати перепідготовку професорсько-викладацького складу [344]. За 

рішенням Ради кафедр суспільних наук ВНЗ міг визначати послідовність та 

обсяги вивчення суспільствознавчих дисциплін, визначати зміст і форму 

іспитів, видавати навчальну літературу, організовувати необхідні структурні 

підрозділи. Відповідні зміни відбулися й у номенклатурі наукових 

спеціальностей [229]. 



 
 

91 

Очевидно, що відхід від догматизму у навчанні мав наслідком зміну 

вимог до викладачів суспільствознавства, які переважно використовували 

авторитарні методи у викладанні відповідних дисциплін. Також на сторінках 

періодики обговорювалася і проблема зміни ставлення студентів до 

суспільствознавчих дисциплін. Від студента тепер вимагалося не заучування 

ідеологем і постулатів, а аналіз суспільно-політичних процесів, що динамічно 

розвивалися паралельно зі змінами викладання [338]. 

Суспільствознавцям, на думку В. Скиби, необхідно було звільнитись від 

гіпнозу «вічних істин», від цитатопоклоніння та схильності до універсальних 

формул. Було необхідно кардинально переосмислити та оновити задачі 

викладацької діяльності, її змісту, принципів та методології. Для того, щоб 

повернути суспільствознавчим наукам їх інтелектуальне значення, 

світоглядне багатство та моральну чистоту, щоб позбавити навчальний 

процес від «сектантського синдрому», від застарілих догм, необхідно було на 

повну силу ввімкнути плюралістичний механізм методологічного аналізу 

суспільних явищ та процесів [354]. 

Охарактеризуємо плюралістичну модель викладання суспільствознавчих 

дисциплін та принципи нового суспільствознавства, запропоновану у той час, 

а саме: 

 невід’ємне право викладача на свободу вибору того чи іншого 

методологічного інструментарію в процесі розкриття проблематики 

курсу, що викладається, подолання тенденційно-вульгаризованого 

підходу до існуючого розмаїття методологічних напрямків, за яким 

вони поділяються – за географічними чи іншими ознаками – на «вірні» 

та «невірні»; 

 орієнтація навчального процесу, науково-дослідного пошуку на 

незмінні гносеологічні та аксіологічні «вісі координат» – обрана 

викладачем методологія повинна: а) наближати до істини, а не 

віддаляти від неї; б) відповідати загальнолюдським цінностям, а не 

суперечити їм; 
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 вільне суспільствознавство передбачало: нову трактовку марксистсько-

ленінської методології (як однієї «серед багатьох»), позбавлення 

програмного матеріалу невиправданої абсолютизації теорії марксизму-

ленінізму, відбір її конкурентоспроможних ідей; 

 несприйняття замовчувань щодо помилок та утопічних ідей тієї чи 

іншої теорії: навмисне приховування істини зневажало принципи 

науки, виховання, освіти – приводило до заблудження, напівправди, 

принижуючи етику науковця; 

 реалізація плюралістичної моделі пов’язана зі зростанням ролі 

«компенсаційних механізмів», покликаних поновити прогалину у 

вивченні нашим суспільствознавством тих досягнень вітчизняної та 

зарубіжної наукової думки, які раніше були недосяжними; 

 об’єднати перервані зв’язки сучасного суспільствознавства з 

теоретико-філософською, економічною та політичною традиціями 

дореволюційного періоду, з творчою спадщиною «російського 

західництва»; 

 долати ефект «залізної завіси», його важкі наслідки для 

суспільствознавчих наук, активно втілюючи у викладацьку діяльність 

позитивний досвід західного суспільствознавства; 

 нова (плюралістична) модель викладання – це заснована на принципах 

педагогічної співдружності демократична методика впливу на 

студентів, свобода їх світоглядного самовизначення, заохочення 

самостійності суджень та взаємні вимоги викладача і студентів одне до 

одного, їх відповідальність, високій рівень самоконтролю; 

 вільне ставлення студентів до суспільствознавчих наук як процесу 

спрощення їх поглядів на характер, причини та шляхи вирішення 

проблем перебудови, ненав’язливе навчання та виховання у студентів 

їх позицій, установок, якостей, які намічалися навчальною програмою, 

та індивідуальним планом; 
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 терпимість до іншої (протилежної) точки зору, розробка на заняттях 

вміння чути та слухати. Це – досягнення компромісного, погодженого 

єднання різноманітних світоглядних підходів, ідейних переваг [354]. 

Після здобуття Україною незалежності значна кількість технічних ВНЗ 

країни почала відмовлятися від викладання суспільствознавчих дисциплін, 

що сприяло технократизації та дегуманітаризації підготовки фахівців. 

Міністерство освіти України, вбачаючи загрозу такої тенденції для вищої 

освіти, починаючи з 1991 р. почало реорганізацію змісту, форм і методів 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Постанова спільної колегії Міністерств вищої освіти, народної освіти, 

культури, охорони здоров’я, торгівлі, Комітету у справах молоді, 

фізкультури та спорту за № 6-1/210 від 15.05.1991 «Про викладання 

гуманітарних та соціально-політичних дисциплін у вищих, середніх 

спеціальних навчальних закладах республіки» визначала, що вивчення 

гуманітарних і соціально-політичних дисциплін і спецкурсів має становити 

20–25% від загального обсягу навчального часу для інженерних, медичних, 

сільськогосподарських спеціальностей; природничих, технічних і 

гуманітарних спеціальностей університетів, академій, педінститутів, ВНЗ 

культури, мистецтва, юридичних, торгово-економічних, фізкультурних та 

інших – 30–35% [283]. 

Основними принципами викладання гуманітарних та соціально-

політичних дисциплін Концепція визначала такі: 

 викладання гуманітарних і соціально-політичних наук здійснюється з 

урахуванням положень Конституції УРСР, захищає її світоглядні 

орієнтири, спирається на принципи єдиної державної політики в галузі 

освіти Української РСР; 

 викладання цих дисциплін покликано забезпечувати гуманістичну 

спрямованість освіти, формування творчого потенціалу особистості, 

пріоритет загальнолюдських духовних цінностей в підготовці 

майбутнього спеціаліста; 
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 забезпечення демократизації системи викладання гуманітарних і 

соціально-політичних дисциплін, незалежності навчально-виховного 

процесу від втручання політичних партій, громадських, релігійних 

організацій та рухів; 

 забезпечення інтернаціонального характеру гуманітарних знань, 

органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; 

 забезпечення широкого впровадження на основі педагогіки 

співробітництва свободи вибору студентами форм занять, навчальних 

курсів, можливості отримання студентами (за бажанням) другої 

спеціальності – гуманітарної; 

 забезпечення права вибору ВНЗ, кафедрою структури викладання 

гуманітарних і соціально-політичних дисциплін, розробки навчальних 

планів та програм, в яких максимально враховувались би національні і 

регіональні особливості, специфіка вищого навчального закладу та 

окремих спеціальностей; 

 неперервний характер гуманітарної і соціально-політичної освіти 

протягом всього періоду навчання у вузі [283]. 

Наголошувалось, що перехід до нової системи викладання у ВНЗ 

України повинен забезпечити обов’язкове вивчення студентами на варіантній 

основі п’яти базових дисциплін з таких напрямів: 

 історичний (всесвітня історія, політична історія СРСР, історія 

міжнародних відносин, політична історія XX століття, історія 

суспільних рухів та політичних партій в СРСР); 

 філософський (вступ до філософії, історія філософії, соціальна 

філософія, основи сучасної світової та вітчизняної філософії, основні 

напрямки світової філософії XX століття, діалектика та теорія 

пізнання); 
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 економічний (основи економічної теорії, політекономія, економічна 

теорія і проблеми господарської практики, історія економічних вчень, 

економічні системи суспільства); 

 соціально-політичний (політологія, основи соціології, історія 

соціально-політичних вчень, теорія світового політичного процесу, 

сучасна теорія соціалізму, політика та ідеологія); 

 культурологічний (історія і теорія світової і вітчизняної культури, 

історія культури народів СРСР, мистецтвознавство, історія 

образотворчого мистецтва, історія світової і вітчизняної літератури). 

Введення на обов’язковій основі в кожному із базових напрямів 

спецкурсів з україністики, зокрема: історія України, історія української 

філософії, історія української економічної думки, історія суспільних рухів та 

політичних партій на Україні, проблеми української культури та 

національного духовного відродження та інші. 

Таблиця 2.1 

Обов’язкові навчальні дисципліни для підготовки фахівців із вищою 

освітою 

Навчальні дисципліни Мінімальна кількість 

навчальних годин для 

університетів, академій, 

інститутів 

Історія України 120 

Філософія 120 

Основи економічної теорії 120 

Політологія 80 

Соціологія 80 

Історія і теорія світової та вітчизняної 

культури 

60 

Правознавство 80 

Іноземна мова 340 

Фізичне виховання 320 

Основи соціоекології 70 

Українська мова (для тих, хто нею не 

володіє) 

60 
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Міністерство освіти України у зазначеному листі визначило обов’язкові 

дисципліни для підготовки фахівців із вищою освітою та мінімальні обсяги 

навчальних годин на їх вивчення (лекції, практичні заняття, індивідуальна та 

самостійна робота) (табл. 2.1). 

В. Скиба, досліджуючи сутність та принципи вузівського 

суспільствознавства підкреслював, що зміни, які відбуваються в суспільстві, 

стосуються найглибинніших пластів суспільствознавчих наук. Все гостріше 

відчувається потреба в такій моделі викладання, яка заснована на плюралізмі 

методології. При цьому свідомість суспільствознавців все ще знаходиться в 

полоні догматизму, зберігаючи агресивні стереотипи про «єдину наукову» 

теорію [354]. 

В. Скиба, розкриваючи методичні аспекти розробленої у 90-х роках ХХ 

століття нової навчальної програми з курсу «Політологія», довів, що нова 

концепція викладання суспільствознавчих дисциплін передбачала дійсно 

незрівняне з минулими десятиліттями розширення самостійності викладачів. 

Це було пов’язано із Постановою Держкомітету СРСР з народної освіти від 

20 жовтня 1990 р. (пункт другий): «Постановити, що вищі навчальні заклади 

самостійно розробляють та затверджують програми соціально-гуманітарної 

освіти з урахуванням профілю підготовки спеціалістів, регіональних та 

національних особливостей, наукового потенціалу кафедр». 

Статус навчальних програм при цьому суттєво змінювався, із 

обов’язкових вони перетворювались на орієнтовні. В зазначеній вище 

Постанові відзначалося, що навчальні програми «формуються із різних 

варіантів навчальних курсів», при цьому, вони повинні були відповідати 

таким умовам: 

 «забезпечувати обов’язкове вивчення на сучасному рівні соціально-

політичних теорій»; 

 «зберігати базові знання». 

Такий підхід надавав різноманітні можливості концептуальної будови 

курсу «Політологія». Наприклад: 
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– використання в якості основної – навчальної програми, підготовленої 

центральними відомствами; 

– використання навчальної програми підготовленої в іншому ВНЗ; 

– використання навчального проспекту на основі двох чи більше 

програм, підготовлених в науково-дослідних інститутах; 

– власна розробка викладачем навчальної програми на основі всього 

різноманіття навчальних програм із застосуванням сучасної літератури. 

Безумовно, реалізація будь-якого із перших трьох варіантів неможлива 

без застосування творчих зусиль самого викладача. Але при цьому, найбільш 

виснажливим є четвертий варіант – самостійна підготовка викладачем усіх 

навчальних тем суспільствознавчого курсу. 

В. Скиба підкреслював, що для нової концепції викладання 

суспільствознавчих дисциплін тоді не менш важливим було розроблення 

викладачем оновленої індивідуальної навчальної програми. Але спершу 

розглянемо тематичний план курсу «Політологія». 

У відповідності до концепції викладання суспільствознавчих дисциплін 

на альтернативній основі тематичний план поділявся на дві частини:  

 викладання основного курсу, який завершується іспитом; 

 вивчення спецкурсів та спецсемінарів, що закінчується заліком. 

Виходячи з цього, навчальний матеріал розподілявся на два навчальні 

семестри – основний курс із підсумковим іспитом планувався на один 

семестр, а спецкурс та спецсемінари із заліком на інший семестр. Такий 

підхід надавав можливість суттєво упорядковувати процес викладання 

політології, надаючи всьому суспільствознавчому курсу визначеності та 

цілісності. 

Тематичний план складався із таких частин: перший семестр вивчення 

політології (основний курс) – 44 години, а другий (спецкурс) – 36 годин. При 

цьому на лекції в першому семестрі відводилось – 22 години + 22 години на 

семінарські заняття, але ці години викладач мав право також використати для 

інших форм навчальної роботи (колоквіуми, ділові ігри тощо). Спецкурси 
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викладались на альтернативній основі. Пропонуємо зразок тематичного 

плану з курсу «Політологія».  

 

Таблиця 2.2 

Тематичний план основного курсу політології 

(перший семестр – 44 години) 

 

Теми лекції та семінарських занять 

Лекції 

(22години) 
Семінари 

(22години) 

Розділ І. Вивчення дисциплін політологічного циклу – 

потреба суспільного прогресу. 

 

Тема 1. Деформація суспільствознавства та необхідність 

вивчення у вищій школі курсу «Політологія» 

Тема 2. Політична наука: предмет, метод, функції. 

Теоретична та прикладна політологія. 

Тема 3. Політологія та марксизм-ленінізм. 

 

 

 

1 

 

1 

 

– 

 

 

 

– 

 

1 

 

1 

Розділ ІІ. Історія політології. 

Тема 4. Давній світ: деякі аспекти зародження та 

становлення науки про суспільство. 

Тема 5. Нові часи: суттєва новизна в розвитку політичної 

теорії. 

Тема 6. Невикористані ідеї вітчизняної політико-правової 

думки п. ХІХ- п. ХХ ст. 

Тема 7. Становлення новітньої західної політології. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Розділ ІІІ. Сучасна політологія та політична практика. 

Тема 8. Влада та політичний режим. 

Тема 9. Політична система суспільства як складний 

механізм багатогранної реалізації влади: затвердження 

демократії. 

Тема 10. Політична свідомість, політична діяльність, 

політична культура. 

Тема 11. Політичні партії, суспільно-політичні рухи, 

політичне лідерство.  

Тема 12. Національні відносини та національна політика. 

Тема 13. Громадянське суспільство та правова держава. 

Тема 14. Політичні течії сучасності: аналіз деяких 

концепцій. 

Тема 15. Нове політичне мислення та соціальний  прогрес. 

Проблеми глобалістики. 

 

2 

2 

 

2 

 

– 

 

2 

2 

– 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

2 

– 

 

Індивідуальна навчальна програма з курсу «Політологія» включала в 

себе три важливі частини, розглянемо кожну з них. 
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Перша частина програми, що включала в себе основи лекційних тем 

курсу, не була суворо канонізованою. Найчастіше зберігались особливо 

актуальні вислови відомих мислителів, були і робочі уточнювання, 

публіцистично загострені звороти, та одночасно надавались програмні 

орієнтири проблематики навчального курсу. 

Друга частина індивідуальної програми – література. Кожен викладач 

мав право використовувати ті джерела, котрі найбільш відповідали методам, 

які він застосовував, його ціннісним орієнтуванням. Література, яка 

пропонувалася в індивідуальній програмі, рекомендувалась не тільки до 

лекцій, а також і до семінарів, колоквіумів, спецсемінарів, консультацій, 

написання рефератів та науково-дослідницької роботи. 

Література поділялась на частини:  

 історико-класична; 

 спеціальна (підручники, навчальні посібники, монографії та статті); 

 література для вільного читання. 

Третя частина індивідуальної програми була нібито додатком до неї, це 

були фрагменти лекцій. Фрагменти лекцій включали в себе різноманітний 

теоретичний та конкретно-соціологічний матеріал, частини якого по-різному 

характеризували політичні явища та процеси. 

Серед найбільш суттєвих причин затяжної кризи суспільствознавства у 

вищих навчальних закладах наприкінці ХХ ст. В. Скиба виділяв такі. 

1. Теоретичні джерела кризи: засилля «монотеорії» в системі 

суспільствознавчих наук. Монополізм «єдино вірної» методології, як 

протиприродна форма процесу пізнання. Явна та прихована узурпація істини. 

Ірраціоналізм традиції, яка вже склалась, ототожнення системи суспільних 

наук з теоретичною системою марксизму-ленінізму та негативна дія цього 

ототожнення для навчально-пізнавального процесу. Замовчування досягнень 

немарксистського суспільствознавства і догматизм, як приховані форми 

узурпації істини. Необхідність очищення марксистсько-ленінської теорії від 

деформації минулого. Шляхи подолання «великого розколу» між 
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спотвореною сталінською доктриною марксизму-ленінізму та 

загальнолюдськими цінностями. 

2. Методичні джерела кризи: домінування у викладацькій практиці 

авторитарної методики. Основні ознаки педагогіки диктату. Нетерпимість до 

іншої думки. Метод «цитатодоказів». Гіпертрофований акцент на 

конспектуванні рекомендованої літератури. Проблеми оновлення здорового 

глузду та природних якостей суспільствознавства у ВНЗ. Вміння говорити 

просто про складні речі. Перехід від авторитарно-схоластичної методики до 

методики проблемно-пошукового характеру. Висока відповідальність 

студентів, їх самоконтроль та самодисципліна – найважливіші умови 

ефективності демократичних форм та методів навчання. Проблема вільного 

відвідування лекцій. Становлення сучасної методики – двостороння задача в 

активізації навчального процесу: трансформація формули «суб’єкт – об’єкт 

навчання» в формулу «суб’єкт – суб’єкт».  

3. Політичні джерела кризи: негативна дія командно-адміністративної 

системи на розвиток суспільствознавчих наук. Коментаторська, апологетична 

та маніпуляційна функції суспільствознавства у ВНЗ, як різновиди його 

самодискредитації. Проблеми їх подолання та утвердження справжньої 

суспільствознавчої науки. Роль вищої школи у досягненні основ 

цивілізаційної політики. Голодування студентства в контексті перебудовчих 

процесів. 

4. Соціальні джерела кризи: малозабезпечена матеріально-технічна 

база у ВНЗ та у вищій школі в цілому. Збереження остаточного принципу 

фінансування системи вищої та середньої освіти в масштабах республіки та 

всієї країни. Бюрократизм у вищій школі, інші елементи механізму 

гальмування процесів її оновлення. Дефіцит підручників та навчальних 

посібників, нестача наочних і технічних засобів навчання. Злиденний стан 

системи народної освіти. Перші спроби змінити існуючий стан речей. 

Збільшення витрат державного та республіканського бюджетів на освіту та 

заробітну плату викладачів [354]. 



 
 

101 

На думку В. Скиби, поняття «вільної політології» на той час 

сприймалось у зв’язку із розумінням: 

 плюралістичного підходу до викладання політології;  

 подоланням фанатичної віри у можливості існування абсолютно 

безпомильної теорії; 

 необхідність вивчення досягнень в галузі суспільно-політичної думки, 

політичних знань в інших країнах; 

 високого професіоналізму та компетентності викладачів; 

 не сприйняття «інтелектуального тоталітаризму», демократичного 

стилю мислення; 

 гуманізму та високого рівня духовної культури.  

Серед основних напрямків відродження академізму, інтелектуального 

потенціалу суспільствознавства у ВНЗ, виділялись такі: 

 затвердження плюралістичної моделі викладання, яка передбачає 

рівноправ’я та продуктивне використання в процесі пізнання 

різноманітних методологій; 

 впровадження на заняттях та у позааудиторний час проблемно-

пошукової методики педагогічної співпраці викладачів та студентів; 

 затвердження наукового статусу суспільствознавства у ВНЗ, розвиток 

вільнодумства; 

 інтенсифікація самостійної роботи студентів (наприклад, проведення 

колоквіумів тощо); 

 забезпечення світоглядного суверенітету студентів, закріплення його 

внутрішніх гарантів (вміння студентів користуватися свободою слова, 

здібності до самообмеження такою свободою, почуття міри і такту) 

[354]. 

В. Полторак також у 90-х р. ХХ ст., досліджуючи принципи викладання 

соціології студентам інженерно-технічних спеціальностей, зауважував, що на 

підставі положень Декларації державного суверенітету України і концепції 
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викладання гуманітарних та соціально-політичних дисциплін у вищих 

навчальних закладах гуманітарна і соціально-політична освіта передбачає 

обов’язкове вивчення базових курсів за такими напрямами: історичному, 

філософському, соціально-політичному, культурологічному, економічному, а 

також курсів іноземних мов та радянського права [269]. Рекомендований ним 

цикл соціально-політичних дисциплін включав: соціологію, політологію, 

соціальну психологію, історію соціально-політичних вчень, теорію світового 

політичного процесу, сучасну теорію соціалізму, основи демографії, 

соціологію праці та управління. При цьому, в Державній концепції 

викладання гуманітарних та соціально-політичних дисциплін для студентів, 

які навчаються за інженерно-технічними спеціальностями, було 

рекомендовано вивчення в першу чергу соціології, політології, соціології 

праці та управління. 

У зв’язку з розширенням прав ВНЗ у вирішенні усіх питань, пов’язаних 

з визначенням програм навчання студентів з гуманітарних та соціально-

гуманітарних дисциплін, рада ВНЗ, враховуючи рекомендації ради 

гуманітарних наук, напряму ВНЗ, інтересів студентів, контингенту 

викладачів, обирає для вивчення одну обов’язкову дисципліну. Також, до 

50% навчального часу, визначеного для вивчення базового курсу, може бути 

використано на обов’язкові спецкурси та спецсемінари. Можливо, що 

подібний широкий перелік можливих курсів і спецкурсів, які 

рекомендуються в цей час для викладання студентам в межах циклу 

соціально-політичних дисциплін, а також розширені можливості, надані 

радам ВНЗ у виборі різноманітних «комбінацій» цих курсів, призведуть до 

появи різноманітних варіантів програм навчання студентів. Наприклад, 

кафедрою соціології праці та управління Дніпропетровського хіміко-

технологічного інституту після проведення декількох експериментів з 

1991/92 навчального року використовувалась наступна програма навчання з 

циклу соціально-гуманітарних дисциплін, яка складалась з двох варіантів (з 

урахуванням інтересів студентів та кваліфікації штату викладачів): 
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 І варіант – основний курс: соціологія (І семестр) та основи соціології 

праці і управління (ІІ семестр); спецкурс – політологія; 

 ІІ варіант – основний курс: соціологія (І семестр) та політологія (ІІ 

семестр); спецкурс – основи соціології праці та управління. 

Розглянемо, як приклад, тематичний план курсу «Соціологія. Основи 

соціології праці та управління». Цей курс, вперше апробований у 1990–1991 

рр. студентами Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, був 

оцінений позитивно. Курс включав в себе два розділи. Перший з них був 

присвячений розкриттю загальних проблем соціології як науки про 

суспільство, інститути та відносини, другий – основам соціології праці, що 

пов’язано з викладанням курсу студентам технічного, інженерного ВНЗ (у 

ВНЗ іншого профілю друга частина повинна була змінюватись, наприклад, 

«Основи соціології культури», «Основи соціології села») [269]. 

Ми погоджуємося із твердженням О. Шевченко, що панування 

техноцентризму впродовж тривалого часу у вищих технічних навчальних 

закладах, нерозвиненість гуманістичного складника професійного мислення 

фахівців технічного профілю призвели до знецінення гуманістичного, 

соціального та духовного аспектів їхньої діяльності, порушили гармонію між 

людиною, природою й технікою. 

17 жовтня 1991 року було надіслано всім проректорам з навчальної 

роботи, головам обласних (регіональних) науково-методичних рад 

викладачів гуманітарних дисциплін інформаційний лист №300-1/309 «З 

питань гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в умовах багатоступеневої 

форми навчання» [395, с. 55]. У листі зазначалося, що в оновленні вищої 

школи України все більшого значення набуває пошук у навчанні 

різноманітних напрямів навчальної, науково-методичної роботи та виховного 

процесу. З урахуванням Закону України «Про освіту» ВНЗ впроваджують 

багатоступеневу систему освіти, яка передбачає підготовку фахівців усіх 

рівнів на основі гуманізму, демократії, національної самосвідомості, 

взаємоповаги між націями і народами. 
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Таблиця 2.3 

Тематичний план курсу «Соціологія. Основи соціології праці та 

управління» 

№ 

теми 
 

Теми лекції та семінарських занять 

 

Кількість годин 

лекції семінари  

 

Розділ І. Соціологія як наука про суспільство 

 

1 Соціологія як наука про суспільство, структура, 

функції. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

2 Соціологія про закони розвитку суспільства. 

Соціологія та теорія соціалізму. 

 

3 Теорія соціальної структури. Соціальна 

структура сучасного суспільства та основні 

тенденції її розвитку. 

 

 4 Етносоціологія. Соціально-етнічна структура 

сучасного суспільства. Національні відносини  

та національна політика. 

 

5 Соціологія родини. Родина як соціальна 

спільнота та соціальний інститут, основні 

тенденції її розвитку. Демографічна політика та 

її особливості в колишній Радянській державі. 

6 Соціологія особистості. Особистість в системі 

соціальних відносин. 

7 Соціальне життя суспільства та соціальна 

політика. Проблеми соціальної справедливості 

та соціальної боротьби. 

8 Соціальні інститути як форми організації 

сучасної діяльності людей. Засоби масової 

інформації та суспільна думка. 

9 Політична соціологія. Проблеми політичних 

інтересів, відносин, поведінки. 
  

Всього за І семестр 

 

 

18 

 

22 
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Продовж. табл. 2.3 

 

Розділ ІІ. Основи соціології праці та управління 
 

10 Предмет соціології праці. Індустріальна соціологія 

на Заході. Соціологія праці в минулій Радянській 

державі та на Україні.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

      2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

 

 

         4 

 

 

4 

 

 

- 

 

4 

 

11 Соціальна сутність праці. Ствлення до праці та 

мотивація трудової діяльності. 

12 Соціальні аспекти інженерної праці. Інженер в 

умовах науково-технічного прогресу. 

13 Трудовий колектив як соціальний інститут та 

соціальне об’єднання. Проблеми функціонування  

та розвитку трудових колективів в сучасному 

суспільстві. 

14 Соціальне управління трудовим колективом. Стиль 

та методи керівництва колективом. Проблеми 

регулювання міжособистісних та трудових 

конфліктів.  

15 Соціальні резерви виробництва: проблеми 

діагностики соціальних процесів в колективі. 

Соціальне проектування як метод забезпечення 

планомірного та ефективного розвитку колективу. 

16  Соціальні технології та їх роль в розвитку 

трудового колективу, підвищення ефективності 

праці.  

17 Сутність емпіричних соціологічних досліджень, їх 

функції, види, організація. 

 18 Методи проведення соціологічних досліджень в 

трудових колективах. 

  

Всього за ІІ семестр 

 

18 

 

22 

 

Всього за навчальний рік 36 44 

 

Наголошувалось, що при переході до нового рівня підготовки 

спеціалістів необхідно керуватися концепцією викладання гуманітарних 

дисциплін у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах України за 

№6-1/210 від 15.05.91 р., йшлося про те, що вже перейшли на нову форму 

навчання Вінницький та Одеський політехнічні, Харківський інженерно-
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педагогічний, Комунарський гірничо-металургійний та інші інститути, які 

урахували вимоги концепції і навіть збільшили кількість гуманітарних 

дисциплін для вивчення студентами. 

Згідно з листом № 1/9-64 від 19.05.1993 р., опанування всіх обов’язкових 

курсів завершувалося іспитом. Вивчення курсів з етики, естетики, логіки, 

педагогіки, психології, інформатики у вищих навчальних закладах, які 

готували студентів із педагогічних спеціальностей, було обов’язковим; у 

юридичних, мистецтвознавчих та культурологічних вищих навчальних 

закладах – здійснювалося за вибором ради ВНЗ (факультету) з визначенням 

не менше чотирьох курсів як обов’язкових; в інших вищих навчальних 

закладах за рішенням рад вибирали не менше чотирьох курсів, із яких два 

обов’язкові, а решта – спецкурси за вибором [284]. 

Наступним системним кроком у впорядкуванні викладання 

суспільствознавчих дисциплін став лист Міністерства освіти України «Про 

розробку освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним 

професійним спрямуванням» № 1/9-18 від 18.02.1994 р. [300].  

У ньому було передбачено в освітньо-професійних програмах вищої 

освіти цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, як складову 

нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін (поряд із циклами 

фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін). За чотирирічного 

(тобто восьмисеместрового) терміну навчання обсяг годин циклу мав 

становити до 26% від нормативних навчальних дисциплін. Цикл 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін мав складатися з певних 

нормативних дисциплін із визначеними мінімальними обсягами часу на їх 

вивчення (табл. 2.4). 

Як нормативні, ці дисципліни були обов’язковими для всіх напрямів та 

спеціальностей вищої освіти і становили основу загальноосвітньої підготовки 

студентів. 
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Таблиця 2.4 

Цикл нормативних гуманітарних та соціально-економічних навчальних 

дисциплін 

 

Навчальні дисципліни 

Мінімальний обсяг часу на їх 

вивчення, годин/кредитів (кредит – 

54 акад. год.) 

Історія України 108/2 

Ділова українська мова 54/1 

Українська та зарубіжна культура 108/2 

Філософія 108/2 

Основи психології і педагогіки 54/1 

Релігієзнавство 54/1 

Основи економічної теорії 108/2 

Політологія 108/2 

Основи права 54/1 

Соціологія 54/1 

Іноземна мова 324/6 

Фізичне виховання 216/4 
 

Пізніше цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін було 

уточнено листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному 

році» за № 1/9-304 від 17.06.2002 [296]. Лист передбачав зміну переліку 

навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із 

мінімальними обсягами часу на їх вивчення (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Навчальні дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

Навчальні дисципліни Мінімальний обсяг часу на їх 

вивчення, годин/кредитів 

Філософія (філософія,релігієзнавство, 

логіка, етика і естетика) 

162/3 

Культурологія 54/1 

Психологія 54/1 

Фізичне виховання 216/4 

Українська мова (за професійним 54/1 
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спрямуванням) 

Правознавство 81/1,5 

Політологія 108/2 

Історія України 108/2 

Соціологія 54/1 

Економічна теорія 108/2 

 

Чинність листа № 1/9-304 від 17.06.2002 зберігалася до липня 2009 року, 

коли Міністерство освіти і науки України видало наказ «Про організацію 

вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» № 642 від 

09.07.2009, який встановлював новий перелік нормативних дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів 

(спеціалістів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) усіх 

напрямів (спеціальностей) та їх обсяги в кредитах ЕСТS [293] (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Нормативні навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-

економічної підготовки бакалаврів 

 

Навчальні дисципліни 

Обсяг часу на їх вивчення, 

кредитів ECTS (один кредит ECTS 

становить 36 навч.годин) 

Українська мова 

(за професійним спрямуванням) 

3 

Історія України 3 

Історія української культури 2 

Іноземна мова 5 

Філософія 3 

 

Згідно з наказом № 642 від 09.07.2009, загальний обсяг навчального часу 

з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів для 

фізико-математичних, природничих та технічних напрямів має становити 24 

кредити ECTS; гуманітарних і соціально-економічних напрямів – 36 кредитів 

ECTS (відповідно 10% і 15% загального обсягу навчального часу освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», який становить 240 кредитів ECTS). 
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Припускається відхилення обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, в межах двох 

кредитів ЕСТS. 

Решту часу циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

(крім відведеного на нормативні дисципліни) наказом зараховано до 

вибіркової частини змісту освіти. Вибіркові дисципліни надаються студентам 

на вибір із переліку, який пропонує вищий навчальний заклад. Цей перелік 

має містити не менше 20-ти навчальних дисциплін. Мінімальний обсяг 

вибіркової дисципліни повинен становити, як правило, два кредити ECTS. 

Мінімальна кількість студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни – 25 

осіб. 

Отже, наказом Міністерства освіти і науки України № 642 від 09.07.2009  

раніше нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни «Культурологія», 

«Психологія», «Правознавство», «Політологія», «Соціологія», «Економічна 

теорія» було перетворено на вибіркові (не обов’язкові). Перелік вибіркових 

навчальних дисциплін було розширено до 20 і більше. Це роздрібнювало 

проблематику суспільних наук між різними навчальними дисциплінами і, як 

наслідок, знижувало рівень загальноосвітньої гуманітарної підготовки 

студентів. Якщо раніше, вивчаючи загальноосвітні дисципліни, студенти 

здобували систематизовані знання про основні сфери суспільного життя – 

економічну («Економічна теорія»), соціальну («Соціологія»), політичну 

(«Політологія»), духовну («Культурологія»), то надалі вони могли 

отримувати лише уривки таких знань без формування цілісних уявлень про 

відповідні сфери суспільних відносин. 

Крім того, на оці і небажане дублювання у вищій школі матеріалу 

шкільних дисциплін «Українська мова» та «Історія України», які в середній 

школі вивчають протягом багатьох років, а навчальні дисципліни «Історія 

України» та «Історія української культури» також дублюватимуть одна одну, 

оскільки загальна історія охоплює й історію культури, котра – у широкому 

сенсі – і є загальною історією [465]. 
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У 2010 р. Міністерство освіти і науки України дещо удосконалило підхід 

до викладання суспільствознавчих дисциплін. Наказом МОНУ «Про 

внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 р. № 642» № 831 від 25.08.2010 

року встановлено перелік із дев’яти конкретних вибіркових навчальних 

дисциплін: «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Логіка», «Етика і 

естетика», «Релігієзнавство», «Основи конституційного права», «Економіка», 

«Історія науки і техніки». Вищим навчальним закладам надано право вносити 

зміни до зазначеного переліку з урахуванням особливостей напрямів 

(спеціальностей), за якими здійснюється підготовка фахівців. Обсяг 

вибіркової навчальної дисципліни визначається вищим навчальним закладом 

і повинен становити не менш як один кредит ECTS. Навчальна дисципліна 

запроваджується за умови чисельності групи не менш як 25 осіб [286]. 

Так, у Національному Транспортному університеті освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра передбачала для підготовки студентів за 

напрямом «Експлуатація та ремонт міського та автомобільного транспорту» 

такий розподіл загального часу за циклами підготовки (табл. 2.7, 2.8). 

 

Таблиця 2.7 

Розподіл загального часу за циклами підготовки 

Цикл підготовки 

(термін навчання – 4 роки) 

Загальний навчальний час 

 

академічних 

годин 

національних 

кредитів 

кредитів 

ECTS 

Нормативна частина 

1.1. Цикл гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки 
 

576 10,5 16 

1.2. Цикл математичної, 

природничо – наукової 

підготовки 
 

1404 26 39 

1.3. Цикл професійної та 

практичної підготовки 

 

3672 68,5 102 
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Всього за нормативною частиною 5652 105 157 

Варіативна частина 

2.1. Цикл дисциплін самостійного 

вибору навчального закладу 
 

2088 38,5 58 

2.2. Цикл дисциплін вільного 

вибору студентів  

 

900 16,5 25 

Всього за варіативною частиною 2988 55 83 

Разом за 4 роки 8640 160 240 

 

 

Таблиця 2.8 

Перелік, обсяг та вид контролю нормативних навчальних дисциплін та 

практик 

 Навчальна 

дисципліна/практи

ка 

Академ. 

годин 

Націон. 

кредитів 

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю 

1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.01 Іноземна мова 

 

180 3 5 Екз. 

1.02 Історія України 108 2 3 Екз. 

1.03 Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

108 2 3 Екз. 

1.04 Філософія 108 2 3 Екз. 

1.05 Історія української 

культури 

72 1,5 2 Екз. 

 Всього за циклом 

гуманітарної та 

соціально-

економічної 

підготовки 

576 10,5 16  

 

У 2015 р. в процесі імплементації положень нового закону «Про вищу 

освіту» виникла ситуація, коли у багатьох технічних ВНЗ могли відмовитися 

від викладання суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін. Міністерство 
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освіти і науки України відреагувало на ситуацію листом «Про організацію 

вивчення гуманітарних дисциплін», у якому, з метою системного 

формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, загальнокультурної підготовки здобувачів вищої освіти, а також 

зважаючи на численні звернення освітянської громадськості, 

рекомендувалося при розробці навчальних планів, робочих навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний рік забезпечити викладання дисциплін, що 

формують компетентності з історії та культури України, філософії, 

української мови, із загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС, якщо 

відповідні дисципліни не є профільними [295]. 

Зазначалося, що вищі навчальні заклади мають право самостійно 

визначати форми і методи викладання цих предметів. На вибір студентів 

можна було пропонувати широкий перелік гуманітарних дисциплін. При 

цьому студенти повинні набрати мінімум 12 кредитів ЄКТС із цього циклу. 

Ми погоджуємося з думкою П. Шляхтуна, що, змінюючи перелік 

загальноосвітніх (не профільних) гуманітарних дисциплін та порядок їх 

викладання і вивчення, доцільно було б зберегти як нормативні ті з них, що 

дають систематизовані знання про основні сфери суспільного життя: 

економічну теорію, соціологію, політологію і культурологію, а також 

філософію, якій властивий узагальнений підхід до пізнання природних і 

суспільних явищ та процесів і яка формує абстрактне мислення студентів, без 

чого неможливе осягнення інших наук [465, c. 13]. Як вибіркові дисципліни з 

урахуванням профілю фахової підготовки, доцільно викладати відповідні 

спецкурси, наприклад, «Філософія права», «Філософія культури», 

«Соціологія права», «Соціологія культури», «Політична економія», 

«Економічна політика», «Політична культура», тощо. Такий підхід дає змогу 

органічно поєднувати базові знання про суспільство з фаховими знаннями. 

Щоб не збільшувати обсягу часу на соціально-гуманітарну підготовку, такі 

спецкурси можна було б визначати як вибіркові фахові дисципліни. 
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Події 2014-2015 рр. свідчать, що реформування вітчизняної системи 

вищої освіти має відбуватися з урахуванням спрямованості навчання на 

захист національних інтересів та національної безпеки України. Відсутність 

державної гуманітарної політики в усіх сферах (освітня, наукова, ідеологічна, 

конфесійна, етнічна, інформаційно-культурна тощо) призводить до 

деконсолідації, мовних непорозумінь, соціокультурних суперечностей, 

міжрелігійних та міжрегіональних протистоянь. 

Очевидно, що досягнення національної єдності, консолідації 

суспільства, утвердження національної ідентичності громадян держави 

здійсненні лише за умови відповідності реформ світогляду й ціннісним 

орієнтаціям більшості громадян. І саме у формуванні таких орієнтацій 

важлива роль належить українознавчим та історичним дисциплінам, які 

протистоять орієнтації на історичні наративи сусідів, комплексу народу-

жертви, відсутності цілісного бачення національної історії, розмитості 

уявлень про походження та розвиток нації і держави, безперервності 

державотворчого процесу тощо. 

Підтримуємо судження, що «ігнорування необхідності максимального 

використання потенціалу історичної освіти й спадщини у справі 

патріотичного виховання, небажання формувати в суспільній свідомості 

позитивний образ національної історії вже призвело до підриву основ 

національної безпеки України. Адже захоплення російськими терористами 

частини наших земель є результатом безвідповідальної, непродуманої та 

непослідовної гуманітарної політики впродовж 20 років незалежності, 

зокрема в галузі історичної освіти» [295]. Саме тому занепокоєння 

громадськості викликало легковажне ставлення деяких освітянських 

функціонерів до суспільно-гуманітарних предметів як до баласту 

навчального процесу в вишах у процесі приведення в 2015 р. нормативної 

бази у відповідність до положень прийнятого Закону «Про вищу освіту» від 1 

липня 2014 року. 
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Міністерство освіти і науки разом із Національним агентством із 

забезпечення якості освіти розробляє стандарти навчальної діяльності, 

обов’язкові для виконання вишами незалежно від форм власності та 

підпорядкування. Стандарт вищої освіти є сукупністю вимог до змісту й 

результатів відповідної діяльності ВНЗ, він передбачає вимоги до програми 

підготовки фахівців. Зокрема, йдеться про «перелік компетентності 

випускника» та «нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформований у термінах результатів навчання» (розділ ІІІ, ст. 10, п. 1.3). 

Отже, Міністерство освіти і науки має сформулювати такий список 

компетентностей та нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

згідно з яким виші повинні запровадити в навчальний процес обов’язкові 

дисципліни: історію України, історію української культури, українську мову, 

філософію та ін.  

Внесення відповідних компетентностей, які передбачатимуть вивчення 

обов’язкових суспільно-гуманітарних дисциплін, не суперечитиме 

інтеграційному процесу наближення української освітньої системи до 

європейських стандартів. Адже в Європі не існує єдиного погодженого 

визначення та переліку ключових компетентностей, бо ж вони є насамперед 

замовленням суспільства на підготовку його громадян, і їх список 

визначається узгодженою позицією соціуму певної країни. 

Заідеологізованість суспільних наук у СРСР зумовила негативно-

критичне ставлення до них, тому назви «суспільні науки» та «суспільні 

дисципліни» («суспільствознавство») тепер майже не використовують. 

Проте, їм так і не знайдено еквівалентної заміни. В актах Міністерства освіти 

і науки України такі дисципліни називаються по-різному: «соціально-

гуманітарні дисципліни», «гуманітарні та соціально-політичні дисципліни» 

(лист № 1/9-64 від 19.05.1993), «гуманітарні та соціально-економічні 

дисципліни» (лист № 1/9-18 від 18.02.1994), «дисципліни циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки» (лист № 1/9-304 від 17.06.2002), 

«гуманітарні дисципліни» (наказ № 642 від 09.07.2009). У наказі 
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Міністерства освіти і науки України «Про структуру освітньо-професійних 

програм та навчальних планів підготовки бакалаврів» № 101 від 10.02.2010 

йдеться про дисципліни «циклу соціально-гуманітарної підготовки». 

Очевидно, що методика викладання гуманітарних дисциплін (наприклад, 

українська чи іноземна мова) суттєво відрізняється від методики викладання 

суспільних дисциплін (історія, філософія, політологія, соціологія тощо). 

Якщо провідною формою викладання мов є бесіда, то суспільних наук – 

лекція. Викладання мов передбачає виконання практичних завдань, вправ, 

чого немає у викладанні суспільних дисциплін, а методика проведення 

навчальних занять із фізичного виховання, що теж належить до гуманітарних 

дисциплін, кардинально відрізняється від методики викладання інших 

гуманітарних дисциплін [465]. 

Виокремити саме науки про суспільство як предмет дослідження з усієї 

багатоманітності гуманітарних дисциплін дає змогу назва «суспільствознавчі 

дисципліни». Отже, у контексті нашого дослідження до основних 

суспільствознавчих дисциплін слід зарахувати історію України, філософію, 

політологію, соціологію. 

Тенденція до гуманізації та гуманітаризації вищої технічної освіти 

потребує впровадження в процес вивчення суспільствознавчих дисциплін у 

технічному ВНЗ інноваційних форм, методів та технологій навчання, 

спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, розвиток 

проблемного мислення та особистісних якостей студентів як майбутніх 

професіоналів [462].  

В Україні у процесі суспільно-політичних змін, активним учасником 

яких було студентство, та утвердження нових демократичних цінностей 

формується нова мораль, нові економічні і політичні пріоритети. Зрозуміло, 

що все це відбувається через зіткнення нового зі старим як на політичному, 

так і на побутовому рівнях Існує комплекс протиріч, загострення яких 

доводить людей до протистояння. Очевидно, що суспільству як ніколи 

потрібна соціальна злагода, взаєморозуміння, інтегрованість, налаштованість 
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на співпрацю і підтримку держави, яка стверджується. Саме в цьому 

контексті й повинна реалізовуватися сучасна суспільствознавча освіта в 

технічних університетах, виконуючи світоглядну функцію, яка 

підпорядкована гуманістичній соціалізації особистості, формуванню поваги 

до історії, культури, батьківських традицій тощо. 

Комплекс суспільствознавчих дисциплін у вищій школі повинен 

спрямовуватися на формування атмосфери духовної єдності поколінь, націй і 

народностей. Потрібно навчати студента любити, знати і шанувати своє і 

одночасно виховувати повагу до всього, що не суперечить високим 

критеріям гуманізму, моралі, людяності. Принциповим також є положення 

про те, що оновлена суспільствознавча освіта в Україні є і повинна бути 

департизованою. Не менш важливим визнається положення про те, що зміст 

вишівської суспільствознавчої освіти повинен мати світський характер і 

розгортатися в межах чинного законодавства. Водночас такий підхід не 

заперечує поваги до релігійних почуттів і переконань людини і не 

спрямований на насадження атеїстичних переконань. 

Вишівська суспільствознавча освіта повинна мати державницький 

характер, оскільки вона є продовженням єдиної державної політики. Її 

завданням, окрім інших, є формування установки цілісності, єдності, 

згуртованості народу, нації, держави, поваги до нашого політичного вибору 

1991 і 2014 років. Цілісність держави, глибинність національних інтересів, 

зафіксованих Конституцією України, виховання патріота і громадянина – є 

альфою й омегою суспільствознавчої освіти, такою ж необхідною вимогою 

до неї, як і науковість, істинність, обґрунтованість [170]. 

Після подій 2014 р. навіть скептикам зрозуміло, що суспільствознавча 

освіта, у тому числі у ВНЗ, є важливою складовою державної гуманітарної 

політики. Недосконалість чинного «вузівського суспільствознавства» 

підтверджується значною кількістю технічних ВНЗ у Луганській і Донецькій 

областях та значними проявами сепаратизму саме на цій території, в тому 

числі і серед студентської молоді. 
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На нашу думку, серцевиною, своєрідним ідейним стрижнем 

суспільствознавства у вишах має бути українська національна ідея 

державотворення, загальна ідеологія якої визначена Конституцією України. 

Необхідно також завершити перехід до нової методологічної платформи 

викладання суспільствознавчих дисциплін (методології плюралізму, 

толерантності, відкритого діалогу з іншими підходами, точками зору, 

обґрунтуваннями). 

Важливою складовою ефективного навчання суспільствознавства є його 

нормативно-методичне забезпечення: державний стандарт – типова програма 

– хрестоматія – навчальний посібник для кожної з дисциплін. Посібники 

мають орієнтуватися на використання інтерактивних, творчо-пошукових 

методів навчання. Нагальною проблемою – скоріше для викладачів, ніж для 

студентів – є переведення частини дисциплін в ранг «дисциплін за вибором» 

у контексті впровадження в Україні Болонської системи вищої освіти. У 

багатьох ВНЗ цей «вибір» є фікцією, і здійснюється не самими студентами, а 

в результаті адміністративного розподілу навантаження. Тобто мова йде 

фактично не про вибір, а про зменшення годин, відведених на вивчення 

кожної суспільствознавчої дисципліни.  

Важливою також є проблема доцільних термінів та послідовності 

викладання суспільствознавчих дисциплін, пріоритетних напрямів наукових 

досліджень у цій галузі, реформування авторських колективів для підготовки 

нового покоління навчальної літератури. 

Потребує глибокої розробки і соціальна філософія як методологічна і 

теоретична основа суспільствознавства у вищій школі. Як зазначають 

дослідники, потребу в сучасному розумінні соціальних процесів навряд чи 

можна вичерпати як старою формаційною схемою марксизму, так і 

цивілізаційним підходом, який має давню традицію і сьогодні отримує друге 

дихання [170, с. 3–6.]. На нашу думку, таким філософським стрижнем може 

стати парадигма сталого розвитку суспільства, яка дедалі більше знаходить 

прихильників у всьому світі. 
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2.2 Мета і зміст навчання суспільствознавчих дисциплін у 

технічному університеті 

Як вже зазначалося, протягом певного часу в технічних вищих 

навчальних закладах України панувала ситуація, коли в навчальних планах 

майже не знаходилось місця соціальним та гуманітарним дисциплінам, а 

оптимальна модель підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічного 

профілю передбачала засвоєння, головним чином, спеціальних знань. В 

результаті система вищої технічної освіти перетворилася на «чітко виражене 

стандартизоване «техноцентричне» середовище з культом спеціальних 

дисциплін». 

Починаючи з 90-х років ХХ ст. в системі вищої технічної освіти 

відбулися певні зрушення у бік гуманізації та гуманітаризації підготовки 

майбутніх інженерів. З усвідомленням того, що інженерна праця в сучасних 

умовах містить в собі поряд із технічними аспектами величезну кількість 

соціогуманітарних складових, було внесено зміни в навчальні плани.  

У контексті входження до Болонського процесу постало питання 

переосмислення ролі суспільствознавчої освіти у ВНЗ технічного профілю. У 

своєму становленні вітчизняна суспільствознавча освіта декілька разів 

змінювала свій інтеграційний стрижень. 

У сучасних наукових дослідженнях, пов’язаних з навчально-

педагогічним процесом, науковці, серед яких: М. Бойченко, З. Гіптерс, 

Н. Дем’яненко, З. Донець, А. Зорін, В. Карачун, В. Кобченко, П. Куляс, 

Г. Лесик, О. Олексюк, Г. Онкович, Г. Цехмістрова, – розглядаючи практику 

створення моделі спеціаліста в різноманітних ВНЗ підкреслювали 

значимість оволодіння професійно-фаховими знаннями та вміннями 

майбутнього спеціаліста, але, крім того, і його здатності до саморозвитку, 

духовного самозбагачення, творчого виявлення себе в різних життєвих 

ситуаціях. 

Розвиток і вдосконалення системи вищої освіти в Україні передбачає 

високу якість навчання й виховання студентської молоді, і особливо це 
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стосується реформування системи підготовки спеціалістів технічних 

університетів до майбутньої професійної діяльності, всебічного 

удосконалення їх духовної діяльності та розвитку національної 

самосвідомості, які вони зможуть сформувати в процесі вивчення 

суспільствознавчих дисциплін. 

Звернемо увагу й на те, що побудова вищої освіти в Україні на 

принципах Болонської декларації покликана не лише давати студентам певну 

систему знань, формувати в них професійні вміння та навички, розвивати 

творче мислення, але й озброювати методикою самостійного пошуку і 

здобуття інформації, необхідної для подальшої професійної діяльності [101]. 

Зрозуміло, що вища школа відрізняється від середньої спеціалізацією, але, 

головним чином, – методологією навчальної роботи і ступенем самостійності 

навчання. Ми переконані в тому, що ніякі знання, якщо вони не 

підкріплюються активною творчою діяльністю, не можуть стати справжнім 

надбанням людини. 

Традиційно ідея університетської освіти була пов’язана з її 

різнобічністю. В Середні віки до спеціальних дисциплін приступали лише 

після вивчення тривіуму та квадривіуму. Але сьогодні частка «загальних» 

дисциплін по відношенню до дисциплін зі спеціальності нестримно 

зменшується. Сучасними студентами це сприймається цілком позитивно, 

адже вони часто не бачать практичної користі у вивченні суспільствознавчих 

дисциплін. Натомість, суспільствознавчі дисципліни покликані виконувати 

низку важливих функцій. Серед них А. Зорін виділяє такі: 

 ідеологічна (пов’язана із трансляцією системи цінностей та текстів, що 

відповідне суспільство чи держава вважає необхідними для засвоєння); 

 функція розвитку (зорієнтована на формування особистості із 

широким колом знань та інтересів, що виходять за межу 

вузькоспеціальної підготовки). До цього же функціонального блоку ми 

б віднесли виокремлену А. Зоріним функцію формування критичного 

мислення; 
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 практична (спрямована на засвоєння навичок, корисних для 

професійної діяльності). Так, мова може йти про навички опрацювання 

текстів різного ступеню складності; засвоєння, обробки, аналізу та 

упорядкування інформації і т. ін. [119]. 

Відомо, що сьогоднішні студенти технічних університетів – це 

завтрашні керівники мікро- або макроколективів: інженери, начальники 

зміни або цеху, головні спеціалісти або директори промислового 

підприємства. В умовах ринкової економіки – це ще й завтрашні бізнесмени і 

власники різних фірм, акціонерних товариств тощо. І в силу всього цього – 

вони також зможуть стати активними політичними діячами, членами 

урядових органів та державних установ. Тепер вже вони будуть визначати 

подальшу долю нашої держави, рівень її економічного та суспільно-

політичного розвитку, добробуту і життя людей, демократичний устрій 

України. Ось чому треба добре розуміти, що наше сьогодення настійно 

диктує необхідність вивищення на якісно новий рівень державно-

патріотичного виховання молоді взагалі, а національно-свідомих молодих 

спеціалістів особливо. В цьому плані важко переоцінити роль та місце 

суспільствознавчих наук в підготовці майбутніх фахівців технічного 

напряму. 

Процеси розвитку економіки, промисловості і технічної освіти в світі 

характеризуються все більш зростаючою потребою в інженерах нового 

покоління – розробниках високих технологій, які володіють найсучаснішим 

інструментарієм – математикою, методами моделювання, інформатики, 

управління, суспільствознавчих наук. У наш час підвищується необхідність 

урахування впливу психологічних факторів на різні сторони взаємодії 

людини з машиною в «людино-машинних» системах. Перед інженером 

виникають завдання удосконалення робочих місць операторів; вивчення 

впливу психологічних факторів на ефективність систем «людина-машина», у 

тому числі економічного ефекту різних інженерно-психологічних розробок; 

задачі інженерно-психологічного проектування систем «людина-машина» та 
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багато інших. Ускладнення інженерної діяльності пов’язане також з новими 

умовами колективного кооперування праці. Зростає роль психологічних 

факторів міжособистісного трудового спілкування, вміння фахівців 

контактувати в умовах складного наукомісткого виробництва, 

лавиноподібних потоків інформації і дефіциту часу. Звідси – варто підсилити 

увагу до психологічної складової у навчанні. 

Збільшується вимогливість особистості і колективу в цілому до 

обирання керівником обґрунтованих методів управління, до розуміння місця 

і ролі фірми, підприємства, господарського товариства в економічному 

секторі, в галузі, в економіці держави. Підвищуються вимоги до соціальної 

відповідальності керівника за працівників, соціальну інфраструктуру 

підприємства, населеного пункту, регіону тощо. Звідси випливає посилення 

уваги до соціологічних, політологічних, економічних знань і вмінь 

випускника технічного університету. 

Таким чином, ускладнення різновидів діяльності і завдань, які 

вирішують випускники технічних університетів в умовах принципово нових 

технічних і технологічних підходів до сучасного виробництва та в умовах 

динамічних суспільних відносин, висувають підвищені вимоги до 

суспільствознавчої підготовки студентів. 

Дослідники зазначають, що в сучасних умовах життя визнанням 

користується культурна (соціологічна) інтерпретація наукового пізнання. 

Наука і техніка здатні існувати тільки в певному культурному контексті, в 

певній системі світогляду, яка і утворює фундамент як і природознавства, 

так і технічної практики. Саме тому актуалізується роль і значення 

суспільствознавчих дисциплін. 

Як зазначають С. Іванов і М. Кітов, фундаменталізація і профілізація 

навчального процесу не можуть бути ефективними без опори на широку 

гуманізацію освіти. Обумовлено це тим, що проблема «олюднення» освіти 

(особливо технічної і технологічної) породжена розвитком матеріального 

виробництва, як уречевленої форми самого технічного і технологічного 
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знання. Сьогоденний рівень матеріального виробництва призвів до зміни 

самого об’єкта пізнання технічних і технологічних наук. Нині їх об’єктом є 

не традиційний інженерний об’єкт, а якісно новий, який включає людину як 

органічно невід’ємну складову своєї цілісності. Якщо раніше проектування 

машин і механізмів базувалося на досягненнях природничих наук, а 

гарантом їх надійності був інженерний розрахунок, то в сучасному 

автоматизованому і комп’ютеризованому виробництві такий підхід не 

спрацьовує. Без урахування фізичних, фізіологічних, психологічних, 

моральних характеристик, якостей і установок людини, котра включена у 

виробничий процес як його складова, невід’ємна частина, неможливо 

достовірно оцінити надійність техніки і технології. Таким чином, технічна і 

технологічна освіта вимагає фундаментальної підготовки не лише з 

математики, фізики, хімії, а й ергономіки, соціальної та інженерної 

психології тощо. Іншими словами, сьогоденна технічна і технологічна освіта 

вимагає широкої гуманітаризації [127, с. 20–26]. 

Включення людини в об’єкт технічного знання веде не лише до 

наповнення його світоглядним змістом, але і перетворює технічне пізнання в 

акт самопізнання людини, адже без самопізнання людини, без усвідомлення 

її психологічних, моральних цінностей, орієнтирів та ідеалів, неможливе 

сучасне технічне пізнання, не кажучи вже про безпеку діяльності сучасного 

автоматизованого виробництва. Тепер, як ніколи, стає актуальним завдання 

забезпечити «людський вимір» розвитку науки і техніки. Жодний великий 

науково-технічний проект не може розглядатися ізольовано від людського 

контексту. Розвиток технічного і технологічного знання досягнув такого 

рівня зрілості, що його подальший розвиток потребує переборення 

технократичного підходу до самого себе. Світ технічного знання, світ 

техніки і технології перетворюється на соціотехнічний і соціотехнологічний. 

Технічні і технологічні навчальні заклади готують спеціалістів, котрі будуть 

створювати соціотехнічні і соціотехнологічні системи. Отже, сама освіта 

вимагає фундаментальної підготовки з цілого комплексу наук про людину і 
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суспільство. Тому в технічному університеті вивченню цих дисциплін також 

потрібно приділяти серйозну увагу. 

Найважливіше соціальне завдання освіти – формування культури, 

гуманітарна підготовка студентів. Завжди є спокуса готувати фахівця 

вузького профілю – це потребує менших витрат. Однак, в усьому 

цивілізованому світі ставка була зроблена на університетську освіту, а в 

нашій країні — на вузькоспеціалізовані ВНЗ. У результаті страждає не тільки 

справа, але обкрадається сама людина, адже гарна гуманітарна, 

загальнокультурна підготовка дає можливість вести повноцінне життя. 

Відомо, що в американських університетах на вивчення гуманітарних й 

соціальних наук відводиться від чверті до третини навчального часу навіть на 

технічних факультетах. Позиція керівників тамтешніх університетів 

приблизно така: «Наше завдання не тільки підготувати студентів до того, 

щоб заробляти на життя, але й навчити, як жити. І соціально-гуманітарні 

предмети є складовою частиною підготовки студента до життя». Справа ще й 

у тому, що, коли в 18–20 років молода людина вивчає математику, біологію, 

інформатику, вона ще не знає, що в 40–45 років їй більше будуть потрібні 

соціологія, психологія, право. У цьому віці гарний фахівець – уже керівник, 

батько сімейства, суспільний або політичний діяч, також виконує й інші 

соціальні ролі, де, в першу чергу, потрібні знання соціології, психології, 

конфліктології, науки управління.  

О. Шапіро у процесі дослідження місця філософії у навчальному 

процесі, звертаючись до питання гуманітаризації технічної освіти 

підкреслює, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні пов’язані із 

низкою гострих проблем, що потребують негайного вирішення [458]. Однією 

з них є проблема збереження «універсальності» освіти в університетах при 

посиленні вузької спеціалізації. Питання тут стосується, в першу чергу, 

«загальних» суспільствознавчих дисциплін – філософії, логіки, політології, 

соціології, історії та ін. Особливого звучання ця проблема набуває у зв’язку 

із загальною ідеєю гуманізації та гуманітаризації сучасної вищої освіти. Так, 
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В. Логачьов та О. Гараніна зазначають: «Гуманітаризація технічної освіти є 

однією із провідних стратегій оновлення педагогічної роботи. Однак широке 

впровадження цієї ідеї ускладнюється недостатньою розробленістю сутності 

гуманітаризації освіти як соціально-педагогічного феномену і принципів її 

реалізації» [175]. Ці проблеми є одними з базових для філософії освіти. 

Також О. Шапіро звертається до проблеми мотивації студентів, 

підкреслюючи, що сьогодні студенти вищих навчальних закладів націлені на 

отримання «корисних» знань, які безпосередньо будуть необхідні їм у 

професійному житті. Тому суспільствознавчі курси ними сприймаються як 

«зайві». Викладачам буває надзвичайно складно пробитися крізь цю позицію 

і переконати студентів у користі таких курсів, як філософія, соціологія, 

історія та ін. [458]. 

А. Зорін пише: «Дисципліни, що, на перший погляд, не мають нічого 

спільного зі спеціалізацією тих чи інших студентів, є вкрай значущими для 

формування типу людини, яка здатна до орієнтації в сучасному суспільстві та 

відповіді на запитання надзвичайно плинного ринку праці» [119]. Але 

зазначену професором А. Зоріним роль суспільствознавчих дисциплін у 

системі цілісної вищої освіти на практиці студентам не так легко 

продемонструвати; в кращому випадку, вони зможуть оцінити її 

ретроспективно. 

На перший погляд, здаються набагато ефективнішими спроби зв’язку 

загальної дисципліни із безпосередньою спеціалізацією студентів; часто для 

цього достатньо переформулювання її назви в розкладі та наведення 

прикладів з відповідної галузі. Так, можна навести вдалий досвід 

запровадження курсу «Основи інженерно-педагогічної творчості» в 

Національному транспортному університеті, «Медичної соціології» в 

Харківському національному медичному університеті, «Комунікативної 

логіки та логічного аналізу текстів» в Інституті журналістики при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка та ін. Доцільним є 

створення відповідних методичних посібників із постійним наголосом на 
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проблематиці, пов’язаній зі спеціалізацією студентів. Іншим шляхом є 

присвячення перших занять зв’язку дисципліни, що викладається, із 

спеціальністю студентів та детальному огляду тих навичок, які можуть бути 

сформованими протягом вивчення курсу та застосованими у професійному 

житті майбутніми спеціалістами. Але при цьому необхідно також і  курс 

будувати навколо формування цих навичок; неодноразово повертатися до 

них. 

Існує й інша точка зору. Так, проведене в 2004 році в Москві 

соціологічне опитування з питань пріоритетів студентів технічних 

спеціальностей при вивченні суспільствознавчих дисциплін [119] 

продемонструвало досить неочікувані результати: більшість студентів-

«технарів» при вивченні суспільствознавчих дисциплін намагались не 

вдосконалити окремі знання та навички зі своєї безпосередньої спеціальності, 

а задовольнити особистісну потребу в суспільствознавчому знанні, 

індивідуальний інформаційний голод. Причому, найбільш популярні серед 

студентів напрямки суспільствознавчого знання – ті, що стосуються 

безпосередньо людини та проблем спілкування. Це свідчить про нагальну 

потребу молоді у саморозумінні та самовизначенні, намаганні саме у 

суспільствознавчих дисциплінах знайти відповіді на актуальні для них 

питання. 

Як бачимо, досить популярною є тенденція зв’язку дисциплін 

суспільствознавчого циклу із профільними дисциплінами, яка актуалізує 

їхню практичну функцію, тоді як соціологічне дослідження демонструє 

потребу студентів у реалізації функції розвитку. Цей факт наводить на думку 

про необхідність індивідуального підходу до різних студентських груп і 

відповідну необхідність створення альтернативних курсів, із наголосом на 

різні функції. Основою формування курсів може стати проведення експрес-

опитувань серед студентів різних напрямів підготовки з метою виявлення 

домінуючої мотивації. Крім того, пропозиція альтернативних курсів на вибір 
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сприятиме усвідомленню студентами власних потреб у тих чи інших 

аспектах суспільствознавчого знання.  

Філософія у цьому процесі відіграє провідну роль, оскільки поглиблене 

вивчення філософії є фундаментом не лише фахової підготовки випускників 

вищих технічних навчальних закладів освіти, а й розвитку науки в цілому. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик майбутній 

випускник технічного університету повинен мати не тільки уявлення про 

сучасний стан розвитку техніки та інженерії, а й розбиратися в соціальних, 

геополітичних, економічних причинах, що призводять до змін загального 

середовища і виникненню нових тенденцій в різних напрямах соціально-

технічного розвитку суспільства. 

«Філософія» є обов’язковою навчальною дисципліною в системі вищої 

освіти України і запроваджена у навчальні плани всіх напрямів підготовки 

студентів. Вивчення дисципліни «Філософія» спрямоване на підвищення 

науково-теоретичного рівня, загальної культури, ерудиції, світоглядної 

зрілості сучасних спеціалістів; набуття ними комплексу соціальних, 

гуманітарних, політичних знань і розвиток аналітичного мислення, 

оволодіння навичками науково-дослідницької діяльності. 

Метою курсу є надання студентам знань про зародження і розвиток 

філософських ідей, духовні основи суспільного буття, місце філософії в 

системі культури як способу духовного самовизначення людини. Вплинути на 

формування у студентів гуманістичних світоглядних орієнтацій, соціально-

значущих якостей та виробити навички творчої, самостійної роботи з 

різноманітними джерелами наукової інформації. 

Сьогодні філософія викладається для різних спеціальностей на різних 

курсах – від першого до третього. Як відомо, навчальні плани розробляють 

методичні комісії базових навчальних закладів. Розбіжність у навчальних 

планах, на наш погляд, фіксує не лише розбіжність у підходах, а й інколи 

нерозуміння специфіки філософського знання. Філософська рефлексія 

виникає як певний рівень у розвитку свідомості, а саме – рівень 
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самоусвідомлення. Тому перенесення вивчення філософії на перший курс, як 

це зроблено для деяких економічних спеціальностей в Україні, засвідчує лише 

одне – економічна наукова еліта не вийшла за межі марксистського 

тлумачення філософії як науки про загальні закони розвитку природи, 

суспільства та людського мислення і не має навіть уявлень про специфічні 

функції філософських розмислів. На наше переконання, філософія має 

викладатися на старших курсах, коли студент вже ознайомився з основними 

обрисами своєї спеціальності, опанував базові дисципліни тощо. Саме тут 

вона може найповніше проявити свою головну функцію – критичної 

рефлексії. 

Зазначимо, що потреба у філософському просвітництві, в 

філософствуванні як способі світосприйняття та світорозуміння, сьогодні, 

можливо, велика як ніколи раніше, незалежно від того, чи усвідомлюється це 

суспільством, індивідом, чи ні. Соціальний аспект потреби у філософії 

визначається тим, що від духовності людини залежить подолання сучасної 

кризи цінностей, розробка і впровадження енвайроментальних стратегій, 

спрямованих на збереження людини як біологічного виду, нарешті, ступінь 

свободи і сама наявність громадянського суспільства в умовах 

всепоглинаючої масовізації. Особистісна ж потреба у філософії обумовлена 

тим, що, як зазначав К. Ясперс, «філософії не може не бути, доки живуть 

люди. Філософія містить домагання: віднайти сенс життя понад усі цілі в світі 

– явити сенс, що охоплює ці цілі, – здійснити, ніби перетинаючи життя, цей 

сенс у сьогоденні – служити посередництвом сучасності одночасно і 

майбутньому – ніколи не зводити будь-якої людини чи людини взагалі до 

засобу. Постійна задача філософствування така: стати справжньою людиною 

через розуміння буття... » [477]. 

Все зазначене не тільки не виключає, а й підкреслює необхідність 

оволодіння студентом змістовним мінімумом стандарту з філософії як 

навчальної дисципліни. Але це оволодіння – не мета, а засіб: воно не повинно 

бути механістично-формальним; в ідеалі воно має сприяти особистісному 
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розвитку студента, його формуванню як фахівця, котрий не тільки виконує на 

необхідному професійному рівні виробничі завдання, але й не відчужений від 

універсального сутнісного і проблемного світорозуміння, від духовного світу, 

етичних й естетичних цінностей. Особистісний розвиток студента має бути 

орієнтований також на активізацію рефлексивного мислення як 

найважливішого способу становлення і збереження індивідуальності. В 

умовах прогресуючої масовізації, глобалізації та постійно зростаючої 

соціальної невизначеності саме актуалізація індивідуального начала дозволяє 

людині здійснювати усвідомлений вибір і нести відповідальність за нього. 

Філософ М. Мамардашвілі, обґрунтовуючи своє розуміння філософії, не 

випадково підкреслював, що вона «... не була ніколи системою знань. Люди, 

які прагнуть залучитися до філософії, повинні ходити не на курс лекцій з 

філософії, а просто до філософа. Це індивідуальна присутність мислителя, 

...слухаючи якого можна і самому почати рухатися, щось духовне пережити» 

[189, с. 15]. Таке розуміння специфіки самої філософії та особливо її 

викладання веде до певних наслідків. Перш за все, воно вимагає особливої 

відповідальності з боку викладачів. 

Філософія, на відміну від інших наук, може дозволити собі багаторазово 

висловлювати ідею, яка є, здавалося б, вже сформульованою. Проте, для цієї 

науки завжди є важливим і унікальним самий шлях до істини, шлях 

особистісного її переживання, який може пройти як філософ з багатим 

досвідом, так і студент-новачок. Все буде залежати від його зацікавленості в 

пошуці цієї істини, яку він може пізнавати разом з пізнанням наук про людину 

та людське суспільство. 

Протягом останніх років тривали пошуки нових моделей філософської 

освіти, які відбувались у трьох напрямах: 

 деідеологізація та деполітизація філософської освіти, поновлення 

філософії у правах академічної, вузівської дисципліни; 

 «реабілітація» (повернення у навчальні програми) низки філософських 

проблем, які раніше вважались остаточно вирішеними, та 
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філософських напрямів, що знаходились під забороною, відновлення 

традицій вітчизняної філософії, повернення забутих імен та текстів 

філософських творів; 

 перехід від монотеоретичної до плюралістичної моделі змісту курсу, 

від інформативності у передачі філософського знання до розвитку у 

студентів філософського мислення та навичок філософування. 

Щодо перших двох напрямів реформування системи філософської 

освіти, то результати засвідчують значну та успішно проведену роботу. Усі 

зовнішні заборони та постанови було знято, ідеологічні кліше, як-от: 

класовість, партійність філософії – усунено. Проведено роботу з видання 

текстів праць тих західних філософів, імена яких були раніше лише об’єктом 

заочної критики буржуазної філософії. Сьогодні видаються та перевидаються 

Ф. Ніцше, С. К’єркегор, Ж. Сартр, З. Фрейд, М. Гайдеггер і багато інших. 

Повернулися з небуття імена та праці вітчизняних та зарубіжних філософів: 

П. Юркевича, Д. Чижевського, Ю. Липинського, І. Мірчука, М. Бердяєва, 

С. Булгакова, С. Франка, Г. Шпета та інших. Плідно ведеться робота з 

відновлення українських філософських традицій: визначається специфіка 

українського філософування, його місце в європейській науці [452]. 

Головним напрямом у реформі філософської освіти став перехід від 

моделі викладання філософії, побудованої лише на марксистських засадах, до 

плюралістичної, альтернативної, в межах якої студент має отримати цілісну 

картину того, що обговорюється у світовій філософській думці. У навчальну 

програму ввійшли такі сучасні напрями філософії ХХ ст., як: феноменологія, 

герменевтика, екзистенціалізм, антропологія, постмодернізм. Перехід до 

плюралістичної моделі передбачає певні концептуальні зміни і у розумінні 

історико-філософського процесу. Сучасна західна філософська культура 

визначається «постмодерністським» переконанням у тому, що філософія 

ніколи не дає остаточної відповіді, а створює лише множинність запитань. 

Принцип плюралізму означає не стільки визначення множинності 

філософських рішень, існуючих в арсеналі світової філософської думки, 
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скільки розуміння того, що ніхто з філософів не володіє істиною в останній 

інстанції. Але філософія, як вільне самовизначення людського розуму, 

завжди була й є – поштовхом до істини. 

Філософські доктрини, що протистоять одна одній, водночас 

доповнюють одна одну у нашому баченні та розумінні світу, роблячи його 

образ більш об’ємним і голографічним, а їх зіткнення сприяє їх розвитку. 

Тобто, у зміст курсу включено різноманіття філософських підходів, 

об’єднуючою основою яких є набір класичних філософських проблем, у 

відповідь на які вони й виникають. Саме ідея доповнюваності і повинна 

лежати в основі плюралістичної моделі філософської освіти. Така модель в 

різних варіантах існує у досвіді викладання філософії в західних 

університетах. 

Зауважимо, що парадигми або моделі філософської освіти визначаються 

особливостями: розвитку філософського знання та мислення, призначеного 

для трансляції та відтворення; освітньої системи загалом, в межах якої 

здійснюється процес філософської освіти. У західній парадигмі філософії 

склалося два підходи до її вивчення: континентальний та острівний, або 

англомовний. Перший традиційно характеризується як історико-

філософський, другий – як проблемний [226, с. 100–105]. 

У сучасних умовах, коли не існує єдиної загально визнаної філософії, і 

коли стало зрозумілим що створити її штучно неможливо, залишається 

звернутися до історії філософії, простежуючи в ній певні тенденції, 

намагатися зрозуміти, що таке власне філософування, чи є в ньому щось 

неперехідне, яке його місце у культурі, чи потрібне воно сьогодні. Така 

модель викладання філософії зводиться до викладу історії філософії, в якій 

принцип плюралізму реалізується автоматично. Але яким чином можна 

поєднати історію філософії з викладанням предметних філософських 

дисциплін, таких як метафізика, теорія пізнання, соціальна філософія, етика, 

естетика? У кожної з них є своє коло проблем, завдання, які не вкладаються у 

завдання курсу історії філософії. 
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Можлива також проблемно-плюралістична модель, коли обирається 

сукупність філософських проблем, які презентують ту чи іншу філософську 

дисципліну, з урахуванням всього історико-філософського досвіду. Далі 

вибудовується їх субординація у вигляді певної, добре мотивованої, 

послідовності й на цій основі складається схема чи план навчального курсу. 

Кожна проблема явно чи неявно позначена у назвах основних розділів 

програми курсу. У кожному розділі докладна і варіативна постановка 

ключової проблеми доповнюється цілим спектром найбільш важливих 

підходів до її вирішення різними філософами. 

За такого підходу викладач філософії намагається визначити та 

проаналізувати найважливіші поняття і розглянути їх численні можливі 

інтерпретації. Отримавши у процесі найширший вибір можливих підходів та 

точок зору щодо основних філософських проблем, студент має самостійно 

вибрати ту позицію, якій надає перевагу, чи запропонувати свою. Безумовно, 

такий підхід навчає студента самостійності й дисципліні мислення, бо 

спирається на формально-логічні закони розгортання думки та забезпечує 

плюралізм поглядів людей як основу розвитку демократичного суспільства. 

Отже, існування у світовій та вітчизняній практиці двох підходів до 

побудови курсу філософії обумовило спроби їх поєднання і створення іншої 

концепції курсу філософії у непрофільному ВНЗ, зокрема у технічному 

університеті. Ця концепція має враховувати такі положення. 

1. Філософія завжди є стилем або методом мислення певної епохи, тож 

навчальна програма має надавати студентам достатньо чіткі уявлення про 

мислення, механізми та принципи, що визначають його історичну 

своєрідність, розкривати категоріальний зміст мисленнєвих процесів, які 

визначають їх реальний сенс. Мета такої сукупності знань – формування 

мислення студентів як інструменту, який забезпечує їхні рефлексивні 

можливості, тобто здатність до аналізу власних розумових процесів за 

змістом та засобами. 
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2. Інтегральна природа філософії визначає її важливу роль у поєднанні 

отриманих студентами знань з цілісним світоглядом, світорозумінням, 

філософія покликана забезпечити єдність природного та соціального світу в 

свідомості студента і вплинути на його професійне майбутнє. З цієї точки 

зору, навчальна програма з дисципліни «Філософія», має містити теми, які 

забезпечують узгодженість, інтеграцію, з одного боку, природничих і 

технічних знань, з іншого – гуманітарних. Вона має надавати можливість 

наповнення абстрактних філософських категорій і суджень конкретним 

змістом, створити теоретичні підвалини для їх практичного і творчого 

застосування у контексті майбутнього фаху студентів технічних 

університетів. 

3. Філософія є засобом самопізнання і, як навчальна дисципліна, має 

стати для студентів засобом саморозвитку у контексті соціокультурної та 

аксіологічної реальності. Такі можливості філософії дозволяють забезпечити 

ефективний вплив на процес соціалізації особистості, який може бути 

досягнутий лише через розвиток її власного духовного життя. У зв’язку із 

цим, одним із завдань філософії як навчального предмета є розвиток 

здатності студента до аналізу змісту своєї власної діяльності через призму 

морально-етичних норм та інших систем цінностей. Розв’язання 

поставленого завдання у процесі навчання філософії, на наш погляд, 

можливо лише на шляху опанування студентом як певного обсягу історико-

філософського та проблемного матеріалу, так і навичок філософування. 

У дидактичному відношенні викладання філософії покликане розвивати 

здібності студентів до творчого логічного мислення, культивувати 

послідовність, системність, доказовість, гнучкість мислення, що складає 

логічну культуру особистості. Ефективність цих зусиль зростає при 

заздалегідь програмованому, цілеспрямованому застосуванні єдиної стратегії 

і відповідних методичних засобів у стимулюванні творчого мислення 

студентів. Універсальним і направду незамінним дидактичним засобом 

активізації інтелектуальних творчих потенцій студентів є проблемне 
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навчання. Елементи проблемності додають в очах студентів вивченню усіх, 

особливо абстрактних, дисциплін більш привабливого характеру, 

зацікавлюють багатьох, серйозно захоплюють самих допитливих. 

Філософському знанню взагалі притаманний яскраво виражений 

проблемний характер, адже освоєння вузлових філософських проблем 

неможливе поза осмисленням внутрішньої його диверсифікованості в 

концептуальному і методологічному відношенні. Власне філософське 

аналізування перестає бути таким, як тільки намагаються ігнорувати 

глибинну суперечливість і внутрішню полемічність філософського знання. 

Проблемність у лекційному викладі філософії може виявлятися і в тім, що 

викладач, перш ніж провести доказ певної тези у всіх деталях, надає 

студентам можливість здогадатися про ідею, що лежить у її основі, зіставити 

власні спостереження, залучити до аналізу аналогії, аби доказ відкрився 

завдяки власним інтелектуальним зусиллям студентів за допомогою 

правдоподібного міркування, здогаду [118]. 

Дуже ефективним дидактичним засобом реалізації проблемності на 

семінарах з філософії виступає проведення дискусій. У ході дискусії 

студенти не тільки демонструють властивий їм рівень знань, ерудиції, але й 

в емоційно напруженій атмосфері полемічної ситуації вони, захоплені 

проблемою, спонукувані стимулами утвердження своїх інтелектуально-

пізнавальних амбіцій, нерідко «перевершують самих себе», виявляють 

завдяки творчому натхненню такі резерви своїх розумових здібностей, що у 

звичайній обстановці перебувають латентними [118]. 

Як зазначалося вище, випускник технічного ВНЗ повинен володіти 

знаннями і вміннями з психології. 

Аналіз останніх публікацій свідчить про те, що предметом тривалих 

дискусій та наукових пошуків багатьох поколінь вітчизняних психологів 

була і залишається фахова підготовка молоді до майбутньої професійної 

діяльності. Однак особливої актуальності ця проблема набуває нині, у 

контексті адаптації України до Болонської конвенції. Наразі, вивченню 
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особистісної орієнтованості навчально-пізнавального процесу та проблемі 

виховання молодого покоління присвячені також наукові праці І. Беха, 

О. Дубасенюк, І. Зязюна, В. Лозової, Н. Ничкало, В. Семиченко, Т. Сущенко 

та ін. Дослідники сходяться на тій думці, що одним із факторів формування 

професійних якостей особистості є врахування її потреб та інтересів, які 

узгоджуються з вимогами суспільства.  

Зміна освітньої парадигми з когнітивно-орієнтованої на особистісно-

орієнтовану призводить до перегляду ролі та значення психології у процесі 

підготовки нової генерації успішних і професійних кадрів. Мета сучасного 

навчання в технічному університеті – забезпечення різнобічного розвитку і 

піднесення самоцінної особистості кожного студента; підвищення рівня 

суспільствознавчої освіти та культури спеціаліста; формування його 

готовності до фахової діяльності в обраній галузі. 

С. Волобуєва обґрунтовує значення навчальної дисципліни 

«Психологія» в системі суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін, що 

викладаються студентам Національного транспортного університету для 

подальшої професійної реалізації молоді, та її працевлаштування на 

сучасному ринку праці [63]. 

Психологія як навчальна дисципліна набуває особливого значення, адже 

саме вона покликана вирішити серйозні завдання у справі формування 

особистості кожного студента: 

 розвиток важливих якостей молоді, які підвищують її адаптацію в 

професійній сфері суспільства; 

 формування системи знань, умінь, навичок, які необхідні для 

конкурентоспроможності випускників вузів; 

 перетворення необхідних знань в сферу професійної компетентності; 

 забезпечення належного рівня професійної підготовки [23]. 

Щодо політології, то ця дисципліна посідає у процесі формування 

гуманістичних цінностей студентів окреме важливе місце, оскільки її зміст 
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закладає підґрунтя для зміцнення у свідомості студентів таких базових 

цінностей як свобода, демократія, правова держава, громадянин тощо. 

На відміну від філософії, політологія не викладалася в радянські часи, а 

тому і не відчула на собі відповідного ідеологічного впливу. Навчальні 

програми з політології розроблялись за часів незалежної України. Проте 

сьогодні вже зрозумілими є ті проблеми побудови і викладання цієї 

дисципліни, розв’язання яких ще не відбулося. 

Насамперед зазначимо, що політологія цікава для нас не як автономна 

специфічна галузь гуманітарного знання. На неї здійснюють постійний вплив 

всі суспільствознавчі науки, серед яких – історія, соціологія, філософія та 

інші дисципліни, які певним чином пов’язані з формуванням у студента 

особистої системи цінностей. Наприклад, розділ змісту курсу політології у 

ВНЗ «Розвиток світової політичної думки від стародавніх часів до 

сьогодення», повертає студентів до курсу філософії, зокрема до вчень 

Платона, Арістотеля, Ф. Аквінського, Т. Гобса, Дж. Локка та ін., із 

положеннями яких щодо цінностей людства на певних етапах його розвитку 

аудиторія вже мала можливість ознайомитись у попередні роки навчання 

[470]. 

Зауважимо також, що викладання політології у технічних університетах 

часто стикається з відсутністю зацікавленості предметом з боку студентів. Це 

пояснюється багатьма причинами, пов’язаними з періодом, який переживає 

наша країна. Серед них варто назвати кризу суспільної свідомості, що 

пройшла шлях від конформізму радянської епохи через поляризований 

плюралізм перебудови до тотальної об’єктивованої аналітичності нашого 

часу. Не останню роль у зниженні інтересу до вивчення політики відіграє і 

криза нормативно-ціннісної системи суспільства, коли багато людей 

втрачають духовні орієнтири, коли виникає конфлікт між цінностями 

поколінь, а головною метою кожного стає пристосування до складних умов 

життя та задоволення елементарних повсякденних потреб. Внаслідок цього, 

явищами одного порядку можна назвати відсутність зацікавленості до 
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вивчення політології та феномен так званого «електорального негативізму» у 

студентському середовищі. 

Іншою проблемою у процесі викладання політології є складність 

уникнення суб’єктивізму з боку викладача, як зрілої людини зі сформованою 

системою політичних поглядів, що їй інколи нелегко залишатися 

нейтральною. Проте, студент не повинен стати заручником політичних 

уподобань чи антипатій лектора. Особливо гостро проблема зіткнення 

системи ціннісних та політичних орієнтацій виявляється у випадку, коли 

вікові розбіжності аудиторії та викладача є досить суттєвими. 

Важливим є встановлення у навчанні міжпредметних зв’язків політології 

з іншими дисциплінами. Сприйняття матеріалу, присвяченого розвитку 

політичної думки в Україні і національних ідей та цінностей, що в ній 

відобразились, неможливе без поглибленого вивчення курсу історії України. 

Опанування основ правознавства допомагає студентові у вивченні питання 

місця і ролі держави, прав людини і громадянина, демократичних цінностей у 

політичній системі суспільства. На стику із соціологією, яка надає студентам 

уявлення щодо соціальних цінностей окремих спільнот та індивідів, 

знаходяться такі розділи курсу політології, як «Людина та соціальні 

спільноти як суб’єкти політики», «Політичне лідерство», «Політична участь 

та політична поведінка», «Політичні процеси та конфлікти». Усе це потребує 

врахування і системної реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному 

процесі, насамперед орієнтованої на формування ціннісної свідомості 

студента, зокрема у технічних університетах. 

Суттєвим фактором, який визначає особливості викладання політології у 

вищому навчальному закладі технічної спрямованості, є особливості самої 

студентської аудиторії. Вивчення її, як і всього циклу суспільствознавчих 

дисциплін, повинно бути пов’язане зі специфікою майбутньої професії. 

Особливе місце в системі суспільствознавчих дисциплін, що 

викладаються у технічних університетах, належить соціології. Вона формує у 

студентів соціологічні культуру та мислення, здатність адекватно сприймати 
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соціальні процеси, які відбуваються у суспільстві, сприяє формуванню знань 

про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів соціального розвитку, 

надає відомості про методологію та методику соціальних досліджень. 

Вивчення студентами соціології, допомагає їм у з’ясуванні змісту складних 

соціальних явищ та конфліктів, які відбуваються в сучасному суспільстві, у 

виявленні причин та джерел їх виникнення та можливих шляхів вирішення, 

особливостей функціонування та подальшого розвитку соціальних об’єктів в 

умовах ринкової економіки. Як зазначає А. Слободянюк, соціологія – єдина 

наука, що вивчає суспільство в цілому, у комплексі, у всій складності й 

різноманітті соціальних процесів, відносин й явищ [360]. 

Соціологія робить глобальні узагальнення, виводить найзагальніші 

закономірності життєдіяльності всього суспільства й окремих соціальних 

груп у ньому, а також виявляє відносини людини й суспільства, суспільства й 

природи. У такому підході складається особливість соціології як науки, її 

специфіка. Без розуміння устрою соціального світу, що нас оточує, в наш час 

дуже складно орієнтуватися в суспільстві, а тим більше ним управляти. Тому 

соціологічна експертиза зараз використовується для прийняття державних 

рішень, законів, управління бізнесом. Соціологія описує й намагається 

пояснити ті процеси і явища, які існують у суспільстві, надає цю інформацію 

чиновникам, владі, для того, щоб ті могли вирішувати проблеми суспільства 

(адже, не знаючи проблем, не можна їх вирішити), прогнозує на основі 

отриманої інформації можливі явища й процеси в майбутньому, формує 

певні соціальні зразки, стереотипи. Через ці функції соціологія впливає на 

все життя всього суспільства.  

Важливо, що для осягнення дисциплін гуманітарного профілю необхідне 

глибоке їх розуміння, осмислення, світоглядне сприйняття. Методика 

викладання соціології не схожа на методику засвоєння математичних, 

економічних чи-то мовних дисциплін. Тут на перший план виходить 

здатність до розмірковування, судження. Швидкість мислення менш 

важлива, ніж його гнучкість та здатність сприймати й оцінювати різні думки. 
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Соціологія запроваджена у навчальні плани більшості напрямів 

підготовки бакалаврату технічних університетів. Вивчення дисципліни 

«Соціологія» спрямоване на створення науково-теоретичного фундаменту, 

засвоєння методологічних прийомів та категоріально-понятійного апарату, 

що необхідні студентам для вивчення комплексу соціально-філософських і 

політичних дисциплін; розвиток аналітичного мислення, загальної культури 

й ерудиції; отримання навичок організаційної, громадської та науково-

дослідницької діяльності. Метою вивчення є надання студентам знань про 

соціальну дійсність; структуру, властивості і спосіб функціонування 

суспільства; характерні риси сучасної епохи та основні тенденції розвитку 

українського суспільства. Вплинути на формування у студентів 

соціологічного мислення. 

В Україні статус базової дисципліни в державних навчальних закладах 

соціологія отримала завдяки постанові Міністерства освіти України, що була 

прийнята у травні 1993 року. Це сприяло тому, що соціологія спершу стала 

обов’язковою для викладання в усіх навчальних закладах ІІІ та ІV рівня 

акредитації, а з 2009 р. – вибірковою. Позитивним моментом у підвищенні 

якості викладання соціології вважається створення свого часу Державної 

атестаційної комісії та Фахової ради з соціальних наук (остання припинила 

своє існування у 2003 році). Поліпшилося становище соціології як навчальної 

дисципліни у вищих навчальних закладах і завдяки Указу Президента 

України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» (квітень 2001) [299]. 

У ситуації, коли право формування навчальних планів належить 

адміністрації факультетів, виникає проблема дотримування послідовності та 

спадкоємності у вивченні соціогуманітарних дисциплін. Вирішення цієї 

проблеми видається важливим, оскільки на якість соціологічної освіти, яку 

одержують студенти технічних (взагалі несоціологічних) спеціальностей, до 

певної міри впливають і міждисциплінарні зв’язки, наявність яких необхідно 

не тільки констатувати, але й демонструвати студентам на практиці (у тому 

числі, при розробці навчальних планів) [236]. 
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Можна зробити висновок, що для української системи вищої освіти 

характерним є те, що соціологія як навчальна дисципліна має доводити свою 

корисність як необхідного і невід’ємного елемента у підготовці майбутніх 

фахівців. Особливо це стосується технічних ВНЗ, де десятиліттями 

підтримувався культ спеціальних дисциплін, а суспільствознавчі та 

гуманітарні знання вважалися другорядними. Актуальною також 

залишається необхідність підвищувати статус соціології серед інших 

соціально-гуманітарних дисциплін. 

Така ситуація зумовлена цілою низкою причин. По-перше, 

найочевидніша, але не найголовніша причина полягає в тому, що навчальні 

соціологічні дисципліни відстають від реалій суспільного життя, їх зміст не 

спрямований на розкриття та критичне усвідомлення трансформацій, що 

відбуваються у суспільстві. По-друге, в суспільстві ще не сформований 

необхідний рівень потреби у соціології як науці та навчальній дисципліні, 

недооцінюються її соціалізуючі, світоглядно-виховні можливості, а у 

буденній свідомості вона асоціюється виключно з опитуваннями громадської 

думки. Тому, якщо керівництво вищого навчального закладу має тільки 

приблизне уявлення про те, чим займається «наука про суспільство», то 

цілком логічною виглядає ситуація «часткового вибору» соціології (тобто 

коли соціологію вибирають, але відводять недостатню кількість годин на 

лекції чи семінари, обмежують курс тільки лекціями), або взагалі «невибору» 

серед інших соціально-гуманітарних дисциплін. 

Наступний аспект проблеми, який можна означити, виходячи з аналізу 

літератури, – дискусії з принципового питання: яка з моделей викладання 

соціології, що склалися у світовій практиці – абстрактно-теоретична 

(академічна) чи соціально-прикладна – є більш доцільною та ефективною в 

умовах, типових для України, коли відбувається реформування системи 

освіти, коли кардинально змінюється ринок праці, професій і зайнятості та 

переглядаються вимоги суспільства до майбутнього фахівця. 
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Щодо використання вказаних моделей викладання соціології на 

несоціологічних спеціальностях, немає спільної думки. Якщо обмежуватися 

проаналізованими джерелами, то виявляється, що серед соціологів-

викладачів можна в основному виокремити прихильників двох підходів. 

Перші вважають більш перспективною соціально-прикладну модель, другі – 

вказують на необхідність поєднувати обидві моделі як такі, що 

взаємодоповнюють одна одну. Існування таких підходів виглядає як цілком 

природне на тлі ставлення студентів-несоціологів до соціально-гуманітарних 

дисциплін, зокрема соціології. Дані соціологічного дослідження свідчать, що 

студенти, для яких соціологія не є фахом, велике значення надають 

практичній спрямованості соціологічних дисциплін, а їх сподівання 

здебільшого пов’язані із можливістю набути вміння та навички, які можна 

застосовувати у майбутній професійній діяльності та повсякденному житті. 

Так, у результаті освоєння соціологічних дисциплін студенти розраховують 

навчитися самостійно аналізувати події, що відбуваються у суспільстві 

(40%), набути навички роботи у колективі, вміння будувати стосунки з 

людьми (29%), відпрацювати навички та вміння організаторської та 

управлінської діяльності (23%), отримати знання, необхідні для професійної 

діяльності (22%) [224]. 

Разом з тим, результати дослідження свідчать: у реальній практиці 

домінує орієнтація на академічну модель викладання соціології. Тому 

молодий фахівець, який прослухав цей курс, навіть отримавши високу 

оцінку, не може організувати на виробництві соціологічне дослідження, 

скласти анкету, оскільки його цьому не навчали. 

Впровадження інформаційних технологій у викладання соціології є 

особливо актуальним для технічних ВНЗ. Студенти технічного профілю 

вирізняються серед студентів інших закладів вищої освіти як соціальна 

група, якій властиве дещо скептичне ставлення до соціально-гуманітарних 

наук, технократичний снобізм, не завжди гармонійне поєднання навчання та 

роботи (перевага, як правило, віддається роботі, а навчальна діяльність 
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перетворюється на своєрідну повинність), більш низькі, порівняно з 

гуманітаріями, показники академічної успішності. Разом з тим, це – 

аудиторія, яка у своїй більшості звикла мислити раціонально та логічно. 

Саме тому, можливо, серед усіх інноваційних технологій викладання 

соціології, що обговорюються, інформаційні технології здаються найбільш, 

так би мовити, «рідними» для майбутніх інженерів. 

В обговоренні інформаційних технологій у контексті викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін, зокрема соціології, звертають на себе 

увагу три аспекти: перший – переваги і можливості; другий – труднощі 

впровадження; третій – небезпеки, якими супроводжується їх використання. 

Інформаційні технології дозволяють «індивідуалізувати навчання і керувати 

процесом засвоєння знань»: підбирати індивідуальний темп з урахуванням 

підготовки, специфіки сприйняття, потреб окремого студента; перетворюють 

студентів на самостійних та активних суб’єктів пізнавальної діяльності; 

розвивають заочні (дистанційні) форми освіти; надають доступ до майже 

необмежених соціологічних ресурсів; створюють можливість працювати з 

макро- та мікросоціальними моделями. Це, безперечно, є перевагами даних 

технологій. 

Поряд з такими принциповими питаннями, як дисциплінарний статус 

соціології та загальний стан її викладання, у літературі ставиться також 

проблема оцінки якості соціологічної освіти у тому числі у непрофільних 

(зокрема технічних) ВНЗ. Очевидно, що обговорення проблем викладання 

соціології вже не обмежується тільки публікацією навчально-методичних 

програм курсів та спецкурсів з різноманітних соціологічних дисциплін та 

акцентуванням уваги на необхідності створювати спеціальні програми, 

адаптовані до профілю ВНЗ та форми (денної, заочної, дистанційної), чи 

рівня навчання (бакалаврату, магістратури тощо) студентів. Дійсно, за минулі 

десять років їх видано чимало. Але все одно час від часу ставиться питання, 

яким темам мають надавати перевагу викладачі в дуже обмежених за 

кількістю годин курсах загальної соціології, яким повинен бути його зміст, 
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як, використовуючи багатотомні навчальні посібники, відбирати необхідні 

матеріали. 

При обговорені проблем соціологічної освіти поза увагою не 

залишається і проблема створення дієвих засобів і методів контролю за 

опануванням студентами знань, оскільки важливим елементом освіти є не 

тільки те, як і чому навчають, але й те, яким чином визначається результат 

навчання, що саме оцінюється і якими способами ця оцінка відбувається. 

Автори аналізують можливості, переваги та недоліки модульної, рейтингової, 

модульно-рейтингової, бальної системи оцінки знань студентів з соціології, 

приділяють увагу такій оперативній формі контролю знань, як тести [224]. 

В системі суспільствознавчої освіти у вищій школі особливе місце 

займає релігієзнавство, яке визнають важливим засобом підвищення рівня 

духовної культури особи. Релігієзнавство висвітлює релігію як складний 

соціокультурний феномен і одну з найдавніших форм духовного життя 

людства; знайомить студентів із закономірностями і чинниками розвитку 

релігійних комплексів та їх впливом на цивілізаційний розвиток; навчає 

орієнтуватися у складному релігійному ландшафті світу та країни, 

перебігаючих релігійних процесах і тенденціях; вчить толерантності та 

поваги до віруючих всіх конфесій, обстоює цінності міжконфесійного 

діалогу і соціального партнерства церкви і держави.  

З сивої давнини мотивація людинолюбства, мрії про щастя та 

справедливість знаходять втілення в релігійних концепціях різних народів 

світу, в тому числі й українського. Попередній досвід довів неспроможність 

насильницького нав’язування матеріалістичного світогляду як свідчення 

політичної лояльності режимові тоталітаризму зберігати і генерувати 

загальнолюдські цінності. Так званий науковий атеїзм був, по суті, 

своєрідною релігією у формі антирелігії, яка захищала вузькопартійні 

інтереси. Боротьба з релігією вела також до втрати національної 

самостійності та ідентичності, адже релігія, безперечно, є складовою 

частиною нашої культури і історії.  
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В наш час особливий інтерес у молоді викликає нетрадиційна 

релігійність. Нетрадиційними прийнято називати релігійно-світоглядні 

вчення, які історично не успадковані від попередніх епох певним етносом, 

непритаманні його релігійній духовності, культурно, побутово, ментально не 

укорінені, але набули значного поширення внаслідок місіонерства, 

проповідників з їх історичної батьківщини. Нетрадиційні релігії в Україні, 

поряд з традиційним християнством, створили «шукачам істини» 

альтернативу для вибору «духовної обітниці», яка б найбільше відповідала 

внутрішній природі, психологічним, соціальним, культурним, духовним 

потребам кожного окремого індивіда. Нетрадиційні релігійно-світоглядні 

вчення пропонують своїм прихильникам нову сакральну інтерпретацію 

існуючого стану речей, вирішення глобальних проблем сучасної людини, 

суспільства та світу в цілому.  

Одна з найважливіших проблем релігієзнавства – це проблема духовного 

відродження. Тут дуже важливо підкреслити, що деідеологізація не повинна 

привести до якогось духовного вакууму, а плюралізм не повинен означати 

хаос і еклектику в світогляді. Одним із шляхів виходу з такої критичної 

ситуації, вбачається звернення релігієзнавства до традиційних для нашого 

народу християнських цінностей, висвітлення їх загальнолюдського змісту, 

позитивного функціонального потенціалу релігійно-етичних систем. 

Отже, такі суспільствознавчі дисципліни як філософія, політологія, 

соціологія, релігієзнавство можуть здійснювати значний позитивний вплив 

на формування особистості майбутнього випускника вищого технічного 

навчального закладу. Мета, зміст і навчально-виховний потенціал зазначених 

дисциплін у поєднанні з ефективними формами і методами навчання є 

значним резервом у процесі підготовки інженера-громадянина, особистості з 

потужним громадянським спрямуванням, людини, яка будучи 

професіоналом, одночасно є повноцінним учасником суспільних відносин. 
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2.3 Місце історичної складової в суспільствознавчій освіті студентів 

технічних університетів 

Як зазначає М. Кудря, основними тенденціями трансформації сучасної 

вищої освіти є глобалізація, інтернаціоналізація, європеїзація [160]. У ході 

зазначених процесів виникає нагальна потреба зберегти національну і 

громадянську ідентичність студентів, особливо технічних університетів. 

За словами П. Сауха, «національна ідентичність молоді виявляється у 

наявності чи відсутності соціального оптимізму, оцінці власних життєвих 

перспектив, в настроях найближчого оточення. Якщо освічена молодь та інші 

групи, які утворюють науково-технічну й інтелектуальну еліту суспільства, 

низько оцінюють перспективи своєї держави, мало сподіваються на визнання 

і творчу самореалізацію в цій країні, не вбачають цінності в її культурній 

традиції, а в носіях цієї традиції – радше перешкоду, ніж підґрунтя, то їхня 

участь – стан внутрішніх емігрантів, сповнених руйнівного скепсису і 

деморалізації» [343, с. 27]. 

На думку дослідників, в умовах глобалізації вища технічна освіта 

набуває нові функції і задачі. З одного боку, її завданням залишається 

підготовка фахівців для сучасного світового ринку праці, створеного за 

допомогою інформаційних технологій. З іншого боку – формування в 

молодих людей здатності протистояти примітивізації мислення і розвивати 

глибоке теоретичне, творче мислення через залучення до світу науки.  

Особливу роль у реалізації цих задач відіграють суспільствознавчі 

дисципліни, які, за висновками Е. Лузік, формують низку основних, 

фундаментальних морально-етичних імперативів: 

– загальнолюдські цінності (норми людського спільного проживання); 

– національно-орієнтовані цінності (ідея національного самовизначення, 

національна культурна традиція); 

– цінності сучасного світу (демократія, права людини, свобода вибору), 

які дозволяють на основі системи гуманітарної освіти визначити культ 

гармонійно розвиненої людини – освіченої, культурної, фізично й 
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морально здорової, соціально орієнтованої творчої особистості з 

активною соціальною позицією в суспільстві [180]. 

Вживаючи термін «національна», ми вкладаємо у нього розуміння 

української політичної нації як громадян України всіх національностей. 

Останні політичні події 2013–2014 рр. показали, що стрижнем національної 

вищої освіти України має бути виховання особистості, яка усвідомлює свою 

належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, 

орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється. Як зазначає М. Кудря, 

феномен національної ідентичності є міждисциплінарною науковою 

проблемою, яку намагалися і намагаються розв’язати філософи, політологи, 

психологи, історики, культурологи, філологи та ін. [160]. 

Очевидно, що у вищій школі функцію збереження національної і 

громадянської ідентичності в системі суспільствознавчих навчальних 

дисциплін виконує насамперед історія України та історія української 

культури. 

В студентські роки, час повноліття, формується людська особистість, 

суспільна свідомість, громадянська позиція. Молодь активно залучається до 

громадської роботи, в якій виникає гостра потреба формулювати і 

відстоювати власні переконання і думки. Відтак, певна «історична 

свідомість», набута у школі, повинна трансформуватись у нову якість – 

перетворюватись на позицію українського громадянина, патріота. І тут 

недостатньо знання навіть добре вивчених шкільних уроків. Їх потрібно по 

новому переосмислити, зрозуміти зв’язок минулого і повсякдення, постійно 

послуговуватись уроками історії [28]. Історик В. Ключевський підкреслював: 

людина, що не знає і не розуміє історії, нагадує сліпого, який, прямуючи 

дорогою, постійно наражається на перешкоди, падає, забивається, але 

продовжує шкутильгати далі без жодного розуміння своїх невдач. 

У теоретичному плані проблема формування громадянської позиції 

особистості може бути охарактеризована як складна, багаторівнева й 
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поліаспектна. Дослідження онтологічного аспекту проблеми свідчить, що 

формування громадянської позиції студентів відбувається в процесі впливу 

на неї соціокультурного середовища – зокрема, таких різних чинників, як 

родинне виховання, засоби масової інформації, громадські організації, 

навчальні заклади, взаємодія з іншими соціальними суб’єктами тощо. Таким 

чином, ефективність формування громадянської позиції студента перебуває в 

безпосередній залежності від системи чинників, які об’єктивно впливають на 

особистість у різні періоди її життєдіяльності. Ведучи мову про вплив 

зазначених чинників, необхідно зазначити, що вони проявляють себе через 

механізми соціалізації молодих людей. Отже, процес формування 

громадянина України в широкому розумінні та його громадянської позиції є 

наслідком соціалізації, яка відбувається під впливом значної кількості 

обставин та чинників [61, с. 255]. 

Специфіка формування громадянської позиції студентів в освітньому 

середовищі технічного університету полягає в тому, що, відбуваючись у 

цілісному навчально-виховному процесі, воно пронизує навчальний процес з 

усіма його формами й методами, позааудиторну виховну роботу, науково- 

дослідну роботу студентів, практичну підготовку тощо. У свою чергу, сам 

студент є активним суб’єктом виховання, трансформуючи зміст професійної 

освіти, здійснюючи аналіз власних дій щодо своєї позиції стосовно 

державних, суспільних інтересів і т. ін. (М. Євтух [71], І. Зязюн [220]). Крім 

того, результати різноаспектних досліджень доводять, що саме студенти 

перебувають на тому віковому етапі, який є сенситивним для усвідомлення 

громадянських цінностей та осмислення пріоритетів громадської культури. 

Очевидно, що значний вплив на формування громадянської позиції 

студентів здійснюють навчальні дисципліни. Навчальна дисципліна «Історія 

України» та пов’язана з нею «Історія української культури» визначені 

галузевими стандартами вищої освіти як нормативні дисципліни соціально-

гуманітарного циклу для всіх технічних спеціальностей. 
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Курс «Історія України» забезпечує формування національної свідомості 

громадянина незалежної України. А це дуже складне завдання. Адже 

останнім часом з’явилося чимало наукових і науково-популярних праць (як 

істориків минулого, так і сучасних), де подано матеріали дискусійного чи 

полемічного характеру, які потребують уточнень, поглиблення, інколи 

певною мірою політизовані. Тільки викладена в проблемно-хронологічному 

плані на базі сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії така навчальна 

дисципліна як історія України дає студентам можливість засвоїти знання про 

соціально-економічний і політичний розвиток батьківщини з найдавніших 

часів до сьогодення, проблеми етногенезу українського народу, характерні 

риси і особливості діяльності суспільно-політичних рухів, партій, об’єднань в 

Україні, багатомірність історичного досвіду, уроки державотворення і 

становлення незалежності України на сучасному етапі, її внутрішню та 

зовнішню політику тощо. 

Зазначимо також, що програма курсу історії України у ВНЗ має 

будуватись на засадах історизму, а не ідеологічних догм, що сприяє 

вирішенню таких завдань як навчити студентів думати, аналізувати, бачити 

історичні події в їх розвитку і взаємозв’язках, використовувати знання таких 

тісно пов’язаних з історією наук, як філософія, політологія, соціологія та ін. 

Потребує оновлення методика викладання історичних дисциплін. 

Особливо в контексті впровадження особистісного підходу та залучення 

інформаційних технологій. Значно активніше мають використовуватися 

Інтернет-технології. В. Вашкевич зазначає, що історичне знання, оцінки, 

висновки, які делегуються студенту через викладання історичних дисциплін, 

повинні мати «характер прирощування». До того ж, викладання цих 

дисциплін у ВНЗ має носити діалогічний характер у формі: а) діалогу 

студента з викладачем-істориком; б) діалогу студента з навчальним 

підручником; в) діалогу студента зі своєю історичною пам’яттю, 

сформованою в школі і оновлюваною в процесі вивчення історії у ВНЗ; г) 

діалогу студента з соціально-історичним досвідом, що існує у формі 
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соціальних стереотипів, масової свідомості, суспільно-побутових міфологем 

тощо [51]. 

Ми погоджуємося з тими методистами, хто вважає, що у викладанні 

історії необхідно сміливіше запозичувати як передовий вітчизняний досвід, 

так і досвід інших країн. При цьому треба враховувати, що значний обсяг 

навчального матеріалу студентам доводиться опрацьовувати самостійно. У 

зв’язку з цим, особливо актуальним стає перехід до активних методів 

навчання, високий ступінь гнучкості й адаптивності яких дозволяє ефективно 

використовувати їх у різних ситуаціях навчального процесу у ВНЗ. 

Безперечно, такий процес має обов’язково базуватися на обґрунтованому 

поєднанні різних методів і прийомів. При відносному пріоритеті активних 

методів на заняттях з історії мають посісти належне місце і лекції, і 

семінарські заняття, і самостійна робота над книгою, і вивчення передового 

досвіду, і, звичайно, індивідуальна практична робота студентів. Тільки 

органічна єдність усіх методів навчання забезпечує навчальному процесові 

необхідну універсальність і продуктивність, робить його справді проблемним 

за змістом та ефективним за формою [160]. 

Підтримуючи приєднання України до Болонського процесу, слід 

розуміти, що вчора виборена незалежність – це насамперед крихка 

можливість посилити патріотичне, національне виховання студентської 

молоді – нового загону української еліти, яка повинна продовжити традиції 

кращих своїх попередників і працювати в Україні і сьогодні, і завтра та 

створити справді незалежну, процвітаючу, багатонаціональну Україну в 

самому центрі Європи; досягти справжньої громадянської консолідації, 

відсутність якої відрізняє нас від інших країн континенту, яких не 

розпинають регіональні міжусобиці, як у нас. Вони живуть вільним, 

стабільним життям без «п’ятих колон», які сплять і вві сні бачать себе 

приєднаними до інших держав. 

Але існування курсу історії України в навчальних планах вітчизняних 

ВНЗ викликало гострі дискусії. Так, у 2009 р. в ході обговорення зазначеної 
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проблеми навіть скептики замислилися про доцільність збереження 

соціогуманітарної складової вищої освіти як запоруки збереження 

національної ідентичності вищої освіти. Озвучувалися навіть пропозиції 

доповнити курс історії України практичним курсом української мови (І курс), 

новітньої української літератури (II курс), історією української державності 

(III курс), українською культурою (IV курс). Цикл названих українознавчих 

дисциплін повинен завершуватися обов’язковим інтегрованим бакалаврським 

державним іспитом [166]. 

Відповідь на питання: «Для чого майбутньому інженеру, технологу-

програмісту, архітектору чи економісту знання з історії України?» така: 

– по-перше, з пізнавальною метою, оскільки знання історії своєї 

батьківщини є характерною ознакою освіченості особи; 

–  по-друге, зі світоглядною метою, оскільки, вивчаючи історію, студент 

оволодіває загальними науковими методами пізнання об’єктивного 

буття, які стануть йому у нагоді при вивченні всіх інших наук та у його 

діяльності після закінчення вищого навчального закладу; 

– по-третє, з прикладною метою, оскільки історія як наука, виявляючи на 

основі теоретичного усвідомлення історичних фактів закономірності 

розвитку суспільства, допомагає виробити науково обґрунтований 

політичний курс, запобігати суб’єктивним рішенням. Фахівці з вищою 

освітою із самого початку чи з часом, будуть працювати з людьми, 

очолювати трудові колективи, проводитимуть у них виховну та 

мобілізуючу роботу, і для переконання у правильності рішень чи 

намірів керівника вирішальним може стати звернення до фактів 

історичних подій, досвіду минулого, тобто безпосереднє використання 

історичних знань. Навіть для пересічного фахівця, простого інженера, 

для ділової людини чи економіста достовірна історична інформація 

може стати корисною для його кар’єрного зростання. Громадська 

активність, державницький підхід і політична зрілість зміцнять довіру 

до нього і забезпечать успіх у бізнесовій (чи професійній) діяльності. 
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Усього цього не можна досягти без розуміння обставин соціально-

політичного життя, знання минулого історичного досвіду України. 

– і, нарешті, з виховною метою, оскільки історія, крім наукового 

навантаження, несе в собі інформацію ментального змісту, є складовою 

частиною національної свідомості. Знання історії свого народу та 

світової історії формує кращі громадянські якості майбутніх 

спеціалістів і керівників виробництва: високу моральність, честь і 

обов’язок перед суспільством, почуття патріотизму, любов до рідної 

землі, до свого народу. 

Також варто звернути увагу на ту обставину, що український народ 

переживає період національно-державного відродження, що теж викликає 

небувалий інтерес до рідної історії. На зламі епох, де перебуває Україна, 

інтерес до минулого країни обумовлений також надією знайти в ньому 

пояснення сучасному та засади для виходу з нинішнього складного становища. 

У сучасних умовах незалежної, суверенної Української держави 

важливо осмислити її історичний шлях на принципах правди, об’єктивності, 

без ідеологічних догм і фальсифікацій. Знання з історії України мають велике 

практичне значення, вони вчать студентів критично, самостійно мислити, 

вміло аналізувати минуле та сучасне, використовувати історичний досвід для 

розв’язання сучасних проблем [132]. 

Л. Громова зазначає, що викладання історії України у ВНЗ має суттєві 

відмінності порівняно зі школою, а саме: 

1. Узагальнюючий характер. Спираючись на фактологічну базу, 

закладену середньою школою, викладач ВНЗ повинен дати студентам 

загальне уявлення про історичний процес на українських землях від 

найдавніших часів до сьогодення, виявити основні тенденції історичного 

розвитку, показати місце України в контексті загальноєвропейської історії. 

2. Високий науковий рівень, який, як правило, визначається 

кваліфікацією викладача, наявністю у нього наукового ступеня, його 

особистою участю у наукових розробках кафедри. 
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3. Світоглядний характер. Формування громадянської позиції 

починається, безумовно, з дитинства, але вирішальним етапом її формування 

стають саме роки юності, відтак на цей процес можна і потрібно впливати [80]. 

Дослідниця наголошує також на тому, що вища школа повинна готувати 

патріотів, і цю необхідність підтверджують події кінця 2013 – першої 

половини 2014 рр. Результати соціологічних опитувань початку 2000 років 

підтверджують необхідність такого підходу: за результатами соціологічного 

опитування серед студентів старших курсів російськомовних регіонів – 

Криворізького державного педагогічного університету, Харківського 

педуніверситету ім. Г. С. Сковороди та Миколаївського педінституту, яким 

було охоплено 610 студентів, сучасний стан сформованості національної 

свідомості майбутніх вчителів має такий вигляд: 55,1% опитаних (а з них 

83% – українці за походженням) не усвідомлюють себе часткою нації. На 

запитання «Чи властива Вам така риса національної самосвідомості, як 

вірність Україні?» – із 241 відповіді позитивною виявилась одна. Жоден з 

учасників анкетування не назвав такі визначальні риси національної 

самосвідомості своїх товаришів, як патріотизм та почуття національної 

гідності. За результатами опитування, 19,1% тих, хто брав участь в 

анкетуванні, вважають українців, що сповідують національну ідею, людьми 

примітивними за інтересами, потребами і світоглядом [80]. 

Курс «Історія української культури» є складовою частиною програмної 

гуманітарної підготовки студентів технічних вишів. В умовах розвитку 

української державності значно зростає необхідність формування свідомої 

особистості громадянина України. У зв’язку із цим підвищується значення 

курсів гуманітарних наук у вищій школі. 

Важливим завданням вищої школи на сучасному етапі є поглиблення 

професіоналізму й виховання духовності, моральної і світоглядної культури 

майбутніх фахівців. Втрата духовних орієнтирів позбавляє діяльність фахівця 

будь-якого технічного профілю соціального й гуманістичного змісту, без 

якого така діяльність із засобу перетворюється на самоціль. 
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Головною метою курсу «Історія української культури» є формування 

гуманістичного мислення у студентів технічного ВНЗ на основі вивчення 

культурних процесів, що відбувалися в процесі історичного розвитку 

українського народу. Курс передбачає рішення наступних завдань: 

1. Сформувати у студентів уявлення про хід культурної еволюції 

українського народу, закономірності розвитку, їхньої залежності від форм 

державного устрою, структури суспільства й економічних відносин, а також 

про фундаментальні основи і сучасні пошуки української культурологічної 

науки. 

2. З’ясувати самобутній характер української культури, її взаємозв’язок з 

європейськими культурними процесами. 

3. Допомогти зрозуміти, яким чином культурний розвиток впливає на 

формування світогляду та світосприйняття особистості і, зокрема, як 

особистість відображає свій духовний стан за допомогою творчості. 

4. З’ясувати культурну зумовленість сучасної ситуації, сформувати 

здатність ураховувати культурну специфіку при вирішенні виробничих, 

економічних та соціальних проблем. 

5. Сформувати у студентів культуру естетичного мислення. 

6. Спрямувати студентів на пізнання вищих загальнолюдських цінностей 

і, відповідно до цього, особистісне самовизначення й вільний моральний 

вибір [150]. 

У результаті студент повинен вміти класифікувати явища культури за їх 

історичною значимістю, національною приналежністю, стильовими 

особливостями, аналізувати перспективи розвитку української культури. 

Студент повинен знати: 

– загальні особливості ключових епох в історії культури, орієнтуватися у 

напрямах та течіях мистецтва (в архітектурі, живописі, скульптурі, 

музиці, літературі, театральному мистецтві); 

– цивілізаційні витоки та детермінанти української культури; 

– сутність українських національно-культурних проектів; 



 
 

153 

– світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з 

національним характером; 

– основні етапи формування художніх стилів в українській культурі. 

Студент повинен вміти: 

– охарактеризувати феномен культури та логіку культурно-історичного 

процесу; 

– ідентифікувати явища культури за їх історичною значущістю, 

національною приналежністю, стильовими особливостями та 

художньою цінністю; 

– аналізувати основні тенденції розвитку культури в їх історичній 

ретроспективі й перспективі [186]. 

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», що вимагаються, та система умінь, що їх 

відображає, формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Історія 

української культури». 

Одним із засобів вивчення студентами історії української культури 

виступає самостійна робота, що здійснюється згідно з навчальними планами 

й програмою. Її метою є засвоєння студентами курсу відповідно до 

особистих здібностей кожного та набуття навичок пошуку нових знань. За 

часом самостійна робота студентів поділяється на аудиторну й 

позааудиторну; за формами – на обов’язкову (передбачену навчальним 

планом), вибіркову (наукова й дослідницька робота) та добровільну (участь в 

олімпіадах, вікторинах, конкурсах). Складовими такої роботи є самостійна 

робота під час лекцій, підготовка до семінарів, вивчення тем, що винесені на 

самостійне опрацювання, написання рефератів, есе, наукової роботи, 

самостійні наукові дослідження тощо. 

Контроль за якістю самостійної роботи здійснюється на семінарських, 

індивідуально-консультативних заняттях та екзамені. Форми контролю 

самостійної роботи, що застосовуються при вивченні «Історії української 

культури», передбачають усне опитування, співбесіди, тестування, модульні 
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контрольні роботи, індивідуальні пошукові завдання, реферативні виступи 

тощо. 

Методологічною основою самостійної навчальної діяльності студентів є 

лекція, успішність якої залежить не тільки від мистецтва лектора, а й від 

уміння студента сприймати її. 

Крім того, в курсі «Історія української культури» є проблеми, які 

авторами висвітлюються з різних, навіть протилежних точок зору. Ці 

питання розглядаються викладачем на лекції і, якщо студент не буде вести 

записів, то він швидко забуде пояснення лектора. Добре засвоєння студентом 

змісту лекції означає, що він чітко знає основні проблеми теми, вміє виділити 

в ній головні положення, розуміє її місце у даному курсі, уявляє можливість 

практичного застосування набутих знань. 

Послідовність навчального процесу виражається в тому, що лекція є 

першим його ступенем, за яким іде самостійна робота студента, консультація 

викладача, а завершує вивчення проблем, порушених у лекції, семінарське 

заняття [133]. 

Крім історії України та історії української культури, для технічних 

університетів важливою є дисципліна «Історія техніки». Так, у харківському 

політехнічному університеті професійно орієнтована навчальна дисципліна 

«Історія науки і техніки»  включає історію природничих і технічних наук, 

викладається студентам третіх курсів усіх спеціальностей обсягом 72 години, 

включаючи лекції, семінари, круглі столи і самостійну роботу. З дисциплін 

соціально-гуманітарного блоку вона єдина пронизує всі навчальні курси, що 

викладаються в університеті, і сприяє формуванню науково-технічного 

мислення та світогляду молодого фахівця. 

Крім загально університетського курсу історії науки і техніки, 

історичний аспект супроводжує спеціальні навчальні програми, де 

обов’язково відводиться місце історії розвитку окремих галузей, кафедр 

університету, факультетів, спеціальностей, діяльності видатних 

особистостей. 
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Історія науки і техніки не просто реконструює минуле наукового знання, 

а й досліджує процес розвитку науки для виявлення тих глибинних тенденцій 

і закономірних зв’язків, які визначають зміст і спрямування цього процесу. 

Цим положенням і диктується добір матеріалу. Природно, мова йде і про 

видатні персоналії світової науки і техніки, і про їх внесок у розвиток 

цивілізації. Така подача формує у молодого фахівця розуміння, що наука 

виступає не тільки і не стільки у формі конкретного результату, скільки у 

формі боротьби ідей за утвердження істини [72]. 

Засобами історичних дисциплін у студентів також формується 

громадянська ідентичність у формі громадянської компетентності. Термін 

«громадянська ідентичність» у міждисциплінарному колі суспільствознавчих 

наук досі не набув однозначності в трактовках, суттєво залежачи від сфери 

дослідницької уваги вченого і його поглядів на сутність громади, етносу, 

держави, нації. В. Кречетова запропонувала таке визначення: громадянська 

ідентичність – формально зафіксована приналежність індивіда до спільноти 

громадян тієї чи іншої держави, що усвідомлюється ним та має для нього 

позитивний значущий зміст. Виходячи з визначення, можна стверджувати, 

що громадянська ідентичність є найвищим проявом соціальної ідентичності. 

[155]. 

Набуття ідентичності індивідуального соціального суб’єкта, як правило, 

завершується у віковому періоді до початку повноцінного дорослого життя. 

Одночасно з цим, для студентів в рамках вищого технічного навчального 

закладу проваджується освітньо-виховний процес, який можна усвідомлено 

спрямувати на конструювання громадянської компетентності як вияву 

громадянської ідентичності у процесі вивчення суспільствознавчих 

дисциплін, й історичних зокрема. 

Набуття громадянської компетентності виявляється у здатності:  

– орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в 

Україні, володіти процедурами участі у діяльності політичних 

інститутів демократичної держави; 
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– застосовувати процедури і технології захисту власних інтересів, прав і 

свобод інших громадян, виконання громадянських обов’язків в межах 

місцевої громади та держави, способи та стратегії взаємодії з органами 

державної влади на користь собі та громадянському суспільству; 

– використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні 

інтереси особи та захищають права людини і громадянина; 

– робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології 

прийняття індивідуальних та колективних рішень, враховуючи 

інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, 

суспільства та держави. 

Громадянськість як психологічне утворення є лише частиною 

громадянської компетентності, під якою розуміють здатність, спроможність 

людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські 

права і обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 

Громадянська компетентність є інтегративною характеристикою особистості, 

яка включає й певний рівень психологічної готовності до активного 

здійснення суспільного життя – громадянськість.  

З дидактичної (навчальної) точки зору громадянська компетентність 

може бути подана як перелік напрямів її набуття студентами, що мають бути 

забезпечені у навчально-виховному процесі. Вимоги до компетентності 

студентів з освітньої програми мизапропонували у таблиці (табл. 2.9). 

Кожен з компонентів структури компетентності співвідноситься з 

певними напрямами її набуття. Реалізація ціннісного компонента 

відбувається переважно через зміст освіти шляхом відбору і структурування 

навчального матеріалу, які забезпечують умови щодо формування 

демократичних цінностей, орієнтацій, сприйняття ідеалів демократії, 

вироблення ставлень і мотивів діяльності, які є складовими громадянської 

позиції. Реалізація діяльнісного компонента здійснюється перш за все через 

інтерактивне навчання, організацію цілеспрямованої активної пізнавальної 
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діяльності студента; через посилення уваги до розвитку у студентів вмінь 

самоорганізації, самоуправління, здатності до критичного мислення.  

Таблиця 2.9 

Вимоги до компетентності студентів з освітньої програми 

№ 

з/п 

Зміст здатності 

вирішувати проблеми і 

задачі соціальної 

діяльності 

 

Зміст уміння 

1. Здатність засвоювати і 

реалізовувати наукові та 

культурні досягнення 

світової цивілізації 

1.1. Оцінювати і прогнозувати 

політичні, економічні, екологічні, 

культурні та інші події та явища. 

1.2. Розвивати кругозір у галузі 

міжнародного життя та політичних 

процесів. 

2. Здатність займати активну 

життєву та громадську 

позицію 

2.1. Орієнтуватися у зовнішній та 

внутрішній політиці держави, її історії. 

2.2. Захищати інтереси держави, 

поєднувати суспільні, колективні та 

індивідуальні інтереси. 

2.3. Виконувати конституційні 

обов’язки. 

2.4. Дотримуватися норм законодавства 

та вимагати цього від інших осіб. 

2.6. Розвивати комунікабельність та 

можливість адаптації в колективі. 

3. Здатність до ефективної, 

комунікаційної взаємодії, у 

тому числі засобами 

сучасних інформаційних 

технологій. 

3.1. Чітко, послідовно та логічно 

висловлювати свої думки. 

3.2. Створювати і підтримувати 

гармонійну соціальну мережу ділових 

та особистих контактів. 

4. Здатність до засвоєння 

нових знань, 

самовдосконалення. 

4.1. Адаптуватися до зростаючих 

потоків інформації, до наслідків 

науково-технічного прогресу. 

4.2. Встановлювати життєві цілі, 

визначати їх пріоритетність, планувати 

власну кар’єру. 

4.3. Тренувати пам’ять. 

4.4. Обирати оптимальні форми 

постійного підвищення власної 

кваліфікації. 
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Реалізація когнітивного компонента відбувається переважно через зміст 

суспільствознавчої освіти [145]. 

Складовими структури громадянської компетентності студента є три 

компоненти: ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання і т. п.), 

діяльнісний (уміння і навички) і когнітивний (знання). Кожен з компонентів 

може бути представлений як інтегрована якість особистості.  

Близьким є трактування деякими дослідниками такого поняття, як 

громадянська позиція. А. Сігова розглядає громадянську позицію як 

системне явище, що відображає ступінь інтеграції відносин людини до 

суспільства, держави, у якій вона проживає, на емоційному, раціональному й 

поведінковому рівні. Громадянська позиція як складне системне утворення 

виникає в результаті інтеграції множинних зв’язків людини із суспільством і 

виступає як діалектична єдність її знань, мотивів і дій відносно як 

суспільства в цілому, так і конкретної держави, як виразника основних 

суспільних тенденцій [352]. 

Дослідниця запропонувала теоретичну модель формування 

громадянської позиції студента, що включає три компоненти: 

– громадянська інформованість, що характеризується такими 

показниками: знання атрибутики своєї країни; знання основних 

державних документів; знання національних традицій; знання історії 

своєї країни; знання сутності зв’язків, що визначають відносини 

людини зі своєю країною (визначення основних понять); знання 

культури своєї країни; знання демократичних основ державності; 

орієнтація на розширення знань про свою країну; 

– громадянська спрямованість, що включає такі складові: ставлення до 

країни (любов до Батьківщини, патріотизм, переживання за долю 

України): ставлення до держави, влади; поважне ставлення до 

законодавчої сфери держави; ідентифікація себе як представника 

певної національності; наявність почуття гордості за свою національну 

приналежність і за державу в цілому; інтерес до поточних подій у 
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країні; небажання змінити місце проживання, громадянство; прагнення 

брати участь в суспільному житті; 

– громадянська активність, що може бути охарактеризована 

показниками: прийняття на себе відповідальності за долю 

Батьківщини; підпорядкування законам держави, у якій  людина 

проживає; толерантність до інших і повага до прав інших громадян 

України; готовність включитися в рішення важливих проблем 

державного устрою; наслідування звичаям і традиціям; соціальну 

активність і готовність до її подальшого прояву; участь у 

громадянських діях (вибори); рішення проблемних ситуацій на користь 

України; удосконалення володіння державною мовою [351]. 

Підсумовуючи основні позиції проведеного аналізу, слід зазначити, що 

вивчення комплексу історичних дисциплін у технічних університетах (історія 

України, історія науки і техніки, історія культури тощо) сприяє формуванню 

громадянської компетентності студента, посилює ідентифікацію студентів із 

українською політичною нацією; сприяє розвиткові демократичності 

свідомості студентів і викладачів. 

 

Висновки до розділу 2 

Аналіз джерел свідчить, що на початку 90-х рр. ХХ ст. українська вища 

школа успадкувала радянську модель суспільствознавства, яка структурно 

була сформована на початку 60-х рр. ХХ ст. Вона характеризувалася 

обмеженим переліком суспільствознавчих дисциплін із жорстко фіксованим 

ідеологізованим змістом, що викладались у певній послідовності: історія 

КПРС, філософія, політична економія, основи наукового комунізму. Цей 

підхід у часи перебудови (друга пол. 80-х рр. ХХ ст.) викликав незадоволення 

більшості студентів і викладачів та сприяв стрімкому зниженню значимості 

цих дисциплін. 

Вже наприкінці 80-х – на початку 90-х років почались якісні зміни у 

процесі навчання. Насамперед змінився перелік дисциплін, що викладалися: 
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з’явилися «Соціально-політична історія XX століття», «Філософія», 

«Політична економія», «Проблеми теорії сучасного соціалізму». З 

урахуванням профілю ВНЗ, національних і регіональних особливостей, 

інтересів і побажань студентів вводилося викладання на факультативній або 

обов’язковій основі курсів «Соціології», «Політології», «Соціальної 

психології», «Історії та теорії релігії та атеїзму». Паралельно почалась 

деідеологізація змісту суспільствознавчих дисциплін. Відбувалися значні 

зсуви ціннісних акцентів: від абсолютного пріоритету держави до пріоритету 

людини у суспільно-політичних та соціально-економічних відносинах. 

Розширювались права університетів у викладанні. Їм дозволялося визначати 

послідовність та обсяги вивчення суспільствознавчих дисциплін, зміст і 

форму іспитів, видавати навчальну літературу, організовувати необхідні 

структурні підрозділи тощо. 

Після здобуття Україною незалежності значна кількість технічних ВНЗ 

країни почала відмовлятися від викладання суспільствознавчих дисциплін, 

що сприяло технократизації та дегуманітаризації підготовки фахівців. Але 

після втручання Міністерства освіти було визначено необхідним викладання 

в університетах на варіантній основі п’яти базових дисциплін з таких 

напрямів: історичного, філософського, економічного, соціально-політичного, 

культурологічного. Вже з 1994 року було передбачено в освітньо-

професійних програмах вищої освіти цикл гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін як складову нормативних (обов’язкових) навчальних 

дисциплін (поряд із циклами фундаментальних та професійно орієнтованих 

дисциплін). 

У 2009 р. встановлювався новий перелік нормативних дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів усіх 

напрямів (спеціальностей), до якого входили українська мова, історія 

України, історія української культури, іноземна мова, філософія. Решту часу 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (крім відведеного на 

нормативні дисципліни) було зараховано до вибіркової частини змісту 



 
 

161 

освіти. Вибіркові дисципліни надавались студентам на вибір із переліку, який 

пропонує вищий навчальний заклад. 

Зміни у переліку і структурі суспільствознавчих дисциплін 

супроводжувались змінами у методології: від моноконцептуальності до 

методології плюралізму, толерантності, відкритого діалогу з іншими 

підходами, точками зору, обґрунтуваннями. 

У контексті входження до Болонського процесу постало питання 

переосмислення ролі і місця суспільствознавчої освіти у ВНЗ технічного 

профілю. На думку фахівців, сьогодні суспільствознавчі дисципліни 

покликані виконувати низку нових важливих функцій, серед яких ідеологічна 

(пов’язана із трансляцією системи цінностей та текстів, що відповідне 

суспільство чи держава вважає за необхідне для засвоєння); функція розвитку 

(зорієнтована на формування особистості із широким колом знань та 

інтересів та з критичними мисленням); практична (спрямована на засвоєння 

навичок, корисних для професійної діяльності).  

Цьому сприяють зміни у змісті професійної діяльності сучасного 

інженера: підвищується необхідність урахування впливу психологічних 

факторів на різні сторони взаємодії людини з машиною в «людино-

машинних» системах. Перед інженером виникають завдання удосконалення 

робочих місць операторів; вивчення впливу психологічних факторів на 

ефективність систем «людина-машина», у тому числі економічного ефекту 

різних інженерно-психологічних розробок. Відбувається ускладнення 

інженерної діяльності, пов’язане також з новими умовами колективного 

кооперування праці. Зростає роль психологічних факторів міжособистісного 

трудового спілкування, вміння фахівців контактувати в умовах складного 

наукомісткого виробництва, лавиноподібних потоків інформації і дефіциту 

часу. Збільшується вимогливість особистості і колективу в цілому до 

обирання керівником обґрунтованих методів управління, до розуміння місця 

і ролі фірми, підприємства, господарського товариства в економічному 

секторі, в галузі, в економіці держави. Підвищуються вимоги до соціальної 
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відповідальності керівника за працівників, соціальну інфраструктуру 

підприємства, населеного пункту, регіону тощо. Звідси випливає посилення 

уваги до соціологічних, політологічних, економічних психологічних знань і 

вмінь випускника технічного університету. 

Відбувається зміна самого об’єкта пізнання технічних і технологічних 

наук з традиційного інженерного у якісно новий, який включає людину як 

органічно невід’ємну складову своєї цілісності. Це перетворює технічне 

пізнання в акт пізнання і самопізнання людини, адже без цього, без 

усвідомлення психологічних, моральних цінностей, орієнтирів та ідеалів 

людини, неможливе сучасне технічне пізнання, не кажучи вже про безпеку 

діяльності сучасного автоматизованого виробництва. Стає актуальним 

завдання забезпечити «людський вимір» розвитку науки і техніки. 

Збереження «універсальності» освіти в університетах при посиленні 

вузької спеціалізації, що стосується, в першу чергу, «загальних» 

суспільствознавчих дисциплін – філософії, логіки, політології, соціології. 

історії та ін. Особливого звучання ця проблема набуває у зв’язку із 

загальною ідеєю гуманізації та гуманітаризації сучасної вищої освіти. Вже 

сьогодні, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, майбутній 

випускник технічного університету повинен мати не тільки уявлення про 

сучасний стан розвитку техніки та інженерії, а й розбиратися в соціальних, 

геополітичних, економічних причинах, що призводять до змін загального 

середовища і виникненню нових тенденцій в різних напрямах соціально-

технічного розвитку суспільства, що забезпечується змістом всієї сукупності 

суспільствознавчих дисциплін у сучасному технічному університеті. 

Важливою складовою суспільствознавчої освіти у технічних вищих 

навчальних закладах є обов’язкова навчальна дисципліна – філософія. 

Вивчення дисципліни «Філософія» спрямоване на підвищення науково-

теоретичного рівня, загальної культури, ерудиції, світоглядної зрілості 

сучасних спеціалістів; набуття ними комплексу соціальних, гуманітарних, 

політичних знань і розвиток аналітичного мислення, оволодіння навичками 
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науково-дослідницької діяльності. Оволодіння студентом змістовним 

мінімумом стандарту з філософії як навчальної дисципліни має сприяти 

особистісному розвитку студента, його формуванню як фахівця, який не лише 

виконує на необхідному професійному рівні виробничі завдання, але й не 

відчужений від універсального сутнісного і проблемного світорозуміння, від 

духовного світу, етичних й естетичних цінностей. Особистісний розвиток 

студента має бути орієнтований також на активізацію рефлексивного 

мислення як найважливішого способу становлення і збереження 

індивідуальності. 

Сучасний зміст курсу філософії дозволяє визначити та проаналізувати 

найважливіші поняття і розглянути їх численні можливі інтерпретації. 

Отримавши у процесі найширший вибір можливих підходів та точок зору 

щодо основних філософських проблем, студент має самостійно вибрати ту 

позицію, якій надає перевагу, чи запропонувати свою. Безумовно, такий 

підхід навчає студента самостійності й дисципліні мислення, бо спирається 

на формально-логічні закони розгортання думки і забезпечує плюралізм 

поглядів людей як основу розвитку демократичного суспільства. 

У дидактичному відношенні викладання філософії покликане розвивати 

здібності студентів у напрямі творчого логічного мислення, культивувати 

послідовність, системність, доказовість, гнучкість мислення, що складає 

логічну культуру особистості. Ефективність цих зусиль зростає при 

заздалегідь програмованому, цілеспрямованому застосуванні єдиної стратегії 

і відповідних методичних засобів у стимулюванні творчого мислення 

студентів. Універсальними дидактичними засобами активізації 

інтелектуальних творчих потенцій студентів є проблемне навчання, дискусії, 

обговорення. 

Аналіз багатьох публікацій свідчить про те, що фахова підготовка 

молоді до майбутньої професійної діяльності, зокрема інженерної, була і 

залишається предметом тривалих дискусій та наукових пошуків кількох 
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поколінь вітчизняних психологів. Однак особливої актуальності ця проблема 

набула нині, у контексті адаптації України до Болонської конвенції. 

Психологія як навчальна дисципліна в технічному університеті 

покликана вирішити серйозні завдання у формуванні особистості кожного 

студента. Серед них: розвиток якостей людини, які підвищують її адаптацію 

в професійній сфері суспільства; формування системи знань, умінь, навичок, 

що необхідні для конкурентоспроможності випускників ВНЗ; забезпечення 

належного рівня професійної компетентності і професійної підготовки. 

Така дисципліна як політологія посідає в процесі формування 

гуманістичних цінностей студентів окреме важливе місце, оскільки її зміст 

закладає підґрунтя для зміцнення у свідомості студентів таких базових 

цінностей, як: свобода, демократія, правова держава, громадянин тощо. Її 

проблематика знаходиться на стику із соціологією, правознавством, історією 

України. Це потребує врахування й системної реалізації міжпредметних 

зв’язків у навчальному процесі, насамперед орієнтованого на формування 

ціннісної свідомості студента, зокрема у технічних університетах. 

Наступна дисципліна в сучасному переліку суспільствознавчих 

дисциплін – це соціологія, викладання якої запроваджено для більшості 

напрямів підготовки бакалаврату у вищих технічних навчальних закладах. Її 

вивчення спрямоване на створення науково-теоретичного фундаменту, 

засвоєння методологічних прийомів та категоріально-понятійного апарату, 

що необхідні студентам для вивчення комплексу соціально-філософських і 

політичних дисциплін; розвиток аналітичного мислення, загальної культури 

й ерудиції, отримання навичок організаційної, громадської та науково-

дослідницької діяльності. Її зміст передбачає надання студентам знань про 

соціальну дійсність; структуру, властивості і спосіб функціонування 

суспільства; характерні риси сучасної епохи та основні тенденції розвитку 

українського суспільства.  

Особливе місце в системі суспільствознавчої освіти у вищій школі 

посідає релігієзнавство, яке визнають важливим засобом підвищення рівня 
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духовної культури особистості. Воно націлене на те, щоб надати студентам 

систематичних знань про еволюцію, структуру і сутність релігії як 

соціального, духовного і культурного феномену, її вплив на цивілізаційний 

розвиток; про основний зміст, своєрідність та суспільну роль найзначніших 

релігійних систем. Завдання дисципліни – навчити студентів орієнтуватися у 

сучасних релігійних процесах і тенденціях, надати навичок науково-

релігієзнавчого аналізу, подолати деструктивні стереотипи у ставленні до 

різних релігій, поширювати цінності етики толерантності, міжконфесійного 

діалогу, соціального партнерства церкви і держави. 

Одним із актуальних завдань сучасної суспільствознавчої освіти в 

технічному університеті є формування національної ідентичності студентів, 

їх приналежності до українського народу, Української держави. Це завдання 

покладене на історичну складову цього циклу дисциплін, насамперед історію 

України та історію української культури. Навчальна дисципліна «Історія 

України» та пов’язана з нею «Історія української культури» визначені 

галузевими стандартами вищої освіти як нормативні дисципліни соціально-

гуманітарного циклу для всіх технічних спеціальностей. Зміст історії України 

складають відомості відповідної науки, викладені у проблемно-

хронологічному плані на базі сучасної вітчизняної та зарубіжної науки. 

Такий зміст дає студентам можливість засвоїти знання про соціально-

економічний і політичний розвиток Батьківщини з найдавніших часів до 

сьогодення, проблеми етногенезу українського народу, характерні риси й 

особливості діяльності суспільно-політичних рухів, партій, об’єднань в 

Україні, багатомірність історичного досвіду, уроки державотворення і 

становлення незалежності України на сучасному етапі, її внутрішню та 

зовнішню політику тощо. В сучасних умовах студентам важливо осмислити 

її історичний шлях на принципах наукової об’єктивності, без ідеологічних 

догм і фальсифікацій. Знання з історії України мають велике практичне 

значення, вони вчать студентів критично, самостійно мислити, вміло 
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аналізувати минуле та сучасне, використовувати історичний досвід для 

розв’язання  актуальних проблем суспільного життя. 

Основні наукові результати розділу опубліковані нами в спеціалізованих 

фахових виданнях [406–408; 410; 412; 422; 423; 436; 442; 450]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

 

3.1. Зміст навчання суспільствознавчих дисциплін у контексті 

наукових і програмно-нормативних вимог до його формування 

Очевидно, що будь-яка методична система має ґрунтуватись на певних 

наукових і нормативних засадах. Розглянемо ці засади стосовно навчання 

суспільствознавчих дисциплін на основі праць О. Михайличенка [202], 

А. Нікори [225], О. Пометун [274], А. Старєвої [372], П. Шляхтуна [465] та 

аналізу нормативно-правових актів сфери освіти. 

На думку П. Шляхтуна, навчання суспільствознавчих дисциплін 

ґрунтується на низці наукових засад – певних вимогах інших наук до 

методики навчання суспільствознавства. Дослідник зазначає, що філософія 

формує методологічні вимоги, логіка – логічні, педагогіка – науково-

педагогічні, психологія – психологічні вимоги [465]. 

Проаналізуємо наведене твердження. 

Оскільки філософія є методологією наукового пізнання, то 

методологічні засади методичної системи навчання суспільствознавчих 

дисциплін можна визначити як конкретні філософські вимоги, серед яких 

виокремлюються принципи діалектичного методу пізнання, а саме: принципи 

розвитку, взаємозв’язку, суперечності, об’єктивності і конкретності істини та 

практики як її критерію. 

Очевидно, що принцип розвитку стосовно пізнання суспільства вимагає, 

щоб усі суспільні явища і процеси розглядалися не статично, а в русі – під 

кутом зору того, якими вони були в минулому, чим є в теперішньому і якими 

можуть стати в майбутньому [465]. 
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Згідно з принципом взаємозв’язку, суспільні явища і процеси мають 

досліджуватися у взаємозв’язку і взаємозумовленості. Цей принцип є 

основою системного методу пізнання, який застосовують в усіх суспільних, 

соціальних і гуманітарних науках [30]. 

Діалектика визначає, що суперечність – джерело руху і розвитку 

дійсності. Усі суспільні явища і процеси розвиваються через виникнення та 

розв’язання суперечностей. Оскільки будь-яке суспільство функціонує і 

розвивається у процесах взаємодії різноманітних суперечностей, то 

однойменний принцип є важливим і необхідним для осмислення всіх 

суспільних процесів і явищ [29]. 

Об’єкти, процеси і явища, згідно з теорією пізнання, є частиною 

об’єктивної реальності, незалежної від людини та її свідомості. Саме тому 

предмет вивчення суспільствознавчих дисциплін має пізнаватися як частина 

об’єктивної реальності, як реальне, неспотворене відображення у свідомості 

дійсних предметів, явищ та процесів, їх сторін і властивостей. 

Істинність знання підтверджують різними способами: теоретичним 

обґрунтуванням, логічними методами, емпіричною перевіркою та ін. Однак 

лише практика може дати відповідь на питання про те, яке знання є істинним, 

а яке – хибним. При цьому під практикою розуміють не конкретні дії у 

визначених умовах, а суспільно-історичну практику як сукупний людський 

досвід суспільних перетворень [465]. 

Отже, для викладання суспільствознавчих дисциплін у ВНЗ 

визначальними є діалектичні методологічні принципи, завдяки яким у 

процесі навчання створюється можливість доцільно використовувати поняття 

й судження, враховувати взаємозв’язок явищ і процесів, їх суперечливість, 

змінність, постійно перевіряти теоретичні положення фактами, історичною 

практикою, розкривати сутність явищ і процесів та форм їх прояву, 

аналізувати внутрішні суперечності як джерела розвитку суспільства в 

цілому та його різних сфер тощо. 
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Логічні засади методичної системи навчання суспільствознавчих 

дисциплін – це ті вимоги, які ставить до методики викладання логіка. 

Предметом логіки є абстрактне мислення, що має форми поняття, судження 

та умовиводу. Поняття відображає предмети та явища через сукупність 

суттєвих ознак; судження характеризує зв’язок між предметом та його 

ознакою; завдяки умовиводу із одного або кількох відомих суджень 

отримують нове [465]. 

Поняття, судження й умовиводи, що перебувають між собою у 

послідовному, несуперечливому та обґрунтованому зв’язку, створюють 

логічні міркування, які забезпечуються внутрішніми суттєвими, необхідними 

зв’язками між логічними формами у процесі побудови – логічними законами. 

Спираючись на логічні закони, П. Шляхтун виокремлює чотири основні 

логічні засади методичної системи навчання суспільствознавчих дисциплін: 

1. Дотримання логічних законів у викладанні: тотожності, виключеного 

третього, суперечності та достатньої підстави. 

2. Забезпечення логічної послідовності у навчанні суспільствознавчих 

дисциплін, зумовленої як змістом цих дисциплін, так і взаємозв’язками видів 

суспільних відносин, що становлять зміст основних сфер суспільного життя 

(економічної, соціальної, політичної та духовної) і є об’єктом дослідження 

відповідних суспільствознавчих дисциплін. 

3. Забезпечення логічної послідовності у викладанні кожної окремої 

суспільствознавчої дисципліни. Воно передбачає виокремлення тем 

відповідної дисципліни і подання їх в логічній послідовності. 

4. Забезпечення логічної послідовності в розкритті змісту кожної теми в 

межах окремої суспільствознавчої дисципліни. Його досягають 

структуруванням навчального матеріалу та логічними переходами від одного 

елементу структури до іншого. Лекційні та семінарські заняття проводять за 

певним планом, який охоплює кілька питань, розташованих у логічній 

послідовності. Розгляд кожного питання викладач повинен завершити 

висновками і логічно перейти до наступного питання. Наприкінці заняття 
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роблять висновки щодо всієї теми. На початку наступного заняття 

зазначають зв’язок нової теми з попередньою [465]. 

Щодо науково-педагогічних засад методичної системи навчання 

суспільствознавчих дисциплін – то мова йде, насамперед, про принципи 

дидактики, за якими у процесі навчання реалізуються завдання освіти – 

опановуються знання, формуються уміння, навички, ставлення, мотивація. 

Радянський педагог С. Зінов’єв сформулював такі основні принципи 

дидактики у вищій школі: науковості; зв’язку теорії з практикою, 

практичного досвіду з наукою; систематичності й послідовності в підготовці 

фахівців; свідомості, активності й самостійності студентів у навчанні; 

поєднання індивідуального пошуку знань з навчальною роботою в колективі; 

поєднання абстрактного мислення з наочністю у викладанні; міцності 

засвоєння знань; доступності наукових знань [117]. 

Принцип науковості в інтерпретації дослідника означає, що у вищих 

навчальних закладах необхідно викладати і вивчати наукове знання, 

ознаками якого є об’єктивність, істинність, систематизованість і 

несуперечливість. Об’єктивність наукового знання виявляється в тому, що 

воно існує незалежно від свідомості суб’єкта пізнання. Наукова інформація 

зберігається у формі літературних джерел, на електронних і магнітних носіях, 

у вигляді моделей тощо. Об’єктивність наукового знання є умовою його 

істинності, яка полягає в адекватному відображенні ним об’єкта пізнання і 

підтверджується його теоретичним обґрунтуванням, логічними чи 

емпіричними методами. Критерієм істинності знання є суспільно-історична 

практика. Систематизованість наукового знання виявляється в тому, що всі 

його форми – ідеї, гіпотези, концепції, теорії – перебувають в органічному 

взаємозв’язку, а несуперечливість – що знання не заперечують одні одних. 

Принцип науковості заперечує викладання у вищих навчальних закладах 

хоча й систематизованих, але нічим не підтверджених знань, зокрема 

теології, креаціонізму. Віровчення вивчають не як систему наукових знань, а 
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як предмет наукових досліджень, наприклад у контексті релігієзнавства 

[117]. 

Принцип зв’язку теорії з практикою, а практичного досвіду з наукою, 

на думку С. Зінов’єва, передбачає, що викладання теоретичних положень на 

заняттях із суспільствознавчих дисциплін слід пов’язувати з практикою як 

критерієм їх істинності і результатом практичного застосування. Теоретичні 

положення, сформульовані викладачем на заняттях, потрібно підтверджувати 

фактичним матеріалом. Водночас практичний досвід у разі його вивчення та 

узагальнення є джерелом наукових знань [117]. 

Принцип систематичності й послідовності в підготовці фахівців 

означає, що вища технічна освіта має бути системою, її будують за певним 

планом і здобувають у визначеній послідовності. Систематичність вищої 

технічної освіти в сучасних умовах забезпечується її змістовою єдністю в 

межах кожного напряму і спеціальності, що ґрунтується на державних 

стандартах вищої освіти, єдиних освітньо-професійних програмах та 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках як її складових. Послідовність у 

підготовці фахівців забезпечується ступеневістю освіти – існуванням 

освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра 

(спеціаліста), кожний із яких спирається на попередній і є його змістовим та 

логічним продовженням [117]. 

Принцип свідомості, активності й самостійності студентів у 

навчанні передбачає, що студенти мають бути не пасивними об’єктами, а 

свідомими й активними суб’єктами навчального процесу. Вони повинні не 

тільки відвідувати лекційні та семінарські заняття, активно на них працювати 

– сприймати і конспектувати лекційний матеріал, виступати на семінарах, 

брати участь у дискусіях, а й працювати самостійно – ознайомлюватися з 

навчальною й науковою літературою, готуватися до семінарських занять, 

займатися науково-дослідною роботою тощо [117]. 

Принцип поєднання індивідуального пошуку знань із навчальною 

роботою в колективі передбачає використання поряд з індивідуальною 
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самостійною роботою різних форм групових занять – семінарів, диспутів, 

конференцій, наукових гуртків тощо, а також інтерактивних методів 

навчання, за яких студенти спілкуються у процесі пошуку відповідей на 

поставлені викладачем питання й навчальні проблеми. Інтерактивними є, 

наприклад, методи дискусії, ділових ігор, «мозкового штурму» тощо [117]. 

Очевидно, що згідно з принципом поєднання абстрактного мислення 

з наочністю у викладанні у проведенні навчальних занять потрібно 

використовувати різні засоби наочності, призначені для зорового сприйняття 

інформації студентами, – плакати з таблицями, діаграмами, графіками, 

політичні карти світу, екранні технічні засоби. 

Принцип міцності засвоєння знань означає, що отримані знання 

повинні стати складовою пам’яті студентів, зберігатися в ній тривалий час і 

за необхідності використовуватися у розв’язанні теоретичних проблем і 

виконанні практичних завдань. Міцності засвоєння знань досягають 

використанням відповідних форм, методів і засобів навчання, системністю, 

логічною послідовністю й аргументованістю викладання матеріалу. 

Найміцнішими є ті знання, які стали особистими переконаннями студентів. 

Принцип доступності наукових знань полягає в тому, що наукова 

інформація, яку викладають на навчальних заняттях і яка міститься у 

навчальній літературі, має бути зрозумілою студентам, сприйнятною, 

придатною для запам’ятовування. Викладач не повинен надмірно 

ускладнювати навчальний матеріал, а має подавати його студентам у 

зрозумілій формі, уникаючи водночас спрощення і примітивізації. Студенти 

мають бути здатними до абстрактного (понятійно-категоріального) мислення, 

мати необхідний рівень загальноосвітньої підготовки. Відбір осіб, здатних до 

здобуття вищої освіти, забезпечують зарахуванням абітурієнтів до вищих 

навчальних закладів на конкурсних засадах. 

Щодо психологічних засад викладання суспільствознавчих дисциплін, 

то вони формуються педагогічною психологією і охоплюють врахування 

соціально-психологічних особливостей студентів як певної вікової групи; 
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особливостей психології викладачів як певної соціально-професійної групи; 

психологічних особливостей сприйняття студентами наукових знань у 

навчальному процесі тощо [116].  

Очевидно, що методична система навчання суспільствознавчих 

дисциплін має ґрунтуватися не тільки на наукових, а й на певних 

нормативно-правових засадах. Адже навчально-виховний процес у технічних 

університетах регламентується нормативно-правовими актами та 

розпорядчими документами, що видаються державою, органами управляння 

вищою освітою та керівництвом ВНЗ. 

Законодавство України про вищу освіту ґрунтується на положеннях 

Конституції України і складається із законів «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших 

міністерств, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

тощо. Крім того, навчальний процес регламентується освітніми стандартами, 

навчальними програмами, статутами ВНЗ, рішеннями вчених рад тощо. 

Закон України «Про освіту» зокрема закріплює певні принципи освіти 

(ст. 6), які суттєво впливають на методичні системи викладання 

суспільствознавчих дисциплін. Мова йде, насамперед, про такі принципи, як: 

– рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту, всебічного розвитку; 

– гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; 

– органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

– незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; 

– науковий, світський характер освіти; 

– інтеграція з наукою і виробництвом; 

– взаємозв’язок з освітою інших країн [297]. 
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Положення Закону України «Про освіту» щодо вищої освіти 

конкретизовано в законі «Про вищу освіту», прийнятому у 2014 році. Саме 

трактування вищої освіти говорить про необхідність включення до 

номенклатури дисциплін, що вивчаються, суспільствознавчих: «вища освіта – 

сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному 

закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти» [285]. Як видно з визначення, світоглядні і 

громадянські якості, морально-етичних цінності – це результат вищої освіти, 

який можливо реалізувати шляхом вивчення суспільствознавчих навчальних 

дисциплін. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

передбачає реформування системи освіти на основі філософії 

«людиноцентризму» як стратегії національної освіти, модернізації структури, 

змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, 

переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку [217]. Саме ці завдання 

переважно реалізуються у контексті навчання суспільствознавчих дисциплін. 

Аналіз вітчизняного молодіжного законодавства свідчить про поступове 

оновлення змісту цілеспрямованого впливу держави через різні соціальні 

інститути, спрямованого на створення умов соціального становлення та 

розвитку молоді відповідно до викликів і потреб сучасного суспільства. 

Відповідно, все більшої актуальності набуває проблема вирішального впливу 

ВНЗ на формування не лише освітнього потенціалу молоді, а й нового 

соціального типу особистості, здатної успішно жити та реалізовуватися в 

умовах демократичної держави, заснованої на засадах громадянського 

суспільства. Це знаходить підтвердження в численних вітчизняних 

дослідженнях – зокрема, в тезі, що «єдино правильним шляхом розвитку 

сучасної вищої школи є плекання інтелекту та вдосконалення духовно-
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моральних якостей студентства, поза якими вона втрачає своє призначення. 

Духовність та інтелект студентської молоді завжди необхідно розглядати в 

нерозривній єдності, цілісній і гармонійній» [397, с. 93]. 

Головною метою виховного процесу студентської молоді в Україні є 

набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до 

виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, 

правової, трудової, екологічної культури [285]. 

У проекті Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді зазначається, що побудова громадянського суспільства, інтеграція 

України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на 

Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального 

оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво 

компетентного, толерантного громадянина – патріота, здатного до 

саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією. 

Наголошується, що національно-патріотичне виховання має на меті 

формування національно-патріотичної свідомості, а саме: особистісної 

ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі 

до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних 

цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни, так і її 

регіонального різноманіття. Головною домінантою національно-

патріотичного виховання студентської молоді є формування у особистості 

ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе; відчуття свої 

належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї 

країни;  активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції [309]. 

В основу системи національно-патріотичного виховання розробниками 

Концепції покладено ідею розвитку Української державності як 

консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому. Важливу 
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роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті про 

тривалі державницькі традиції України: Київська Русь, Литовсько-Руська 

держава, козацька держава, Гетьманщина, УНР, ЗУНР. Особливого значення 

набуває порівняльно-історичні відомості про переривання державності в 

інших європейських країнах, які на сьогодні являють собою потужні 

європейські нації. Спеціального розгляду потребують історичні обставини, 

які призводять до переривання державності. Система патріотичного 

виховання передбачає формування історичної свідомості молодого покоління 

українців, що базується на вивченні історії боротьби українського народу за 

державну незалежність протягом свого історичного шляху, особливо у ХХ–

ХХІ століттях. Форми й методи виховання базуються на українських 

народних традиціях, надбаннях національної та світової педагогіки й 

психології [309]. 

Разом із тим, національно-патріотичне виховання не повинно 

прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання 

світу лише очима власної культури. А тому вкрай важливо забезпечити 

усвідомлення учнями культурної різноманітності, толерантне ставлення до 

інших культурних цінностей, розуміння історичних витоків регіональних та 

національно-мовних особливостей України. Національно-патріотичне 

виховання не повинно сприяти недооцінюванню національних меншин 

України та інших націй. Для реалізації цього принципу вкрай важливо 

наголошувати на співпраці різних націй, демонструвати розвиток української 

нації шляхом взаємодії з іншими націями, висвітлювати приклади мирного 

співжиття та взаємодопомоги представників різних національностей. 

системою національно-патріотичного виховання [309]. 

Інформованість молоді щодо різних сфер соціального життя – науки, 

техніки, освіти, оборони, а також безпосередня участь молоді у різних 

формах волонтерського руху створюють сприятливі умови для розвитку всіх 

складових національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери 

соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, 
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досягнення якісно нових результатів у вихованні підростаючого покоління. 

На сучасному етапі розвитку України, в умовах загрози денаціоналізації, 

втрати державної незалежності та потрапляння в сферу впливу іншої 

держави, виникає необхідність здійснення системних заходів, спрямованих 

на посилення національно-патріотичного виховання молоді – формування 

нового українця, який діятиме на основі національних та європейських 

цінностей:  

 поваги до прав людини; 

 толерантного ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури, а також до регіональних та національно-мовних 

особливостей; 

 верховенства права; 

 рівності всіх перед законом; 

 поваги до національних символів; 

 участі у громадсько-політичному житті держави;  

 готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність України 

[309]. 

Очевидно, що реалізувати поставлене завдання у технічних 

університетах можливо, лише системно й ефективно використовуючи 

потенціал суспільствознавчих навчальних дисциплін. 

Важливим нормативним документом для організації навчання 

суспільствознавства в технічних університетах є Національна рамка 

кваліфікацій, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій». Затверджена НРК містить у собі опис десяти кваліфікаційних 

рівнів, які охоплюють усі рівні вітчизняної системи освіти. Система 

дескрипторів затвердженої НРК, у цілому, узгоджується як з Європейською 

рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя, так і з Рамкою 

кваліфікації EHEA [287]. Суттєвою перевагою НРК в Україні є її поширення 

як на освітні, так і на професійні кваліфікації. 
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Слід зауважити, що НРК в Україні розроблялась і затверджена саме як 

загальна структура, необхідна для опису та порівняння кваліфікацій (освітніх 

та професійних), і не містить у собі назв та опису конкретних кваліфікацій, 

зокрема – кваліфікацій вищої освіти. 

Процес упровадження НРК в Україні формально розпочато спільним 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та 

Міністерства соціальної політики України від 20 квітня 2012 р. № 488/225 

«Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки 

кваліфікацій». Зазначений наказ передбачає реалізацію у 2012–2015 роках 

заходів з: 

 організаційного, методичного, нормативно-правового, інформаційного 

та кадрового забезпечення впровадження НРК; 

 організації співпраці з соціальними партнерами; 

 залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги; 

 забезпечення міжнародного визнання НРК і реалізації пілотних 

проектів [287]. 

Стандарти вищої освіти – це сукупність норм, що визначають зміст 

вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та 

нормативний термін навчання. Стандарти вищої освіти є основою оцінки 

освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм 

здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам вищої 

освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 

закладів [467]. 

Проблемним питанням залишається відповідність чинних вимог до 

ступенів сформованості інтелектуальних якостей осіб та їх здатності 

виконувати роботи певного рівня професійної діяльності за існуючими 

освітньо-кваліфікаційними рівнями (фактично, вимог до освітньо-

кваліфікаційних рівнів, наявність яких передбачена Законом України «Про 

вищу освіту») описам кваліфікаційних рівнів НРК. 
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Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах» (Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. 

№ 161), яке діяло до 2014 р., програма навчальної дисципліни визнавалася 

нормативним документом, що визначає її мету та місце в структурі 

підготовки фахівця, очікувані результати навчання у вигляді структури знань 

та вмінь, містить виклад структурованого змісту навчальної дисципліни, 

обсяг (навчальний час на її засвоєння) та вид підсумкового контролю, перелік 

рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 

[268]. 

У вищій школі існують такі типи програм навчальних дисциплін:  

– програма нормативної навчальної дисципліни (типова програма) – 

складова нормативної частини освітньо-професійної програми 

підготовки (ОПП) Галузевого стандарту вищої освіти; 

– програма варіативної навчальної дисципліни (за вибором ВНЗ або за 

вибором студентів) – складова варіативної частини ОПП стандарту 

вищої освіти вищого навчального закладу; 

– робоча програма кредитного (семестрового) модуля [268].  

Вимоги до структури програм навчальних дисциплін та робочих 

програм кредитних модулів визначені наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 29.03.2012 р. № 384 «Про затвердження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів 

акредитації» (у редакції наказу МОН України від 12.06.2014  № 711) [290]. 

Програми навчальних дисциплін розробляються провідними науково-

педагогічними працівниками профільних кафедр університету, а 

відповідальність за розробку програм покладається на завідувачів кафедр.  

З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення 

професійної спрямованості змісту навчання, попередження можливого 

дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків програми навчальних 

дисциплін розглядаються методичною комісією інституту (факультету), для 

спеціальностей якого розроблена відповідна програма. Після ухвалення 
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методичною комісією факультету (інституту) програма навчальної 

дисципліни затверджується «замовником» – деканом факультету 

(директором інституту) [290].  

Програми загально університетських суспільствознавчих дисциплін та 

програми загальних навчальних дисциплін програм магістерської підготовки 

розробляються профільними кафедрами, обговорюються і рекомендуються 

Методичною радою університету та затверджуються першим проректором. 

Програми всіх суспільствознавчих навчальних дисциплін, включених у 

відповідні навчальні плани, є складовими комплекту навчально-методичної 

документації зі спеціальності деканату та випускової кафедри.  

Однією з особливостей європейської кредитно-трансферної системи 

(ECTS) є планування навчального процесу у кредитних (семестрових) 

модулях, що має забезпечити можливості студентської мобільності, 

досягнення сумісності програм підготовки та навчання студентів за 

індивідуальними траєкторіями навчання. Система ECTS забезпечує 

прозорість освітніх програм і навчальних планів, полегшує академічне 

визнання дипломів і кваліфікацій, робить вищу освіту України більш 

привабливою для студентів з різних країн.  

У робочих навчальних планах окремо зазначаються всі кредитні модулі 

програми підготовки (у тому числі курсові проекти та роботи), в наслідок 

чого робочі програми складаються окремо з кожного кредитного модуля. 

Робоча програма є основним методичним документом, що визначає мету 

та завдання, зміст і технологію навчання з кредитного модуля за певною 

формою навчання. Робоча програма кредитного модуля складається на основі 

відповідної програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану 

спеціальності певної форми навчання для конкретного навчального року. 

Робочий навчальний план визначає рамки технології навчання з конкретного 

кредитного модуля шляхом розподілу навчального часу за видами занять, 

розподілу контрольних заходів та індивідуальних семестрових завдань [321]. 
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Робочі програми щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. За 

необхідності методичні комісії факультетів, інститутів (замовників) можуть 

зробити запит робочої програми кредитного модуля щодо її узгодження, 

внесення пропозицій певних змін та доповнень. 

Робочі програми входять до комплексу навчально-методичної 

документації кафедри, яка забезпечує викладання цієї навчальної 

дисципліни. 

Робоча програма містить вимоги до результатів навчання у вигляді 

конкретно сформульованих мети та завдань кредитного модуля, викладення 

конкретного змісту навчального матеріалу з розподілом на окремі навчальні 

заняття, визначає організаційні форми його засвоєння (навчальні заняття, 

виконання індивідуальних семестрових завдань, самостійна робота), розподіл 

навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та 

підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення тощо [319]. 

Отже, методична система навчання суспільствознавчих дисциплін має 

ґрунтуватися на наукових методологічних (філософських, дидактичних, 

психологічних) засадах та відповідати нормативним вимогам до навчання у 

вишах. Нормативне підґрунтя для здійснення навчання суспільствознавства 

сформоване в законах, зокрема «Про вищу освіту» та в низці підзаконних 

актів. На основі нормативно-правових положень вишами розробляються 

пакети програм для навчання студентів з метою формування світоглядних, 

громадянських якостей особистості випускника, його морально-етичних 

цінностей. 

Очевидно, що основними компонентами будь-якої методики є цілі і 

зміст навчання. Як виявив аналіз у попередніх параграфах нашого 

дослідження, в технічних університетах комплекс суспільствознавчих 

дисциплін поділяється на дві групи: нормативні і вибіркові. Причому, 

дослідники вказують на певну послідовність у їх вивченні. 

Взявши до уваги основні нормативні дисципліни: «Історія України», 

«Історія української культури» та вибіркові: «Історія науки і техніки», 
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«Політологія», «Соціологія», «Філософія», «Економіка», «Основи 

економічної теорії», «Релігієзнавство», ми спробували систематизувати цілі і 

завдання їх вивчення в технічних університетах. Здійснили це завдання на 

основі аналізу робочих програм із зазначених дисциплін таких ВНЗ: 

– Дніпропетровська Національна металургійна академія України; 

– Дніпропетровський Державний ВНЗ «Національний гірничий 

університет»; 

– Донбаська державна машинобудівна академія; 

– Донецький національний університет; 

– Запорізький національний університет; 

– Кіровоградський національний технічний університет; 

– Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

– Львівський національний університет імені Івана Франка; 

– Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут»; 

– Національний транспортний університет; 

– Національний університет «Львівська політехніка»; 

– Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

– Таврійський університет ім. В. І. Вернадського; 

– Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя; 

– Харківська національна академія міського господарства; 

– Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; 

– Херсонський державний університет. 

Як зазначалося вище, серед нормативних суспільствознавчих дисциплін 

чільне місце займає «Історія України». 

Цілі і завдання навчання, які визначають автори навчальних програм з 

історії України для бакалаврів технічних спеціальностей, систематизовані 

нами за видами у такому перелікові [131; 319]. 

Навчальні: 



 
 

183 

– створення цілісного уявлення про історичний розвиток українського 

народу; 

– поглиблення знань у галузі вітчизняної історії, зокрема щодо 

закономірностей виникнення і розвитку української нації та 

державності на території України, складного історичного шляху 

українського народу, дії об’єктивних законів розвитку суспільства, ролі 

суб’єктивних факторів у процесі їх реалізації, формування загальних 

основ та системи суспільно-політичних знань, сучасного політичного 

мислення у майбутніх спеціалістів; 

– зосередження уваги на ключових питаннях історії України: 

дослідження етногенезу, формування станів та верств українського 

суспільства, національно-визвольного руху України, особливостей 

етнополітичних відносин, виникнення та діяльність національних 

політичних партій, інших громадських організацій; 

– відтворення в курсі історії України з максимальною достовірністю 

найважливіших елементів й ознак суспільного буття українців; 

– оволодіння основами методики історичного дослідження, зокрема 

ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної 

хронології; 

– формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, 

погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею 

нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом 

різних поколінь українців, 

– формування багатоваріантного погляду на історичне минуле; 

– формування навичок наукової роботи з історичними першоджерелами, 

різноманітною навчальною літературою [131; 319]. 

Розвивальні: 

– прищеплення культури історичного мислення; 

– розвиток національної самосвідомості майбутніх спеціалістів; 
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– сприяння формуванню у студентів власних переконань, громадянської 

позиції, навичок і вмінь, необхідних для практичної діяльності; 

– розвиток навичок самостійної роботи при підготовці до занять та 

підсумкового контролю знань; 

– забезпечення формування навичок критичного осмислення джерел та 

літератури, спрямованих на самостійне осмислення закономірностей 

історичного розвитку, вироблення власного ставлення до подій 

минулого і сучасності; 

– формування вмінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній 

діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, для оцінки 

явищ і подій сучасності. 

– набуття норм свідомої суспільно-політичної поведінки [131; 319; 322]. 

Виховні: 

– виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї 

Батьківщини; 

– формування у студентів патріотичних, державницьких та морально-

етичних переконань; 

– спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні 

держави Україна; 

– спонукання до усвідомлення свого місця в навколишньому світі та 

відчуття значення майбутньої праці й можливих шляхів для її 

вдосконалення; 

– зацікавлення вітчизняною історією студентської молоді [131; 319; 322]. 

Навчальний зміст дисципліни «Історія України» концентрується навколо 

висвітлення процесу формування та розвитку українського народу, його 

діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до сьогодення; 

висвітлення сукупності політичних, суспільно-економічних, міжнародних, 

етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди 

історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення; 

відстеження загальноісторичних тенденцій виникнення та становлення 
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української нації; визначення основних історичних факторів, які вплинули на 

формування та зумовили особливості ментальності українського народу; 

вивчення історії виникнення та розвитку українського етносу, основних 

закономірностей його державотворення; розуміння й усвідомлення 

соціально-політичної активності різних прошарків суспільства; історії 

формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних 

організацій в Україні; значення геополітичних факторів в історичному 

розвитку, суспільно-політичних трансформацій на шляху суверенного 

розвитку нашої держави [131; 319].  

Важливим фактором у навчанні визнається принцип альтернативності, 

який визначає міру вірогідності здійснення тієї чи іншої події на основі 

наукового аналізу, об’єктивних реалій та можливостей [131; 319; 322]. 

Відповідно до змісту і спрямованості навчальної програми дисципліни 

«Історія України» студент повинен опанувати комплекс знань, умінь і 

навичок, а саме: 

знати: 

– сутність основних проблем історії України; 

– головні джерела вивчення вітчизняної історії; 

– основні проблеми етногенезу української нації; 

– основні періоди історичного розвитку української нації, етапи 

формування її державності; 

– особливості кожного з історичних періодів, їхні спільні та відмінні 

риси, а також значення з точки зору українського державо- та 

націотворення. 

– суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного 

розвитку українського народу; 

– головні події, що вплинули на хід історії України; 

– найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні 

періоди; 
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– діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій 

[131; 319; 322]; 

уміти: 

– аналізувати історію України як історію окремого народу та його 

держави, так і в контексті загальноєвропейської та світової історії; 

– здійснювати періодизацію української історії та компаративний аналіз 

різних епох; 

– екстраполювати окремі історичні події на сучасний історико-

політичний процес; 

– прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-політичного 

розвитку України. 

– працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою; 

– аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку; 

– користуватись різноманітними методами дослідження історичного 

процесу; 

– аргументовано обстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з 

метою пошуку історичної істини; 

– користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки; 

– мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру; 

– на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, 

користуватись уроками минулого; 

– застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних 

завдань; 

– оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в 

контексті світової історії;  

– засвоїти історичний досвід та уроки історії [131; 319; 322].  

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

та тісно пов’язана з такою нормативною дисципліною як «Історія 

української культури». 
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Як зазначалося у попередніх підрозділах нашого дослідження, 

нормативна дисципліна «Історія української культури» запроваджена 

Міністерством науки і освіти України до навчальних планів вишів у 2010 р. 

як обов’язкова. 

Цілі і завдання навчання, вибрані нами з навчальних програм для 

бакалаврів технічних спеціальностей, систематизовані за попередньою 

схемою [302; 322; 331]. 

Навчальні: 

– формування системи знань про закономірності культурного процесу, 

культуру як специфічний та унікальний феномен людства; 

– ознайомлення студентів із закономірностями виникнення та джерелами 

формування української культури, особливостями її розвитку на різних 

етапах історії України; 

– з’ясування сутнісних ознак духовної культури українського народу, її 

гуманістичної спрямованості, відкритості перед культурами інших 

народів, демократизму, творчого характеру; 

– набуття уяви про особливості культурних епох в Україні; 

– засвоєння типології художніх напрямів і течій в українському 

мистецтві; 

– ознайомлення студентів з основними особливостями ментального та 

художньо-естетичного мислення українців [302; 322; 331]. 

Розвивальні: 

– формування вмінь використовувати у повсякденному житті основні 

терміни та поняття історії української культури; 

– застосовувати набуті знання для визначення лінії особистої поведінки в 

умовах розмаїття культур; 

– формування навичок вільно оперувати сучасними концептами 

історичної культурології та широким фактологічним матеріалом; 

– формування різнобічної освіченості студентів; 

– формування творчої активності майбутніх фахівців; 
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– формування наукового світогляду студентів [302; 322; 331]. 

Виховні: 

– формування у студентів активної життєвої позиції; 

– сприяння утвердженню у студентів високих моральних принципів та 

ідеалів; 

– вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних 

культур [302; 322; 331]. 

Навчальний зміст дисципліни «Історія української культури» 

концентрується навколо закономірностей виникнення та розвитку 

української культури як цілісної системи національного буття і свідомості, 

способу самореалізації етносу на різних етапах вітчизняної історії; 

висвітлення етапів та закономірностей розвитку української культури у 

взаємозв’язку всіх її складових: мистецтва, етнографії, матеріальної 

культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей; формування 

уявлення про характерні ознаки українського менталітету та ролі культури у 

його формуванні, засвоєння характеру взаємодії української культури з 

різноманітними іншими культурами та етнокультурними спільнотами; 

ознайомлення з її фундаментальними національними надбаннями; 

усвідомлення місця української культури українського етносу в 

загальноєвропейському та світовому культурно-історичному просторі [302]. 

Відповідно до змісту і спрямованості навчальної програми дисципліни 

«Історія української культури» студент повинен опанувати комплекс знань, 

умінь і навичок, а саме: 

знати: 

– цивілізаційні витоки і детермінанти української культури; 

– сутність українських національно-культурних проектів;  

– світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із 

національним характером; 

– способи надбання, зберігання та передачі соціального досвіду, 

базисних цінностей культури; 
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– основні етапи формування художніх стилів в українській культурі [302; 

322; 331]; 

уміти: 

– аналізувати різноманітні явища української культури; 

– оцінювати значення культурних досягнень українського народу та 

внесок у них видатних діячів культури України; 

– охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, 

театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі;  

– узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головні 

тенденції у розвитку української культури; 

– на основі аналізу результатів спостережень за діяльністю за допомогою 

критеріїв нормування та систематизації визначати культурний 

контекст; 

– на основі визначеного місця окремих соціокультурних елементів у 

культурному контексті інтегрувати власну діяльність у культурне 

середовище; 

– уміння критично оцінювати твори мистецтва, дотримуватися 

принципів історизму та об’єктивності в своїх оцінках [302; 322; 331]. 

Навчальні програми передбачають результатами засвоєння навчального 

змісту виключно знання [302; 322; 331]. Критерії оцінювання знань студентів 

з історії України та історії української культури, які вони демонструють на 

семінарах, колоквіумах, під час модульних контролів (лекційного і 

семінарського занять) автори програм поділяють на чотири рівні (див. табл. 

3.1) [302; 322; 331]. 

Як бачимо, пропонований авторами навчальних програм з нормативних 

суспільствознавчих дисциплін не орієнтований на компетентнісний підхід, 

що виявляють проаналізовані завдання та критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 
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Таблиця 3.1 

Критерії оцінювання знань студентів з історії України та історії 

української культури 

Рівень 

знань 

Зміст вимог 

 

Початковий 

Студент може в найзагальніших рисах розповісти про 

історичну чи історико-культурну подію чи постать: розпізнати 

історичну подію за описом; має уявлення про історичну карту, 

називає декілька історичних дат. 

 

Середній 

Студент відтворює фрагменти з навчального курсу: має 

уявлення про окремі історичні поняття, називає ключові дати, в 

цілому орієнтується у фактичному матеріалі. 

 

 

Достатній 

Студент в цілому послідовно і логічно викладає матеріал, 

виявляє розуміння історичної термінології, може дати загальну 

характеристику явища і події; дає в цілому правильне 

визначення історичних подій і понять; виявляє здатність до 

аналізу фактів і подій; характеризує причинно-наслідкові 

зв’язки між історичними явищами в межах теми; достатньою 

мірою оперує навчальним матеріалом. 

 

 

Високий 

Студент виявляє розуміння історичних процесів, робить 

аргументовані висновки, характеризує історичні явища і 

процеси, використовуючи різні джерела інформації, встановлює 

синхронність подій вітчизняної та всесвітньої історії; володіє 

глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати 

власні думки і переконливо їх аргументувати, може аналізувати 

історичну інформацію. 

 

Серед вибіркових суспільствознавчих навчальних дисциплін, вивчення 

яких повинно передувати філософії, викладачі і методисти називають 

політологію і соціологію. 

На основі аналізу навчальних програм технічних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації, можна зробити висновок, що основна мета вивчення дисципліни 

«Політологія» – формування у студентів уявлення про світ політичного, 

його сутність і зміст, аналіз особливостей функціонування політичної сфери 

суспільства [267; 306; 323–325; 331]. 

Політологія як наука має свою специфіку, а саме: 
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– вона багатомірна і в історичному (оперує фактами, починаючи від 

глибокої давнини до наших днів) і в концептуальному плані (вводить в 

обіг погляди багатьох, часом діаметрально протилежних партій, 

суспільних рухів); 

– комплексна: складається з історії політичних вчень, теорії політики, 

політичної системи, політичної діяльності, політичної соціології і т.ін.; 

– рухлива, тому що політика, котра є об’єктом її дослідження, 

знаходиться в постійному процесі розвитку, і цей розвиток дає все 

новий і новий матеріал для аналізу, висновків; 

– плюралістична за своєю сутністю, тобто об’єктивно відбиває дійсність, 

не нав’язуючи одну ідеологію на шкоду іншим. Вона дає можливість 

зіставляти і робити самостійні висновки; 

– глибоко практична, тому що розглянуті нею політичні явища важливі 

не самі по собі, не просто для розширення світогляду і підвищення 

освіченості, а для того, щоб з урахуванням досягнутого, формувати 

власне ставлення до політики [267; 306; 323–325; 331]. 

Цілі і завдання навчання політології, вибрані нами з навчальних програм 

для бакалаврів технічних спеціальностей, систематизовані за пропонованою 

вище схемою. 

Навчальні: 

– формування у студентів знань про політичну сферу як системне 

утворення: сукупність інститутів і впорядкованих відносин; 

– вивчення кожного елемента політичної системи, його структури і 

функцій; 

– дати характеристику основних вихідних понять політології: суб’єкти – 

об’єкти (актори, агенти) політики; політичні спільноти; політична 

система; політичні партії, громадські об’єднання та суспільні рухи; 

політична культура; політична модернізація тощо; 

– інформувати про основні світові і вітчизняні політологічні школи, 

концепції і напрямки;  
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– навчити студентів вирізняти теоретичні, духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти політичного знання, бачити їх роль і 

функції у підготовці та прийнятті політичних рішень, у забезпеченні 

особистого внеску у політичне управління суспільством; 

– дати студентам уявлення про політичні явища та процеси у світі, 

геополітику та геополітичний статус України; 

– ознайомлення з науковими підходами до аналізу сучасних проблем 

політичного життя; 

– ознайомлення з різними типами сучасних держав, видами політичних 

конфліктів, постатями політичних лідерів тощо [267; 306; 323–325; 

331]. 

Розвивальні: 

– надання допомоги студентам у формуванні цілісного світогляду, 

розвинутої громадянської політичної культури, активної політичної 

позиції; 

– формування вміння тлумачити причинно-наслідкові зв’язки у політиці, 

визначати роль суб’єктивних факторів; 

– формування вміння прогнозувати наслідки процесів, що відбуваються у 

політичній сфері: глобалізації, політичних конфліктів тощо; 

– формування вміння застосовувати політичні знання у професійній, 

громадській та політичній діяльності; 

– формування навичок політичного аналізу сучасного українського 

політичного життя, його розвитку, набутків та втрат, що дозволить 

більш ефективно орієнтуватися в проблемах вітчизняного політикуму 

[267; 306; 323–325; 331]. 

Виховні: 

– формувати політичну свідомість випускників; 

– формувати особистість активного громадянина України. 

За змістом курс «Політологія» охоплює такі теми:  

– політика як соціальне явище; 
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– розвиток політичної думки в історії людської цивілізації; 

– особистість як первинний суб’єкт та об’єкт політики; 

– політичне лідерство; 

– соціальні спільноти та політика; 

– етнонаціональні процеси в політичному житті суспільства; 

– громадські об’єднання та політичні партії; 

– політична система суспільства; 

– громадянське суспільство та правова держава; 

– політична влада; 

– політична демократія; 

– політична діяльність; 

– політичні конфлікти; 

– політична культура; 

– міжнародні відносини та зовнішня політика; 

– роль ЗМІ в політичному житті суспільства; 

– політичне прогнозування; 

– політична модернізація в Україні [267; 306; 323–325; 331]. 

Відповідно до змісту і спрямованості навчальної програми дисципліни 

«Політологія» студент повинен опанувати комплекс знань, умінь і навичок, а 

саме: 

знати: 

– основні категорії і методи політології; 

– основні етапи розвитку політичної думки; 

– здобутки світових і вітчизняних політологічних шкіл;  

– нормативний зміст понять: політична влада, політична система, 

політичний режим, політичне лідерство, політичний конфлікт, 

політична культура, політична партія, громадянське суспільство;  

– сутність і функції держави; 

– способи та шляхи впливу політики на суспільство і суспільні 

відносини; 
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– основні структури державної влади провідних країн світу; 

– основні суспільно-політичні інститути [267; 306; 323–325; 331]; 

уміти: 

– відрізняти різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її 

характерні ознаки і функції; 

– орієнтуватися в проблемах розподілу влади, проявах прямої та 

представницької демократії; 

– орієнтуватися в міжнародному політичному житті, в 

зовнішньополітичній діяльності України; 

– об’єктивно оцінювати життєво важливу політичну інформацію; 

– готувати повідомлення та брати участь в політичних дискусіях, жити в 

умовах політичного плюралізму; 

– відстоювати свою політичну позицію, громадянські права, виконувати 

громадянські обов’язки; 

– відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави;  

– давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та 

лідерів з позиції загальнонаціональних інтересів; 

– формулювати закономірності функціонування політичної системи 

суспільства; 

– аналізувати поточну політику в Україні; 

– визначати вплив соціально-економічних чинників на політичний 

процес в країні та за її межами; 

– використовувати класичний доробок і положення класиків політичної 

думки в ситуаціях практичної політики [267; 306; 323–325; 331]; 

володіти навичками:  

самостійного пошуку наукової та науково-популярної літератури з тем 

семінарських занять, рефератів, доповідей; аналізу і узагальнення цієї 

літератури; участі в творчих формах практичних занять – круглих столах, 

ділових іграх, конференціях тощо [267; 306; 323–325; 331]. 
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Навчальні програми передбачають певні результати вивчення 

політології, які студенти демонструють на семінарах, колоквіумах, під час 

модульних контролів (лекційного і семінарського занять) (див. табл. 3.2) 

[267; 306; 323–325; 331]. 

 

Таблиця 3.2 

Критерії оцінювання знань студентів з політології 

Рівні 

сформованості 

Вміння (за рівнями сформованості) та знання 

 

 

 

Репродуктивний 

Студент повинен знати предмет політології, її 

структуру, категоріальний апарат, специфіку 

політологічного підходу до аналізу політичної системи 

суспільства, основні етапи розвитку політологічної 

думки, характеристику та функції основних політичних 

інститутів. 

Розуміти сутність політичних проблем сучасності, 

використовувати отримані знання для аналізу 

політичних подій сьогодення. 

 

 

Алгоритмічний 

Студент повинен знати структуру та логіку курсу, 

найбільш відомих авторів політичних систем, їх головні 

праці, сутність та види політичних режимів сучасності. 

Вміти ідентифікувати політологічні тексти з певними 

поглядами, розв’язувати тести, аналізувати соціально-

економічні, політичні проблеми суспільства, 

застосовувати політологічні знання в організаційній 

сфері. 

 

 

 

Евристичний 

Студент повинен знати етапи розвитку світової та 

вітчизняної політології, головні праці відомих 

політологів, особливості політичної діяльності 

сучасного суспільства, характеристику та функції 

політичних інститутів: держава, партія, партійна та 

виборча системи тощо.  

Вміти ставити евристичного рівня питання, 

аналізувати їх і акумулювати в наукових рефератах, 

виступах, доповідях на наукових студентських 

конференціях, диспутувати з тих чи інших проблем 

політики, аналізувати відображення плюралістичних 

течій в житті суспільства, сформувати політичну 

культуру, виявляти й обґрунтовувати свою політичну 

позицію. 
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Як і в попередньому випадку, програмні вимоги до курсу політології не 

зорієнтовані на компетентнісний підхід, що виявляють проаналізовані 

завдання та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Щодо соціології, то на основі аналізу навчальних програм можна 

зробити висновок, що ця дисципліна «як наука про поведінку людей в 

середовищі собі подібних» (П. Сорокін) дає можливість студентам зрозуміти 

сутність та особливості соціальних законів, та закономірностей, за якими 

функціонують соціальні групи, спільноти, суспільство в цілому [305]. 

Програмна мета курсу – допомогти студентам в опануванні 

категоріальним апаратом соціології, ґрунтовному вивченні особливостей 

соціального життя та взаємодії людей між собою; формування практичних 

навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних 

досліджень [305; 327–328; 370]. 

Щодо завдань навчання соціології, то серед них: 

Навчальні: 

– розкрити специфіку соціології, як науки про суспільство, її відмінність 

від інших наук; 

– обґрунтувати важливість існуючих теоретичних концепцій класичного 

та сучасного періодів розвитку соціального знання, показати їх 

особливості і взаємозв’язок; 

– виробити цілісне уявлення про соціологію як науку та суспільство з 

погляду цієї науки; 

– розкрити та пояснити особливості функціонування різних соціальних 

інститутів, важливість вивчення кожного з них для особистого життя 

людини; 

– засвоїти значення різних спеціальних соціологічних теорій та галузевих 

соціологій; 

– показати емпіричне значення використання методів соціального 

дослідження для різних сфер життя суспільства [305; 327–328; 370].  

Розвивальні: 
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– вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її 

методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними 

напрацюваннями; 

– виробити основи соціологічного підходу до осмислення суспільних 

явищ; 

– виробити навички використання соціологічних методів в професійній 

діяльності; 

– здатності до творчо-конструктивного розв’язання тих проблем, які 

постають перед молоддю в сучасному світі; 

– вміння виділяти соціологічні аспекти в соціальних явищах, виявити 

приховані сутнісні фактори розвитку соціальних процесів [305; 327–

328; 370]. 

Виховні: 

– сформувати у майбутніх педагогів соціальну культуру і мислення, 

– створити теоретичну підоснову розвитку ціннісних орієнтацій 

студентів стосовно явищ соціальної дійсності; 

– чітко формулювати наявні в суспільстві проблеми й суперечності і бути 

готовими до активності участі в їх розв’язанні [305; 327–328; 370].  

Зміст навчальної дисципліни «Соціологія» охоплює соціальну 

організацію, соціальну життєдіяльність та соціальний розвиток людини та 

суспільства; ключові проблеми соціологічної науки, а саме: загальні, 

спеціальні та галузеві теорії з соціології, основні етапи розвитку світової та 

вітчизняної соціологічної думки, методологію і методику конкретно-

соціологічних досліджень [305; 327–328; 370]. 

В деяких програмах чітко прослідковується спрямування змісту 

дисципліни на формування соціальної компетентності студентів [305; 370]. 

Зазначається, що в соціологічній інтерпретації значення суспільствознавчої 

освіти набуває особливого – вельми прагматичного – ціннісного сенсу, а 

соціальна компетентність людини розглядається як безперечний, 

надзвичайно вагомий індивідуальний капітал [327]. 
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Відповідно до змісту і спрямованості навчальної програми дисципліни 

«Соціологія» студент повинен опанувати комплекс знань, умінь і навичок, а 

саме: 

знати: 

– поняття: соціологія, суспільство, соціальне, соціальна структура 

суспільства, соціальний інститут, соціальна організація, соціальна 

спільнота, первинна група, вторинна група, глобалізація, масова 

спільнота, соціальна мобільність, маргінальність, характеристики типів 

суспільства, види соціальних інститутів, соціологічне дослідження, 

етапи соціологічного дослідження, методи дослідження, соціологічний 

інструментарій, вибірка, репрезентативність вибірки; 

– соціологічні парадигми: структурний функціоналізм, теорія конфлікту, 

символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія, психологізм, 

позитивізм, соціологічний постмодернізм; 

– специфіку об’єкта та предмета соціології; 

– структуру соціологічного знання; 

– рівні соціологічного аналізу; 

– основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних 

складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти), 

соціальних організацій та інститутів; 

– логіку структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми 

соціальної стратифікації та соціальної мобільності; 

– основні методологічні принципи організації та проведення 

соціологічного дослідження [305; 327–328; 370]. 

вміти: 

а) загальна компетентність: 

– вміти формулювати соціальну проблему; 

– вміти у проблемі визначати соціологічний предмет дослідження; 

– узагальнювати соціологічні факти; 

– розглядати суспільство як цілісну систему; 
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– вміти аналізувати взаємозв’язок політичної, економічної, соціальної та 

культурної сфер; 

– аналізувати особливості процесу створення соціальних інститутів; 

– розглядати соціальні явища з позицій макросоціологічних і 

мікросоціологічних парадигм [305; 327–328; 370]; 

б) компетентність, що відповідає предмету: 

– проводити соціологічний аналіз актуальних соціальних проблем; 

– відбирати індикатори аграрного, індустріального та інформаційного 

суспільств, і відповідно до них описувати еволюцію українського 

суспільства, суспільств пострадянського простору; 

– складати програму емпіричного соціологічного дослідження; 

– підібрати оптимальний метод для проведення соціологічного 

дослідження певної соціальної проблеми; 

– формувати вибірку для проведення соціологічного дослідження, вміти 

визначити її обсяг, похибку; 

– аналізувати та інтерпретувати соціологічну інформацію [305; 327–328; 

370]. 

«Філософія» як навчальна дисципліна в технічних університетах 

орієнтована на оволодіння студентами системою філософських знань, 

науковою методологією, а також на формування наукового світогляду, 

творчого мислення й високої духовної культури [304; 321; 329]. 

Зміст навчальної дисципліни охоплює найзагальніші, універсальні 

можливості, зв’язки та відношення природи, суспільства й людського 

мислення, співвідношення матеріального й ідеального, природного і 

соціального, з’ясування сутності людини та її місця в суспільстві, сенсу й 

цінності людського життя [304; 321; 329]. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах, які висвітлюють 

предмет філософії, її місце та роль у суспільстві; сутність основних типів 

філософії в їх історичному розвитку; зміст і розвиток філософської думки в 

Україні, її місце і значення в загальному філософському процесі; основні 
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течії сучасної філософії; основні проблеми сучасної філософії та методології 

наукового пізнання; питання розуміння сучасного світу, людини, буття, 

співвідношення суспільства і природи, історичного процесу та місця людини 

в ньому, її цінностей і свободи, загальнолюдських цінностей; загально 

філософський метод, закони та категорії діалектики; сутність пізнання; 

основні принципи та методи наукового пізнання; роль науки і культури в 

розвитку суспільства [304; 321; 329]. 

У сучасних програмах головна увага зосереджена на вузлових 

інтелектуальних пунктах розвитку філософського знання у контексті 

європейської і світової цивілізації. Українська філософська думка органічно 

вплетена в контекст практично всіх тем. Навчальні програми й методичні 

посібники, зорієнтовані на пояснювально-наочні методи навчання й 

догматичну ідеологічну спрямованість, сьогодні вже не здатні слугувати 

розв’язанню нових дидактичних завдань [304; 321; 329]. 

Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у 

поєднанні проблемного підходу до вивчення основних філософсько-

світоглядних питань із самостійним опрацюванням студентами оригінальних 

філософських текстів, у широкому використанні різних форм активізації 

інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, 

проведення колоквіумів) [329]. 

Основною метою вивчення курсу філософії є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які сполучатимуть фундаментальну 

професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою 

методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю. 

Вивчення курсу спрямовано на формування духовного світу студентів, як 

людини котра усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, може розуміти сенс 

власного існування [304; 321; 329].  

Щодо завдань навчання філософії, то серед них: 

Навчальні: 
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– дати студентам даної спеціалізації цілісне уявлення про особливість 

філософського знання, специфіку вирішення філософією проблем, які 

хвилювали і продовжують хвилювати людство; 

– розкрити творчу роль філософії в сучасній культурі,  

– дати чітке уявлення про філософію і її мову, про засоби і методи, 

поняття і категорії філософії, про історію філософської думки та 

сучасні проблеми філософії, що дозволить студентам самим 

зорієнтуватися у всьому багатоманітті філософського знання; 

– ознайомити студентів з філософською україністикою, проаналізувати 

національно-специфічну світоглядну культуру України в контексті 

світового філософського процесу; 

– ознайомити студентів із ідеями та оригінальними текстами видатних 

представників світової та української філософії; 

– зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; 

– продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського 

мислення, наукової та художньої творчості [304; 321; 329]. 

Розвивальні: 

– розкрити основи філософської культури, формування необхідних 

методологічних принципів та навичок аналізу предметів і явищ 

реального світу і, насамперед, соціально-економічних явищ; 

– прищепити студентам навички самостійного розгляду світоглядних 

проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із 

залученням понятійного апарату філософії; 

– пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення 

горизонту особистісного світобачення. 

– сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем 

людського життя та розвитку науки [304; 321; 329]. 

Виховні: 

– сприяти розумінню студентами значення духовних пошуків у 

свідомому регулюванні людьми власної життєдіяльності; 
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– допомогти скласти цілісне уявлення про етичні й естетичні цінності і 

«пристосувати» їх до власних ціннісних орієнтацій, відкоригувати ці 

орієнтації; 

– перетворення етичних та естетичних цінностей, перетворення у стійкі 

переконання та мотиви поведінки студентів [304; 321; 329]. 

Відповідно до змісту і спрямованості навчальної програми дисципліни 

«Філософія» студент повинен опанувати комплекс знань, умінь і навичок, а 

саме: 

знати: 

– основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії; 

– провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних 

побудов світоглядних знань; 

– знати видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх 

вихідні ідеї; 

– знати провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх 

змісті; 

– знати значення основних філософських термінів [304; 321; 329]. 

уміти: 

– співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських 

позицій; 

– вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних 

проблем; 

– вміти опрацьовувати філософські тексти; 

– вміти аналізувати проблеми сучасного життя із використанням 

філософських понять та категорій [304; 321; 329]. 

Навчальні програми передбачають певні результати вивчення філософії, 

які студенти демонструють на семінарах, колоквіумах, під час модульних 

контролів (лекційного і семінарського занять) (див. таблицю 3.3) [304; 321; 

329]. 
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Таблиця 3.3 

Критерії оцінювання знань студентів з філософії 

 

Рівні 

сформованості 

Вміння (за рівнями сформованості) та знання 

 

 

Репродуктивний 

Знання: студент має всебічні і глибокі знання 

навчального матеріалу за програмою дисципліни; 

засвоїв основні філософськи концепції; знає системну 

теорію філософії. 

Вміння: студент дає повні, вичерпні відповіді на 

програмні запитання; вміє користуватися довідковою 

літературою. 

 

 

Алгоритмічний 

Знання: студент знає особливості філософських 

підходів до аналізу світу та людини, структуру та 

напрямки розвитку сучасного суспільства, 

характеристику та функції основних філософських 

течій. 

Вміння: студент вміє вільно виконувати практичні 

завдання, передбачені програмою; використовувати 

довідкову літературу; застосовуючи типові методи 

філософського дослідження, визначати 

характеристики науково-філософської реальності. 

 

 

 

Евристичний 

Знання: студент знає специфіку філософського 

підходу до аналізу суспільства; критерії класифікації 

та ознаки істини та наукового пізнання; володіє 

технологією філософського дослідження. 

Вміння: студент демонструє навички творчого 

мислення, на основі аналізу результатів 

філософських досягнень, літератури про філософські 

ідеї, визначає їх структуру та характеристики 

розвитку світу та людини; вміє визначати стан і 

дієздатність систем осягнення дійсності. 

 

Навчальна програма дисципліни «Психологія» спрямовує студентів на 

опанування знань і умінь будувати стосунки у професійній та повсякденній 

сферах життя [303; 320]. 

Цілями і завданнями дисципліни є такі: 

Навчальні: 

– вивчення механізму психічної діяльності людини; 
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– осмислення закономірностей формування і розвитку особистості і 

особливостей поведінки людини в суспільному середовищі; 

– розуміння принципів і закономірностей функціонування психіки і 

проявів особистості; 

– опанування визначень і видів психічних явищ; 

– знання механізмів функціонування психіки людини [303; 320]. 

Розвивальні: 

– допомога студентам розібратися з тими можливими труднощами, з 

якими вони можуть зіткнутися в майбутній професійній діяльності; 

– пробудити у молодої людини прагнення до напруженої духовної праці; 

– пробудити бажання зануритися в глибини людського буття, зробити 

власний внутрішній світ предметом зацікавленої рефлексії, самопізнання і 

самотворення [303; 320]; 

– навчити студентів аналізувати конкретні життєві ситуації, розпізнаючи 

типи людей, рівень їхньої моральності та індивідуальні особливості.  

Навчальний зміст курсу «Психологія» охоплює психічну діяльність 

людини, психічні процеси, стани, властивості людини; розкриття законів 

виникнення, розвитку і перебігу психологічної діяльності; становлення 

психічних властивостей людини; з’ясування життєвого значення психіки 

[303; 320]. 

Після вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

– предмет, завдання, принципи та закони психології; 

– етапи історичного розвитку психології; 

– основні напрями та структуру психології; 

– методи наукових досліджень психології; 

– основні форми вияву психіки; 

– базові виміри, механізми формування особистості та типи її соціальної 

поведінки; 

– динаміку психічної діяльності людини; 
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– особливості когнітивної та афективної сфер особистості;  

– психологічні основи діяльності та спілкування особистості [303; 320]. 

вміти: 

– керувати перцептивним, розумовим, емоційним, вольовим та іншими 

компонентами діяльності; 

– знаходити ціннісні орієнтації в природному та соціальному середовищі; 

– використовувати надбані знання як методологію вивчення  суспільних 

й гуманітарних дисциплін; 

– досліджувати психологічні явища та процеси на основі наукового 

підходу; 

– самостійно працювати з науковою й публіцистичною літературою; 

– володіти елементарними навиками та прийомами власної психічної 

саморегуляції; 

– застосовувати вміння й навики на практиці; 

– вміти проводити аналіз здібностей і можливих перспективних 

досягнень певної людини у визначенні перспектив розвитку колективу 

і організації; 

– проводити аналіз причин існуючих або назріваючих конфліктів і 

впроваджувати засоби подолання і профілактики їх;  

– оволодіти навичками застосування методик дослідження і аналізу 

особистісно-психологічних властивостей людей стилів і рівнів 

соціальних відносин; 

– вміти орієнтуватися у ситуаціях соціальних відносин і визначати 

необхідні засоби оптимальної взаємодії партнерів [303; 320].  

Навчальні програми передбачають певні результати вивчення 

психології, які студенти демонструють на семінарах, колоквіумах, під час 

модульних контролів (лекційного і семінарського занять) (див. таблицю 3.4) 

[303; 320]. 
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Таблиця 3.4 

Критерії оцінювання знань студентів з психології 

Вміння (за рівнями 

сформованості) та 

знання 

Сфери діяльності (виробнича, соціально-

виробнича, соціально-побутова) 

 

 

Репродуктивний 

Приймати рішення, щодо здійснення власної 

діяльності. 

Формувати орієнтовну основу власних дій. 

Оцінювати результати власної діяльності стосовно 

досягнення часткових та загальній цілей діяльності. 

Користуватися прийомами саморегулювання та 

самоконтролю, розвитку вольових властивостей. 

Коригувати цілі діяльності та її структуру з метою 

підвищення безпеки та ефективної діяльності. 

 

 

 

 

 

Алгоритмічний 

Із застосуванням відповідних методичних засобів 

визначити фактори, що порушують відчуття 

психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, 

та зменшувати рівень їх впливу. 

Встановлювати рівень відповідності власних 

індивідуально-типологічних особливостей, рис 

характеру, інтересів, здібностей, переконань та 

цінностей наявним умовам професійної і побутової 

діяльності. 

За допомогою спеціальних методичних прийомів 

здійснювати корекцію власних індивідуально-

типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, 

здібностей, переконань та цінностей при виникненні 

ознак фрустрації, депресії, психоемоційної напруги та 

інших негативних переживань. 

Формулювати цілі власної діяльності з урахуванням 

суспільних, державних і виробничих інтересів. 

Визначати структуру власної діяльності. 

 

 

 

Евристичний 

Оцінювати із застосуванням відповідних 

методичних засобів та встановлених критеріїв рівень 

розвитку власних пізнавальних процесів. 

Оцінювати відповідність якісних та кількісних 

показників рівню розвитку власних пізнавальних 

процесів за встановленими виробничими нормами і 

вимогами. 

Визначати характер впливу рівня розвитку власних 

пізнавальних процесів на ефективність виконання 

професійних та соціально виробничих завдань різного 

рівня складності. 
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Застосовувати спеціальні прийоми 

підвищення ефективності пізнавальних процесів, що 

супроводжують діяльність. 

Оцінювати за характеристиками власних 

психологічних станів та почуттів рівень задоволення 

умовами, характером та результатами професійної та 

побутової діяльності. 

 

Навчальна програма дисципліни «Історія науки і техніки» спрямовує 

студентів на опанування знань і умінь з історії науки і техніки: основні етапи 

створення машин, виникнення інженерної діяльності, інженерна діяльність та 

експеримент, інженерна практика, теоретична підготовка, винахідництво, 

технологія, технологія і організація виробництва, інженерні дослідження, 

проектування, випробування налагодження, експлуатація та оцінка 

функціонування технічних систем. 

Вивчення курсу дає можливість опанувати закономірності розвитку 

науки і техніки, не повторювати помилок пройденого, використовувати ідеї, 

які не були реалізовані в минулому, прогнозувати і спрямовувати розвиток 

інженерного вирішення правильним шляхом [330]. 

Цілі і завдання дисципліни, як правило, у робочих програмах 

визначають лише навчальні: 

– висвітлення прогресу науки і техніки; 

– розкриття методологічного арсеналу науки як соціальної потреби і 

резерву інтенсифікації науково-технологічної та інноваційної 

діяльності; 

– знання основних філософських концепцій та напрямків у розвиткові 

техніки; 

– знання основних проблем та питань розвитку техніки; 

– знання основних фактів з історії розвитку техніки [330]. 

Щодо такої навчальної дисципліни як «Основи економічної теорії», то 

для формування сучасного економічного мислення, підготовки фахівців 

нового покоління потрібно спиратися на фундаментальні знання, вихідні для 
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всебічного вивчення різноманітних соціально-економічних процесів. Метою 

вивчення дисципліни є формування системи знань з теоретичних питань 

економіки [307; 332]. 

Цілями і завданнями дисципліни є такі: 

Навчальні: 

– надання студентам знань, які дозволять об’єктивно оцінювати сучасні 

економічні процеси, а також сформувати економічний стиль мислення; 

– глибоке розуміння студентами законів і категорій економіки, 

закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, 

сутності ринкової економіки, способів і методів ефективного 

використання обмежених економічних ресурсів; 

– наукове обґрунтування загальних основ економічного життя 

суспільства; 

– розкриття закономірностей розвитку суспільного виробництва; 

– знання методологічних основ механізму дії економічних законів та їх 

використання у процесі господарської діяльності; 

– опис проблем, пов’язаних з переходом українського суспільства до 

соціально-орієнтованої ринкової економіки; 

– висвітлення закономірностей функціонування ринкової системи; 

– визначення істотних рис основних соціально-економічних систем і 

напрямів їх еволюції; 

– висвітлення ролі економічної теорії у розробці шляхів формування 

соціально-орієнтованої економічної системи суспільства [307; 332]. 

Розвивальні: 

– навички загального аналізу основних економічних подій в своїй країні 

та за її межами; 

– знаходження й використовування інформації, необхідної для 

орієнтування в основних поточних проблемах економіки [307; 332]. 

Навчальний зміст курсу «Основи економічної теорії» охоплює 

основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи 
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функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі 

механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах 

обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових 

перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного 

життя людства [332]. 

Після вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

– основні підходи до розв’язання теоретичних і практичних завдань 

сучасних ділових циклів, причин виникнення економічних криз, шляхів 

їх подолання; 

– знати суть та способи формування стратегії соціально-економічного 

розвитку; 

– основні підходи до механізмів регулювання кон’юнктури, визначення 

пріоритетних галузей, механізмів структурної перебудови економіки, 

головних напрямів інвестиційної діяльності [307; 332]; 

вміти: 

– аналізувати реальну економічну ситуацію з позицій економічної теорії 

та світового досвіду щодо регулювання економіки; 

– вільно орієнтуватись у методиці визначення макроекономічних 

показників, тенденцій їхніх змін, факторів економічного зростання; 

– володіти основами методики складання економічних прогнозів [307; 

332]. 

Навчальна програма дисципліни «Релігієзнавство» спрямовує студентів 

на опанування знань про сутність і природу релігії, її структуру і зміст, 

закономірності виникнення та розвитку, особливості функціонування та 

еволюції, про роль релігії в історії та духовному житті людства загалом і 

українського народу зокрема [314; 326; 333]. 

Для цього студентів знайомлять із причинами та джерелами 

походження, історичними умовами та обставинами виникнення релігії як 

особливого духовного і суспільного феномену людства, складного соціально-
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історичного явища, розкривають її сутність, структуру та зміст, висвітлюють 

еволюцію різних типів та форм релігії, історію та особливості віровчення, 

культу і церковної організації різноманітних релігій та релігійних систем 

(вірувань, конфесій) світу, з’ясовують соціальні функції та місце релігії в 

духовному житті людини і суспільства [314; 326; 333]. 

Разом з тим, метою навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є 

викладання проблем не лише теорії та історії релігії, а й вільнодумства 

(вільної думки щодо релігії), сприяючи цим формуванню плюралістичної 

свідомості студентської молоді, прищепленню їй культури громадянського 

співжиття, толерантності у ставленні до людей різних ідейних переконань 

[314; 326; 333]. 

Навчальними цілями і завданнями дисципліни є такі: 

– визначити предмет та структуру навчальної дисципліни, для чого 

з’ясувати, насамперед у чому полягає об’єкт та предмет релігієзнавства 

як особливої галузі богословсько-теологічного та гуманітарного 

знання, спеціальної комплексної (полідисциплінарної) науки про 

релігію та відповідної навчальної дисципліни; дати характеристику 

головним формам релігієзнавства та висвітлити їх дисциплінарну 

структуру, зокрема розкрити зміст таких важливих тематичних 

релігієзнавчих розділів академічного релігієзнавства, як теоретичне та 

історичне релігієзнавство; 

– дати характеристику предмету, структури, методології та методики 

викладу академічного релігієзнавства, його тематичних розділів у 

змісті даної навчальної дисципліни, розкрити її міждисциплінарні 

зв’язки; 

– розглянути загальні питання теоретичного релігієзнавства, що 

стосується проблем теорії релігії, насамперед аналізу самого поняття 

«релігія» та пов’язаних з ним понять «Бог», «віра», особливостей 

функціонування релігії у свідомості людини; 
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– дати студентам знання, що стосуються розуміння сутності релігії як 

форми індивідуальної та суспільної свідомості, її особливостей та 

характерних рис, її місця у системі духовної культури людства; 

– з’ясувати причини походження та історичні обставини виникнення 

релігії; 

– розкрити соціальні функції та вказати на місце релігії в сучасному світі, 

її роль у духовному відродженні нашого суспільства; 

– розглянути проблематику історичного релігієзнавства, що охоплює 

питання історії релігії, для чого дати характеристику первісних 

релігійних вірувань та ранніх форм релігії, родоплемінних культів та 

племінних релігій, архаїчних етнічних та сучасних національно-

державних релігій світу, а також світових релігій (буддизму, ісламу, 

християнства) і сучасного релігійного модернізму (неорелігій, нових 

релігійних течій і рухів); 

– ознайомити студентів з основним змістом міфологічної творчості 

народів світу, різноманітних релігійних оповідей та притч, священних 

книг релігій, що увійшли у світову духовну культуру людства як її 

визначні пам’ятки; 

– викласти історію християнства, виникнення в ньому різних напрямів і 

конфесій; проаналізувати відмінності між ними, особливості їхнього 

віровчення, культу та церковної організації; 

– висвітлити історію релігії в Україні та сучасний стан релігійного життя 

в ній; 

– простежити історію поширення в Україні православ’я, католицизму, 

греко-католицизму, протестантизму та їхніх міжконфесійних 

взаємовідносин; 

– висвітлити сучасний стан діючих в Україні основних християнських 

конфесій; 
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– показати значення християнської духовності для розвитку духовної 

культури та моралі українського народу, формування його самобутніх 

традицій і звичаїв; 

– розкрити роль християнства і його Церкви в Україні як важливого 

чинника збереження національної ідентичності українців та розвитку 

їхньої самосвідомості, як необхідної умови єдності українського 

суспільства; 

– з’ясувати роль і місце вільнодумства (вільної думки щодо релігії) в 

історії духовної культури народів світу; 

– у підсумку розкрити зміст понять «віротерпимість», «свобода 

віросповідання» та принципу свободи совісті й вказати на значення їх 

законодавчої реалізації як необхідної вимоги духовного життя у 

демократичному суспільстві [314; 326; 333]. 

В результаті вивчення зазначеної дисципліни студент повинен  

знати: 

– головні проблеми теорії та історії релігії, зокрема, плюралізм поглядів 

на природу та сутність релігії, її структуру та зміст в сучасному 

релігієзнавстві; 

– закономірності виникнення та особливості наступної історичної 

еволюції релігії; 

– специфіку її функціонування як особливого духовного і суспільного 

феномену; 

– відомі типи та історичні форми релігії, зокрема її первісні та ранні 

форми, родоплемінні культи та племінні релігії; 

– наступну історію розвитку феномену релігії у формі ранніх (архаїчних) 

та пізніх етнічних релігій, сучасних національно-державних релігій, 

світових релігій та релігійного модернізму (НРТ); 

– специфіку основних напрямів Вселенського християнства; 

– головні віхи та події в історії поширення й функціонування його 

конфесій в Україні; 
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– особливості їх віровчення, культу та церковної організації; 

– зміст їх діяльності та внесок у національно-державний й духовно-

культурний розвиток українського суспільства; 

– принцип сподоби совісті та історію його законодавчої реалізації й 

правового регулювання в різних країнах світу, зокрема зміст Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації» [314; 326; 333]. 

вміти: 

– самостійно аналізувати зміст теорії та історії релігії, зокрема, головні 

релігієзнавчі концепції; 

– особливості віровчення, культу та церковної (конфесійної) організації 

різноманітних релігій світу, їх місце в історії духовного розвитку 

людства; 

– різноманітні події з історії та сучасного життя християнських конфесій 

в Україні, проводити порівняльний аналіз їхніх конфесійних 

відмінностей місця і ролі в духовно-релігійному, культурному та 

суспільному поступі українського народу; 

– сучасний стан реалізації на практиці українського законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації [314; 326; 333]. 

Зміст навчальної дисципліни спрямований на вивчення феномену релігії, 

її місця в історико-культурній еволюції людства, а також пошуку життєво-

визначальних духовних орієнтирів, ціннісних критеріїв, які отримують 

фундаментальне значення в людському житті, справляють вирішальний 

вплив на формування особистості студента [314; 326; 333]. 

Аналіз навчальних програм і вимог до знань, умінь і навичок студентів 

виявив певні неузгодженості між вимогами до різних суспільствознавчих 

дисциплін в межах одного вищого навчального закладу та в межах однієї 

дисципліни у різних навчальних закладах. Таке різнобарв’я у підходах 

унеможливлює стандартизовані вимоги до соціальних і суспільних умінь, 

навичок, орієнтацій тощо випускників відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій та стандартів вищої освіти. 
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За умов автономізації закладів вищої освіти, плюралізму у підходах до 

навчання, мають бути визначені загальні вимоги до рівня соціалізованості та 

громадянськості випускника технічного університету. 

Отже, аналіз за навчальними програмами цілей, завдань та змісту 

суспільствознавчих дисциплін виявив міждисциплінарну неузгодженість 

зазначених складників. 

За умов формування методичної системи навчання суспільствознавства 

в межах закладу – технічного університету – навчальні програми дисциплін 

повинні узгоджено визначати цілі навчання та його завдання з орієнтацією на 

формування професійної компетентності, компонентом якої є компетентність 

суспільствознавча. Тому формулювання цілей і завдань навчання у програмі 

мають бути зорієнтовані на компетентнісно зорієнтовані підходи до 

викладання й учіння. Метою навчання має бути не тільки засвоєння суми 

певних наукових знань, а й передбачені соціальні та особистісні вміння, 

навички, орієнтації, мотивація тощо, що сприяють гармонійній соціалізації 

випускника у професійному середовищі та соціумі. 

Відповідно й зміст навчання повинен містити такий навчальний 

матеріал, який би давав змогу для практичної апробації та застосування 

наукових знань у навчальних та професійних і життєвих ситуаціях. 

Дозволимо собі зауважити, що в навчальних програмах сучасних 

польських гімназій і ліцеїв передбачається 20-30% змісту навчальних 

програм суспільствознавчих дисциплін опрацьовувати у формі навчальних 

проектів з метою формування вмінь, навичок, зокрема, навичок колективної 

співпраці тощо [488]. 

Така практика навчання починає впроваджуватися у середній освіті 

України, але у вищій інженерній освіті традиційно консервативним 

залишається академічний підхід до вивчення суспільствознавства, 

спрямований переважно на засвоєння знань. 

Проблема урахування профілю підготовки фахівців у викладанні 

суспільствознавчих дисциплін зумовлена поєднанням у вищій освіті 
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професійної та загальноосвітньої підготовки. Професійна складова вищої 

освіти полягає в зорієнтованості на отримання студентами певної 

професійної підготовки відповідно до обраних ними напряму освіти та 

спеціальності. Професійну підготовку забезпечують викладання і вивчення 

профільних навчальних дисциплін [39]. Пріоритетною складовою вищої 

технічної освіти є професійна – особа здобуває вищу освіту передусім для 

майбутньої практичної професійної діяльності.  

Водночас у вищих навчальних закладах формують певний рівень 

загальноосвітнього, загальнокультурного розвитку студентів як майбутніх 

фахівців. Його забезпечують викладання і вивчення загальноосвітніх 

навчальних дисциплін, до яких належать суспільствознавчі. Очевидно, що 

загальноосвітня підготовка є допоміжною. Тому в студентів може скластися 

уявлення, що знання у галузі суспільних та соціальних наук їм не потрібні. 

Формуванню такого уявлення сприяє і те, що іноді самі керівники вищих 

навчальних закладів і факультетів негуманітарного профілю не тільки 

дотримуються подібної думки, а й намагаються обмежити обсяги 

навчального часу, що відводиться у навчальних планах на вивчення 

суспільствознавчих дисциплін. 

Викладачі суспільствознавчих дисциплін не мають змоги впливати на 

таких керівників, однак переконати студентів у важливості й необхідності 

вивчення суспільствознавчих дисциплін вони можуть. Для цього потрібно на 

заняттях розкривати значення суспільствознавчих наук для профільних наук 

факультету і спеціальності, а суспільствознавчих знань – для майбутньої 

професійної діяльності студентів. Такий підхід у педагогіці отримав назву 

«профілювання викладання» суспільствознавчих дисциплін [465]. 

Зв’язок викладання суспільствознавчих дисциплін із профілем вищого 

навчального закладу, факультету, спеціальності дає змогу зробити їх 

дохідливішими для студентів, дієвими, аргументованими, допомагає 

викладачеві уникати абстрактності і декларативності у викладанні. Такий 

зв’язок є ефективним засобом перетворення здобутих студентами знань на 
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їхні особисті переконання. Профілювання викладання суспільствознавчих 

дисциплін полягає в розкритті на навчальних заняттях їх зв’язку з 

відповідними проблемами профільних наук вищого навчального закладу, 

факультету, спеціальності. В технічних вищих навчальних закладах 

профільними є прикладні науки, знань з яких викладач суспільствознавчих 

дисциплін не має. Його прагнення знайти зв’язок суспільствознавчих 

дисциплін з проблематикою прикладних наук неминуче призводитиме до 

вульгаризації викладання. Тому в таких вищих навчальних закладах 

урахування профілю треба здійснювати переважно через зв’язок із тими 

загальнотеоретичними дисциплінами (математикою, фізикою, хімією, 

біологією тощо), які є теоретичною основою прикладних спеціальних наук. 

Зв’язок викладання суспільствознавчих дисциплін з профілем вищого 

навчального закладу, факультету, спеціальності передбачає органічне 

поєднання проблем цих дисциплін із суспільствознавчими проблемами 

профільних наук, використання матеріалу профільних наук в аналізі змісту 

суспільствознавчих дисциплін. Такий зв’язок має бути природним, оминати 

штучність і схематизм. Варто також мати на увазі, що не кожна тема 

дисципліни і не кожне питання містять однакові можливості щодо його 

реалізації, і не потрібно шукати зв’язок там, де його немає. Штучне 

пов’язування суспільствознавчих дисциплін із профільними науками може 

викликати лише негативну реакцію з боку студентів [465]. 

Можна виокремити такі основні напрями врахування профілю 

підготовки фахівців у викладанні суспільствознавчих дисциплін: 

1. Розкриття методологічного значення законів і категорій суспільних і 

соціальних наук для профільних наук вищого навчального закладу, 

факультету, спеціальності. Щодо законів суспільного розвитку та їх 

відображення в суспільних і соціальних науках у філософії існують різні 

позиції – від абсолютизації їх дії (марксизм) до заперечення самої наявності 

(позитивізм). Так чи інакше, науці відомі, наприклад, закони визначальної 

ролі продуктивних сил щодо виробничих відносин, діалектики (переходу 
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кількісних змін у якісні, єдності і боротьби протилежностей, заперечення 

заперечення), підвищення потреб, циркуляції політичних еліт, взаємодії 

виборчих і партійних систем тощо. Можна визнавати чи заперечувати 

пізнавальне значення деяких із них, однак незаперечним є те, що за наявності 

в кожної з профільних наук власного понятійно-категоріального апарату 

вона широко використовує в процесі пізнання категорії суспільних і 

соціальних наук: «економіка», «власність», «виробництво», «суспільство», 

«держава», «влада», «демократія», «культура» тощо. Особливо велике 

пізнавальне значення мають категорії філософії: «матерія», «свідомість», 

«простір», «час», «рух», «розвиток» тощо. Категорії суспільних і соціальних 

наук широко застосовують усі інші науки. Це означає, що категорії 

суспільних і соціальних наук мають методологічне значення для профільних 

наук, хоча представники останніх можуть цього й не усвідомлювати. 

2. Аналіз соціально-гуманітарних проблем профільних наук на заняттях 

із суспільствознавчих дисциплін. Соціально-гуманітарними є проблеми, що 

стосуються суспільства і людини. Різною мірою вони притаманні будь-якій 

науці. Наприклад, у фізиці це проблеми соціальних наслідків розвитку 

ядерної енергетики та політичного впливу на міжнародні відносини нових 

видів термоядерної зброї, в хімії – хімізації виробництва та побуту, в біології 

– генної інженерії, у правознавстві – співвідношення права й політики, в 

економіці – політики й економіки тощо. Залежно від того, які саме науки на 

факультеті чи спеціальності є профільними, викладач певної 

суспільствознавчої дисципліни виокремлює й аналізує на заняттях відповідні 

проблеми. 

3. Використання на заняттях ілюстративного матеріалу із профільних 

наук для аргументації теоретичних положень суспільних і соціальних наук. 

Йдеться про використання даних природничих наук чи досягнень технічних 

для обґрунтування певних теоретичних положень філософії, економічної 

теорії, соціології тощо. 
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4. Читання студентам спеціальних і факультативних курсів із суспільних 

і соціальних проблем профільних наук. Кафедра на доповнення до основних 

суспільствознавчих дисциплін може пропонувати факультетам, наприклад, 

такі спецкурси: «Філософські проблеми математики (фізики, хімії, біології)», 

«Філософія техніки», «Економіка і політика» тощо. Такі спецкурси, що 

читатимуться на високому науковому рівні, зацікавлюватимуть студентів і 

переконуватимуть їх у необхідності вивчення суспільствознавчих дисциплін. 

5. Організація науково-дослідної роботи студентів з проблематики 

суспільних і соціальних наук та соціально-гуманітарних питань профільних 

наук. Організаційними формами такої роботи можуть бути теоретичні 

конференції, диспути, наукові гуртки, проблемні групи, конкурси наукових 

праць, а їх організаторами й керівниками – викладачі суспільствознавчих 

дисциплін. Студенти можуть також виділяти у своїх курсових та 

кваліфікаційних роботах розділи з аналізу соціально-гуманітарного аспекту 

досліджуваної проблеми, здійснення якого консультуватиме викладач 

відповідної суспільствознавчої дисципліни. 

Можливі й інші напрями врахування профілю підготовки фахівців у 

викладанні суспільствознавчих дисциплін. Виокремлюють також умови 

профілювання: 

1) викладач суспільствознавчої дисципліни має знати, які саме науки є 

профільними на певному факультеті чи конкретній спеціальності і мати про 

них загальне уявлення. Це уявлення про загальну історію профільних наук, їх 

основну проблематику, місце цих наук у системі наукового знання, їх 

теоретичне і практичне значення. Викладач також повинен мати уявлення 

про обсяг теоретичних знань студентів із профільних наук (його можна 

отримати через ознайомлення з навчальними програмами та підручниками з 

профільних дисциплін), особливості виробництва та умови праці фахівців 

відповідного профілю; 

2) викладач суспільствознавчих дисциплін має більш-менш тривалий 

час працювати на певному факультеті чи спеціальності, щоб знати їх 
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специфіку. Тому кафедри суспільствознавчих дисциплін повинні планувати 

навчальне навантаження викладача так, щоб він постійно працював на 

одному або на двох близьких за профілем факультетах чи спеціальностях. 

Щорічне переведення викладача з факультету на факультет або читання 

лекцій одночасно студентам різних факультетів, по суті, унеможливлює 

врахування профілю підготовки фахівців у викладанні соціально-

гуманітарних дисциплін; 

3) студенти мають знати, які саме науки є для них профільними на 

факультеті та спеціальності. Тому викладачі суспільствознавчих дисциплін 

повинні допомагати їм орієнтуватися в розмежуванні загальноосвітніх і 

профільних дисциплін та їх взаємозв’язку. 

Охарактеризовані форми педагогічного впливу на студентів під час 

аудиторних занять, самостійної роботи студентів забезпечують глибокий і 

всебічний зв’язок викладання суспільствознавчих дисциплін з профілем 

вищого навчального закладу, факультету, спеціальності. 

Отже, методам викладання належить провідна роль у реалізації 

педагогічних цілей. З погляду підвищення ефективності навчального 

процесу, активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхнього 

творчого мислення важливе значення має проблемний метод навчання, який 

передбачає не тільки здобуття студентами знань, а й формування у них 

навичок наукового пошуку. Проблемний метод, у свою чергу, є основою для 

використання багатоманітних форм і методів інтерактивного навчання. 

Однак найпоширенішим методом, який використовують нині у викладанні 

суспільствознавчих дисциплін, є пояснювально-ілюстративний. Зумовлено 

це значною мірою відсутністю посібників з використання проблемного 

методу, простотою й економічністю пояснювально-ілюстративного методу, 

за допомогою якого за той самий час студенти здобувають більший обсяг 

знань, ніж у разі застосування проблемного методу. У навчальному процесі 

необхідно раціонально поєднувати пояснювально-ілюстративний і 
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проблемний методи, що забезпечить і ефективне засвоєння знань, і 

оволодіння методами їх самостійного здобування й застосування. 

Таким чином, ефективна методична система навчання 

суспільствознавства у ВНЗ повинна враховувати комплексний 

міждисциплінарний підхід і особливості профілю університету у межах 

нормативних і вибіркових суспільствознавчих дисциплін до формуванні 

цілей, завдань і змісту навчання. Крім того, зазначені компоненти методичної 

системи мають бути зорієнтовані на компетентнісне навчання. 

Суспільствознавча компетентність має визначатися важливим компонентом 

професійної компетентності випускника технічного університету. 

 

 

3.2 Форми, види і методи організації навчальних занять із 

суспільствознавства у технічних університетах 

Функціонування навчального процесу можливе лише за умови 

поєднання цілей, завдань, змісту і методів навчання, яке здійснюється у 

формах і видах організації навчального процесу (навчальні заняття, 

самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) [465]. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

 лекція; 

 лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

 консультація [285]. 

Провідним видом навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних 

університетах залишається лекція. 

У радянській вищій школі ставлення до лекцій не завжди було 

однозначним. У перше її десятиліття лекція була основним видом 

навчального процесу. Проте, на початку 30-х років XX ст. деякі педагоги 

спробували усунути її з системи вищої освіти, запровадивши т. зв. бригадно-

лабораторний метод, який заміняв лекцію самостійною роботою студентів 

під керівництвом малокваліфікованих викладачів. Це нововведення 
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виявилося неефективним, а тому рішенням уряду невдовзі було скасоване, 

після чого лекція посіла належне місце у навчальному процесі [256]. 

Наприкінці 60-х років XX ст. було зроблено спробу максимально 

скоротити обсяги лекційних курсів, збільшивши обсяг самостійної роботи 

студентів. У 1986 р. наказом Мінвузу СРСР радам університетів та інших 

провідних вищих навчальних закладів країни надали право скорочувати 

обсяги обов’язкових аудиторних занять на денній формі навчання, у т. ч. 

лекцій на І-III курсах – до 28 годин на тиждень, на IV–V курсах – до 24 

годин, шляхом заміни цих занять самостійною роботою студентів під 

контролем викладачів [255]. 

Пропонували також замінити викладача (лектора) в аудиторії технічними 

засобами – кіно- чи телеекраном з відповідним озвученим зображенням, 

магнітофонним записом тощо або вручити кожному студенту підручник і 

звільнити його від лекційних занять. У 1989 р. Тимчасовим положенням про 

вищий навчальний заклад СРСР було передбачено право студентів на вільне 

відвідування лекцій, починаючи з другого курсу [66]. Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене 

наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993, також 

передбачало: «Допускається у порядку, встановленому вищим навчальним 

закладом, вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів 

третього та наступних курсів). Відвідування інших видів навчальних занять 

(крім консультацій) є обов’язковим для студентів» (п. 4.3) [66]. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні лекція залишається 

основним видом навчальних занять у вищому навчальному закладі. Спроби 

обмежити роль лекцій у навчальному процесі щоразу спричиняли негативні 

наслідки: неефективне використання навчального часу, зниження рівня знань 

та організаційної дисципліни студентів, їх невміння системно і творчо 

мислити, послаблення виховного впливу викладачів на студентів [253]. 

З’ясовується, що лекція має такі переваги над семінарськими заняттями, 
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самостійною роботою та іншими формами навчання, які зумовлюють її 

провідну роль у навчальному процесі: 

– цілісність, системність і послідовність викладення змісту навчальної 

дисципліни; 

– економічність; 

– оперативність; 

– розвиток творчого наукового мислення студентів; 

– значний мотиваційний та емоційно-психологічний вплив викладача на 

студентів [465, с. 100–103]. 

Як стверджує П. Шляхтун, «переваги лекції як форми навчання не є 

атрибутивними властивостями будь-якої лекції із соціально-гуманітарних 

дисциплін. Найповніше вони реалізуються тільки у такій лекції, яка 

відповідає найвищим науковим і педагогічним вимогам» [465, с. 103]. 

У науковій, психолого-педагогічній літературі існує багато аргументів 

щодо пасивного характеру лекції як форми організації навчання [487]. 

Зазначено, що лекція: 

 привчає студентів сприймати готові думки, гальмує їхнє самостійне, 

творче мислення; 

 змушує студентів займати позицію об’єкта навчального процесу; 

 гальмує їхню активність, розвиток внутрішньої мотивації навчання, 

оскільки студенти позбавлені можливості самостійного пошуку, 

відкриття істин, критичного аналізу; 

 регламентована в часі, тому наукова, навчальна інформація подається у 

визначеному, обмеженому обсязі; 

 спроможна задіяти, захопити тільки деяку частину слухачів, адже 

рівень їхнього розвитку, інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, 

індивідуальні здібності тощо є відмінні; 

 обмежує можливості викладача щодо перетворення аудиторії студентів 

у єдиний колектив, спільноту [487]. 
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Отож поряд з лекцією повинні застосовуватися інші види навчальних 

занять: семінарські, практичні, лабораторні заняття, тренінги та інші 

організаційно-методичні форми, що активізують самостійну, творчу 

пошуково-дослідницьку діяльність студентів. Проте повна відмова від лекцій 

порушує науковий рівень, цілеспрямований, системний характер організації 

навчального процесу, обмежує можливості позитивного особистісного 

впливу викладача на внутрішній світ, поведінку студентів. 

Доцільність і необхідність лекції як важливої складової організації 

навчального процесу у закладах вищої освіти зумовлена такими причинами: 

 лекція іноді є основним джерелом наукової, навчальної інформації у 

зв’язку з відсутністю необхідних підручників і посібників; 

 викладач повідомляє сучасну наукову інформацію, результати останніх 

досліджень, що не знайшли висвітлення у підручниках і посібниках; 

 у змісті лекції викладач має змогу використати результати власних 

спостережень, досліджень, а також і своїх колег; 

 існують різноманітні наукові концепції, підходи до трактування 

сутності явищ, понять, що можуть бути доступно і стисло висвітлені 

викладачем; 

 деякі факти, теорії, концепції неоднозначно, суперечливо або складно 

обґрунтовуються в науковій літературі і потребують дохідливого 

пояснення лектором; 

 під час лекції викладач має змогу здійснювати вплив на формування 

ціннісних орієнтацій студентів, розкривати у змісті не лише наукові 

поняття, положення, але й світоглядні, моральні, етичні ідеї та норми 

[465]. 

Серед основних вимог до лекцій із суспільствознавчих дисциплін 

дослідники називають такі: 

 глибока науковість; 

 зв’язок теоретичних положень із практикою; 
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 системність, аргументованість і логічна послідовність викладення 

матеріалу; 

 проблемність; 

 єдність освітніх і виховних засад, методологічної та світоглядної 

спрямованості [225; 465, с. 104]. 

Очевидно, що позитивні сторони лекції будуть підсилені, а слабкі 

зменшені, за умови, якщо викладач: 

 взаємодіє, спілкується зі студентами як рівноправними партнерами, 

суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності; 

 стимулює активність студентів, розвиток їхнього критичного, творчого 

мислення шляхом постановки проблемних питань, залучення їх до 

дискусії, діалогу, висловлювання власних міркувань; 

 регулює увагу студентів, спонукає їх до слідкування за власною 

думкою; 

 не критикує судження слухачів, а лише здійснює відгук на їхні 

міркування, спирається на них під час викладу змісту; 

 висловлює власні точки зору, виявляє своє захоплення відповідною 

темою, галуззю науки; 

 постійно здійснює зворотній зв’язок, слідкує за динамікою емоцій 

студентів, перевіряє рівень розуміння, осмислення ними навчальної 

інформації [372]. 

Процес організації лекцій складається з трьох частин: вступна, основна, 

заключна [465, с. 113–121]. 

У вступній частині викладач: 

 встановлює контакт з аудиторією: вибір пластичної пози, 

доброзичливої міміки, жестів, відкритості до аудиторії, середнього 

рівня мускульної мобілізації; уникнення просторових, термінологічних 

бар’єрів; показ особистого позитивного психоемоційного стану і 

готовності до взаємодії; встановлення позиції «Ми»; 
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 налагоджує зв’язок з вивченим навчальним матеріалом і новою 

інформацією, визначає її місце у системі тем, розділів навчального 

курсу; 

 прогнозує її подальший розгляд; 

 повідомляє тему лекції, створює у студентів позитивну установку на її 

вивчення; 

 визначає основні питання, що будуть розглядатися під час лекції; 

повідомляє і дає коротку характеристику основної рекомендованої 

літератури; 

 захоплює увагу студентів шляхом творчого поєднання різноманітних 

методичних прийомів: коротка емоційна розповідь про реальні події, 

історії з власного життя, цікаві факти тощо; виявлення новизни 

навчальної інформації (показ таких сторін, що перевищує очікування 

студентів); показ викладачем власного інтересу до теми, переживань, 

думок [465]. 

У вищих навчальних закладах залежно від цілей, змісту та особливостей 

методики читання розрізняють такі види лекцій із соціально-гуманітарних 

дисциплін: вступну, установчу, нормативну, оглядову, підсумкову [393]. 

Вступною є перша лекція з навчальної дисципліни. Її характеризують 

певні особливості щодо змісту та методики читання. Змістово у вступній 

лекції йдеться про предмет певної соціально-гуманітарної науки. Відповідно, 

в ній потрібно визначити та охарактеризувати: об’єкт і предмет науки; її 

зв’язки із суміжними науками; основні методи досліджень, які 

використовують у науці; функції науки та її теоретичне і практичне значення. 

Установчу лекцію читають студентам заочної форми навчання за 

семестр до складення ними іспиту чи заліку з навчальної дисципліни, її 

завдання полягає в орієнтуванні студентів на самостійне опанування 

навчальної дисципліни за літературними джерелами та наданні їм методичної 

допомоги в цій роботі. За змістом і методичними особливостями установча 

лекція близька до вступної, а відрізняється від неї тим, що викладач не 
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формулює вимог до студентів у процесі вивчення ними навчальної 

дисципліни, оскільки вони працюють самостійно, дає їм перелік контрольних 

питань до іспиту чи заліку, а також завдання щодо виконання контрольної 

роботи, якщо вона передбачена навчальним планом. 

Нормативні лекції читають студентам стаціонару протягом навчальних 

семестрів. 

Оглядовою є лекція, в якій зміст теми розкривається не докладно, як у 

нормативній, а в узагальненому вигляді. 

Підсумковою є остання лекція з навчальної дисципліни на денній формі 

навчання. Тему і зміст такої лекції визначено навчальною програмою, а 

особливості методики читання полягають у тому, що вона підсумовує 

навчальний матеріал дисципліни та орієнтує студентів на подальше 

самостійне її вивчення з огляду на те, що відповідні знання потрібні для 

професійної діяльності та загальнокультурного розвитку. 

Але всі проаналізовані вимоги до лекції орієнтовані на те, що викладач-

лектор є експертом у визначеній проблемній темі та виступає основним 

інформаційним джерелом для висвітлення проблеми. 

В епоху цифрових технологій та тотальної інформаційної мобільності в 

межах глобалізованого світу жоден викладач не може вважати себе основним 

експертом з теми, яка викладається, крім того, студенти з попередньої 

навчальної, професійної і життєвої практики можуть мати знання і досвід, 

який заперечує, доповнює, а то й перевищує досвід викладача. 

Розуміння такої ситуації дає підстави орієнтувати викладачів на 

трансформацію класичної академічної лекції у лекцію активну й 

інтерактивну, в межах якої можна отримати зворотний зв’язок від студентів, 

включити в навчальний контекст досвід і знання частини студентів-експертів 

та загалом активізувати навчальну діяльність [488]. 

Одним з основних видів навчальних занять, поряд із лекцією, є семінар. 

На лекції студенти здобувають основні знання з конкретної теми, на семінарі 

– їх закріплюють, розширюють і поглиблюють. Відбувається це за активної 
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участі студентів у семінарському занятті. На лекції студенти переважно є 

пасивними суб’єктами навчального процесу, на семінарі – активними. 

Семінар сприяє розвитку творчого мислення студентів, формуванню у них 

навичок публічного виступу, адже при обговоренні певної проблеми науки 

вони навчаються формувати з неї власну позицію, обстоювати її в навчальній 

дискусії [393]. Відбувається це під керівництвом викладача, який своїми 

порадами, методичними рекомендаціями сприяє вирішенню на семінарі 

навчальних і виховних завдань. 

За визначенням П. Шляхтуна, семінар – це вид групових занять з певної 

наукової, навчальної або іншої проблеми, обговорення учасниками 

заздалегідь підготовлених повідомлень, доповідей тощо [465, с. 128]. 

Семінар як вид навчального заняття у вищому навчальному закладі 

полягає в розгорнутому обговоренні студентами під керівництвом викладача 

теми, що вивчається. 

У науково-методичній, педагогічній літературі загалом семінарські 

заняття оцінюють однозначно позитивно [393; 465]. Якщо лекція має своїх 

опонентів, то семінар із суспільствознавчих дисциплін визнають видом 

навчальної діяльності, який активізує пізнавальну діяльність студентів та 

значно впливає на формування емоційно-ціннісного сприйняття матеріалу, 

що вивчається. Хоча у методичній літературі досить багато думок з приводу 

особливостей методики проведення семінарських занять, але більшість 

дослідників наголошує на однозначних перевагах цього виду навчальної 

діяльності перед лекціями. Переваги семінарських занять узагальнив П 

 Шляхтун. На його думку, вони полягають у такому: 

 семінарські заняття безпосередньо пов’язані з самостійною роботою 

студентів. Лекція не передбачає обов’язкової підготовки до неї 

студентів, а до семінару вони повинні готуватися – вивчати й 

аналізувати навчальну і наукову літературу, виокремлювати проблемні 

питання, писати тексти доповідей та рефератів, продумувати свої 

виступи тощо; 
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 підготовка до семінару та участь у ньому передбачають високий рівень 

творчої самостійності кожного студента. Він не тільки самостійно 

готується до семінарського заняття, а й виступає на ньому з доповіддю 

чи доповненням, самостійно викладаючи матеріал, відповідаючи на 

запитання, беручи участь у дискусії, обґрунтовуючи власну позицію 

тощо; 

 семінарські заняття мають більші, ніж лекції, можливості для 

збудження й підтримання на високому рівні пізнавальної активності 

студентів. Якщо на лекції студент може пасивно ставитися до 

інформації, яку повідомляє викладач, то без активного ставлення до 

навчального матеріалу він не може ні підготуватися до семінару, ні 

брати в ньому участь; 

 семінарські заняття більше, ніж інші форми навчання, сприяють 

поєднанню навчальних і наукових засад у пізнавальній діяльності 

студентів. У процесі підготовки до семінару, вивчення наукової 

літератури, її конспектування, реферування тощо студенти 

оволодівають науковим апаратом, набувають навичок наукового 

дослідження; 

 семінарські заняття дають змогу здійснювати ефективний зворотний 

зв’язок в аудиторії, тобто зв’язок студентів із викладачем. У семінарі 

оптимально поєднуються викладання і навчання як діяльність, 

відповідно, викладача і студентів. Викладання – як організація 

навчальної діяльності студентів, управління нею, навчання – як 

пізнавальна діяльність студентів, спрямована на отримання знань, 

формування умінь і навичок; 

 семінарські заняття дають змогу успішно розв’язувати завдання 

виховання студентів, оскільки на семінарі вони не пасивно сприймають 

наукову інформацію світоглядного характеру, а самі її здобувають, 

аналізують та обстоюють [465, с. 129–130]. 
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Дослідники наголошують на тому, що основними функціями 

семінарських занять у навчальному процесі є освітня, виховна, контрольна. 

На семінарі студенти набуті на лекціях і в процесі самостійної роботи 

знання закріплюють, розширюють і поглиблюють [465, с. 130]. Це – освітня 

функція. 

У процесі дискусії та обговорення в групах і парах знання 

перетворюються на переконання та набувають емоційно-ціннісного 

забарвлення [465, с. 131]. Це – виховна функція. 

Щодо контрольної функції, то і викладач шляхом оцінювання, і студент 

шляхом самооцінювання отримують можливість виявити та порівняти 

набуті знання, вміння і навички з нормативними критеріями оцінювання 

результатів навчання. 

Очевидно, що лекція і семінар є взаємодоповнюючими видами 

навчальної діяльності і потребують від викладача вмілого підбору і 

застосування методів і засобів навчання. П. Шляхтун лише наголошує на 

необхідності жорстко планувати і контролювати послідовність використання 

цих видів навчання: лекція має передувати семінару [465, с. 131]. Дослідник 

наголошує на визначеному емпіричним шляхом оптимальному проміжку 

часу між лекцією і семінаром. На його думку цей проміжок не повинен бути 

менше і більше одного тижня. 

Семінари як вид навчальних занять необхідні для детального розбору й 

аналізу наукових положень, викладених у лекції. Крім того, методисти 

вказують на можливість і необхідність розбирати на семінарах питання, які 

на лекціях не висвітлювалися, хоча окреслювалися, і ті питання, які взагалі 

на лекціях не розглядалися. 

Також у методичних публікаціях з проблем викладання у ВНЗ 

наголошується на необхідності збереження змістового зв’язку між лекцією (-

ями) та семінарами. 

П. Шляхтун систематизував усі варіанти семінарських занять, які 

використовуються у вищій школі. Серед них: 
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 запитання-відповіді (колоквіум); 

 розгорнута бесіда на основі заздалегідь врученого студентам плану 

семінарських занять; 

 усні повідомлення студентів із наступним їх обговоренням; 

 обговорення письмових рефератів, заздалегідь підготовлених окремими 

студентами і зачитаних на семінарі; 

 теоретична конференція у групі або на курсі; 

 семінар-диспут; 

 коментоване читання першоджерел; 

 система завдань і вправ на самостійність мислення; 

 контрольна (письмова) робота з окремих питань (тем) з наступним 

обговоренням; 

 семінар – прес-конференція [465, с. 132]. 

Але, як зазначає сам дослідник, за всієї багатоманітності форм 

семінарських занять їх можна звести до двох основних, які найчастіше 

використовують на практиці: бесідної (розгорнута бесіда) і реферативної 

[465, с. 134].  

Очевидно, що вибір оптимального варіанту семінару залежить від теми 

заняття; місця теми в структурі навчального курсу (початок, середина, 

закінчення); рівня підготовки й активності студентів; обсягу навчального 

часу, відведеного на семінари; профілю підготовки фахівців тощо [465, 

с. 136]. 

Для проведення семінарського заняття на високому методичному рівні 

викладач повинен володіти високою педагогічною майстерністю. Дослідники 

виокремлюють такі методичні вимоги до проведення семінару: 

 якщо на лекції говорить один викладач, то на семінарі мають говорити 

студенти, а викладач – лише зрідка. Він не повинен захоплюватися 

власними виступами, перетворювати семінар на продовження лекції. 

Схильність до власних виступів на семінарах часто виявляють 
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малодосвідчені викладачі; 

 викладач повинен докласти якнайбільше зусиль для залучення до 

активної участі в семінарі всіх студентів. Часто на семінарських 

заняттях виступають одні й ті самі студенти, а решта студентів, 

особливо ті, які сидять на задніх лавах, відмовчуються. Щоб залучити 

студентів до участі в семінарі, викладач має звертатися до них із 

запитаннями, пропонувати їм ставити запитання студентам-

доповідачам і викладачеві, виступати з доповненнями; 

 на семінарі викладач не повинен користуватися заздалегідь 

підготовленими записами. Методичну розробку складають з метою 

підготовки викладача до семінару, систематизації матеріалу, 

забезпечення логічної послідовності у розгляді питань, а наявні в ній 

визначення та основні теоретичні положення викладач має знати 

напам’ять. Вимагаючи від студентів відповідей з питань плану 

семінару і на запитання, викладач сам не повинен шукати відповідей у 

власних записах [465, с. 140–148]. 

Процес навчання і виховання неможливий без активного набуття 

студентами необхідних знань, умінь і навичок у процесі організованих 

самостійних зусиль, тобто самостійної роботи. 

Самостійна робота є однією з основних форм навчальної роботи поряд із 

навчальними заняттями, практичною підготовкою та контрольними заходами 

[393; 465].  

Самостійна робота становить значну частину загального обсягу 

навчального часу студентів. Згідно з Положенням про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, навчальний час студента 

визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення 

програми підготовки на певному освітньому або кваліфікаційному рівні 

[296]. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна 

година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік. 
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Навчальний час, передбачений для самостійної роботи студента, 

визначається робочим навчальним планом і має становити не менше 1/3 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 

вивчення конкретної дисципліни [296]. 

Основними різновидами самостійної роботи студентів дослідники 

визначають навчальну і наукову. У контексті адаптації нашої вищої освіти до 

вимог Болонського процесу почали виокремлювати самостійну роботу 

студента під керівництвом викладача та індивідуальну роботу викладача із 

студентом, які передбачають урахування всіх видів навчальної роботи 

студента і викладача [465, с. 152]. 

Значне місце в організації і контролі самостійної роботи студентів 

відіграють консультації. Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах розкриває зміст консультації як навчального 

заняття, де студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання 

або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування (п. 3.8.1) [296]. 

П. Шляхтун класифікував консультації за такими критеріями: 

1) за формою: 

 індивідуальні; 

 групові; 

 міжгрупові; 

2) за змістом: 

 вступні; 

 тематичні; 

 передекзаменаційні [465, с. 154–155]. 

Отже, проаналізовані форми і види навчальної роботи у вищій школі, і в 

технічних університетах зокрема, є важливою складовою методичної системи 

навчання. Оптимальне поєднання різних форм і видів навчання дає змогу 

досягнути поставленої навчальної мети і реалізувати відповідні завдання. 

Результативність вивчення суспільствознавства значно залежить від 
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ефективного підбору та поєднання форм і видів навчальної діяльності 

студентів. Слід зазначити, що навіть використання традиційних видів 

навчальної діяльності, таких як лекція, може за умови перетворення 

останньої в інтерактивну, використовуватися в умовах компетентнісно 

зорієнтованого навчання. Щодо семінарських і практичних занять, то вони в 

межах модельованої методичної системи повинні будуватися з урахуванням 

використання активних й інтерактивних методів навчання. А це передбачає 

певні організаційні, матеріально-технічні (облаштування аудиторій для 

групової роботи) умови для такої діяльності. 

В останні роки у деяких гуманітарних ВНЗ України склалася позитивна 

практика застосування тренінгових занять у процесі вивчення 

суспільствознавства. Елементи тренінгів успішно використовувалися 

викладачами на практичних і семінарських заняттях. Тренінг визначають як 

запланований процес модифікації (зміни) ставлення, знання чи поведінкових 

навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб 

досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. 

Використання тренінгу для опрацювання окремих тем чи проблем у 

процесі вивчення суспільствознавства є ефективним кроком на шляху 

підвищення якості навчання студентів у технічних університетах України. 

Поряд із формами і видами, методи є важливою складовою методичної 

системи навчання суспільствознавчих дисциплін. Від методів навчання 

суттєво залежать не тільки обсяг та глибина набутих студентами знань, 

сформованість у них професійних умінь і навичок, а й розвиток їхнього 

творчого мислення, інтелектуальний розвиток загалом. Метод навчання – це 

спосіб діяльності викладача і студентів, за допомогою якого досягається 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд студентів, 

розвиваються їхні здібності [393]. Значення методів навчання і викладання у 

навчально-виховному процесі зумовлене тим, що вони є засобами реалізацій 

педагогічних цілей. Коли йдеться про шляхи удосконалення освіти, 

звертають увагу передусім на зміст і методи навчання.  
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Зміст навчання і педагогічні цілі є визначальними чинниками щодо 

методів навчання. Зв’язок між методами, змістом і цілями полягає в тому, що 

методи навчання – засоби реалізації змісту навчання задля реалізації 

педагогічних цілей [465]. Визначеність методів змістом навчання означає, що 

кожній навчальній дисципліні притаманні певні методи навчання, навіть 

викладання різних розділів і тем навчальної дисципліни може потребувати 

використання неоднакових методів. На методи навчання покладено і 

завдання мотивації навчання студентів, активізації їхньої пізнавальної 

діяльності, розвитку потреби в оволодінні знаннями, уміннями і навичками. 

Методи навчання виконують і виховну функцію. Вони сприяють 

перетворенню набутих студентами знань на їхні особисті переконання, 

формують науковий світогляд студентів. 

Крім педагогічних цілей і змісту навчання, на обрання методів навчання 

впливають методи дослідження, які використовують у відповідній науці. 

Якщо в історії, наприклад, переважає конкретно-історичний підхід в аналізі 

суспільних явищ і процесів, що відбувалися в минулому, то у філософії – 

загальнотеоретичний, який характеризується логічним, понятійно-

категоріальним аналізом природних та суспільних явищ і процесів [465]. 

Отже, методи навчання у будь-якій методичній системі виконують 

пізнавальну, навчальну, мотиваційну та виховну функції і слугують засобами 

розкриття змісту суспільствознавчих дисциплін задля досягнення цілей 

навчання. 

Щоб визначити необхідні у нашій системі методи навчання, звернімось 

до основних теоретичних положень з цього питання. Загальну теорію методів 

навчання розробляє педагогіка (дидактика). Методики викладання певних 

дисциплін повинні досліджувати проблему методів навчання з урахуванням 

особливостей кожної з них та обґрунтовувати застосування методів у 

навчальному процесі. У педагогіці значну увагу приділяють класифікації 

методів навчання, яка, поділяючи їх за певними критеріями на групи, вказує 
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сферу застосування кожного методу та його зв’язки з іншими, допомагає 

краще пізнати та використати конкретні методи [640]. 

Методи навчання класифікують за такими критеріями: 

1. За джерелами отримання знань: 

 словесні методи, які полягають у тому, що навчальний матеріал 

студенти сприймають у словесній формі (лекція, консультація, бесіда, 

самостійна робота студента з навчальною літературою тощо); 

 наочні методи, що передбачають зорове сприйняття студентами 

предметів, які вивчаються, та їх зображень; 

 практичні методи, що спрямовані на формування у студентів умінь і 

навичок застосування набутих знань на практиці (лабораторні роботи, 

виконання вправ, розв'язування задач тощо). 

2. За характером дидактичних завдань: 

 методи набуття нових знань – лекція, семінарське заняття, робота з 

навчальною і науковою літературою тощо; 

 методи перевірки та оцінювання знань – виконання контрольних робіт, 

тестових завдань, опитування на семінарських заняттях, іспитах, 

заліках та ін.; 

 методи закріплення знань – підготовка студентів до семінарського 

заняття, іспиту, заліку, участь в обговоренні питань плану семінару 

тощо; 

 методи формування умінь і навичок – лабораторні роботи, виконання 

вправ, розв’язування задач тощо. 

3. За логічними шляхами засвоєння знань: 

 історичний метод, за якого пізнання рухається від фактів, тобто дійсних 

подій, явищ, процесів, до певних теоретичних узагальнень щодо них у 

формі ідей, гіпотез, концепцій, теорій тощо; 

 логічний метод, за якого пізнання відбувається через застосування 

різних форм наукового знання у вивченні конкретних подій, явищ чи 
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процесів. Логічний метод є способом відтворення історично 

змінюваного об’єкта. Історичний та логічний методи пізнання не 

заперечують, а взаємодоповнюють один одного. Так, звернення до 

історичного методу є передумовою логічного. Водночас для 

дослідження генези об’єкта необхідно мати початкове уявлення про 

його сутність. Однак в одних науках (історичних) переважає 

історичний метод, а в інших (філософії, економічній теорії, соціології 

тощо) – логічний. Відповідно вивчення більшості тем у межах цих наук 

має розпочинатися не з викладення великого обсягу фактичного 

матеріалу, а з визначення й аналізу понять, з’ясування загальних 

тенденцій, закономірностей суспільного розвитку тощо; 

 аналітичний метод дослідження (аналіз), що полягає в мисленному або 

практичному розчленуванні цілого на складові (елементи, ознаки, 

властивості, відносини). Аналіз є органічною складовою будь-якого 

наукового дослідження і зазвичай його початковою стадією, коли 

дослідник переходить від нерозчленованого опису досліджуваного 

об’єкта до з’ясування його будови, складу, ознак, властивостей; 

 синтетичний метод дослідження (синтез), що передбачає вивчення 

об’єкта у цілісності, єдності й взаємозв’язку його частин. Аналіз і 

синтез не заперечують один одного, а є складовими єдиного процесу 

пізнання. Будь-який процес утворення понять ґрунтується на єдності 

процесів аналізу і синтезу. Емпіричні дані дослідження того чи іншого 

об’єкта синтезуються у їх теоретичному узагальненні; 

 метод аналогії, який полягає в тому, що знання, отримане із розгляду 

певного об’єкта, переносять на інший, менш вивчений. Висновки щодо 

конкретних об’єктів, одержувані за аналогією, мають зазвичай лише 

правдоподібний характер і є одним із джерел наукових гіпотез, тим 

самим відіграючи важливу роль у наукових відкриттях; 

 метод гіпотези – наукове припущення, істинне значення якого не 

визначене, передбачає висунення й подальшу перевірку припущень. 
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Наукову гіпотезу завжди висувають у контексті розвитку науки для 

розв’язання конкретної проблеми з метою пояснення нових 

експериментальних даних або усунення суперечностей теорії з 

негативними результатами експериментів. Як форма наукового знання 

гіпотеза повинна задовольняти вимоги принципової перевірки на 

предмет спростування (фальсифікованості) та підтвердження 

(верифікованості). У процесі розвитку науки одні гіпотези 

замінюються іншими; 

4. За суб’єктом діяльності: 

 методи викладання – способи діяльності викладача; 

 методи навчання (у вузькому сенсі) – способи діяльності студента 

[640]. 

У широкому сенсі навчання охоплює спільну діяльність того, хто 

навчає (викладача), і того, хто навчається (студента), у вузькому – означає 

діяльність лише того, хто навчається (студента) [393]. У разі розрізнення 

викладання і навчання суб'єктом викладання є викладач, а навчання – 

студент. 

5. За характером і рівнем пізнавальної діяльності студентів, ступенем 

їх активності розрізняють пояснювально-ілюстративний та проблемний 

методи навчання: 

 пояснювально-ілюстративний – пасивний метод, який полягає в тому, 

що студентам повідомляють знання у готовому вигляді, які ними 

засвоюються і, за необхідності, відтворюються. Використання цього 

методу передбачає надання студентам наукової інформації у 

завершеній формі, пояснення та полегшення сприйняття і 

запам’ятовування її шляхом використання ілюстративного матеріалу. 

Цей метод репродуктивний, він розвиває переважно розуміння чужих 

думок і пам’ять студентів, формує навички відтворення готових зразків 

розумової діяльності, але не озброює умінням творчо розв’язувати 

пізнавальні завдання, не ознайомлює із методами наукового пізнання. 
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Пояснювально-ілюстративний метод можна реалізовувати в різних 

зовнішніх формах: лекції, письмовому викладенні матеріалу в 

навчальній літературі, тощо. Він відіграє важливу роль у накопиченні 

знань, готує необхідну основу для розвитку творчої самостійності 

студентів; 

 проблемний активний метод, суть якого полягає в тому, що знання 

студентам повідомляють не в готовому вигляді, а як результат творчого 

пошуку. Викладач ставить перед студентами проблему і показує шлях 

її розв’язання. При цьому розкривають не тільки науковий результат, а 

й шляхи його досягнення, демонструють дію методів дослідження. 

Проблемний метод є продуктивним, він значно більше, ніж 

пояснювально-ілюстративний, сприяє розвитку самостійного мислення 

студентів. Здобуті у такий спосіб знання є ґрунтовнішими й міцнішими 

[640]. До цієї класифікації відносять також творчо-пошуковий і 

дослідницький методи як різновиди активних методів навчання. 

Ще однією, відносно новою групою методів, є різновид активних – 

інтерактивні методи, коли навчання відбувається шляхом взаємодії всіх тих, 

хто навчається і навчає. Це спів-навчання (навчання у взаємодії та співпраці), 

в якому і вчитель і учні є суб’єктами навчання. Основний принцип інтеракції: 

постійна взаємодія учнів між собою, їх співпраця, спілкування, 

співробітництво, на відміну від активних та «пасивних» методів, коли 

спілкування відбувається між учнями і вчителем. Учитель тільки організатор 

і координатор інтерактивної взаємодії. 

Такими методами є: 

- груповий (взаємодія між учасниками процесу навчання реалізується 

через співпрацю у малих групах); 

- колективний (багатостороння взаємодія є полілогом, в якому бере 

участь кожен учень класу); 

- колективно-груповий (коли робота малих груп поєднується з роботою 

всього класу). [274, 105]. 
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Можливі й інші підходи до групування методів навчання. Розрізняють, 

наприклад, методи системного і фрагментарного, інтенсивного 

(поглибленого) й екстенсивного (оглядового), аргументованого і 

постульованого розгляду навчального матеріалу на лекціях та семінарах 

тощо [253]. 

Хоча всі методи навчання є водночас і методами виховання, у педагогіці 

виокремлюють також методи виховання, основними з яких є: 

 методи переконання (методи набуття наукових знань світоглядного 

характеру, формування у студентів умінь і навичок громадської 

діяльності, виховний вплив прикладу викладача на студентів тощо); 

 методи заохочення (призначення студентам підвищених та іменних 

стипендій, нагородження їх грамотами, преміями, розміщення 

фотопортретів на дошці відмінників, зарахування іспиту чи заліку за 

результатами поточної успішності тощо); 

 методи покарання (позбавлення стипендії, недопущення до сесії через 

наявність академзаборгованості, відрахування з вищого навчального 

закладу та ін.) [255]. 

Отже, є багато різних методів навчання. Вибір їх у навчальному процесі 

зумовлюють багатоманітні чинники як об’єктивного, так і суб’єктивного 

характеру.  

З численних класифікацій методів для нас важливим є розрізнення їх за 

джерелом знань, рівнем організації пізнавальної діяльності студентів і рівнем 

їх активності у навчанні. Розглянемо їх потенціал ґрунтовніше. 

Проблемний метод у навчальному процесі застосовують на різних 

рівнях складності. На найпростішому – викладач ставить проблему і 

самостійно її розв’язує без залучення студентів. Складнішим є частково-

пошуковий різновид проблемного методу, за якого викладач тією чи іншою 

мірою залучає студентів до розв’язання проблеми – вони пропонують свої 

варіанти її розв’язання, перевіряють їх на відповідність уже відомим їм 

знанням тощо [465]. Самостійність мислення студентів у навчанні при цьому 
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зростає. Розвитку самостійного, творчого мислення студентів ще більше 

сприяє дослідницький різновид проблемного методу, за якого студентам 

повідомляють не готову інформацію і шляхи її отримання, а лише проблему. 

Викладач ставить перед студентами проблему, пізнавальну задачу й 

організовує їхню самостійну пошукову діяльність з її розв’язання – 

допомагає скласти план дослідження, визначитися з дослідницькими 

гіпотезами, рекомендує відповідну наукову літературу, консультує у процесі 

розв’язання проблеми тощо [393]. Дослідницький метод застосовують у 

навчально- і науково-дослідницькій роботі студентів: написанні курсових, 

кваліфікаційних і конкурсних робіт, підготовці доповідей на наукові 

конференції, наукових статей тощо. 

Вихідним поняттям, що характеризує проблемний метод навчання, є 

«пізнавальна проблема». У гносеології (теорії пізнання) проблему розуміють 

як знання про незнання: суб’єкт пізнання усвідомлює, що він чогось не знає, 

не може дати відповіді на поставлене питання чи пояснити що-небудь [255]. 

Розрізняють наукові і навчальні проблеми. Науковою є проблема, 

розв’язання якої в науці наразі немає, її суб’єктом є суспільство. Навчальною 

вважають проблему, вже вирішену в науці, але розв’язання якої невідоме 

студентам, її суб’єктом є не викладач, а студент [253]. Знання, здобуті 

студентами в процесі розв’язання навчальної проблеми, нові для них, а не 

для суспільства (науки). У навчальному процесі зазвичай ставлять і 

розв’язують навчальні проблеми, а наукові – лише зрідка, для ознайомлення 

студентів з актуальною проблематикою певної галузі знань. 

Найпоширенішою і найпростішою формою постановки навчальної 

проблеми є сформульоване викладачем питання з можливими 

альтернативними відповідями на нього, наприклад: «Хто є студент – посуд, 

який потрібно наповнити знаннями, чи смолоскип, який необхідно 

запалити?» [393]. Постановка викладачем перед студентами проблеми 

створює в аудиторії проблемну ситуацію – інтелектуальне утруднення, яке 

полягає в тому, що наявних у студентів знань недостатньо для відповіді на 
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поставлене питання. Проблемна ситуація активізує пізнавальну діяльність 

студентів, спонукає їх зосереджувати розумові зусилля на пошуку шляху її 

розв’язання. Проблему викладач може поставити також у формі задачі або 

завдання, а самі студенти – сформулювати її як питання. 

Розв’язання навчальної проблеми відбувається аналогічно вирішенню 

наукових проблем – через висування гіпотези, її обґрунтування та перевірку 

[465]. Гіпотеза є одним із варіантів розв’язання проблеми (відповіді на 

поставлене питання). Після висування її перевіряють на несуперечність 

наявному істинному знанню (верифікують). Якщо така суперечність є, 

гіпотезу вважають хибною, замість неї висувають іншу, яку також 

перевіряють. Так роблять доти, доки не буде отримано результат (відповідь), 

що не суперечить наявному істинному знанню. Здобуте у такий спосіб 

несуперечливе знання вважають істинним, хоча, як і будь-яке наукове 

знання, воно є таким лише в певних просторових і часових межах. 

Проблемний метод викладання наближує навчання до наукового 

дослідження. Самостійний пошук знань, дослідницька активність студентів, 

на якій ґрунтується проблемний метод, забезпечують не тільки набуття ними 

глибоких і міцних знань, а й оволодіння способами їх отримання і 

практичного застосування. Він є ефективним і у досягненні виховних цілей. 

Розв’язуючи навчальну проблему, студент відкриває істину для себе, за 

допомогою наукових засобів обґрунтовує її. Здобуті таким чином (а не 

просто повідомлені викладачем) знання швидше стають особистими 

переконаннями студентів, складовою їхнього світогляду [393]. 

Використання проблемного методу у викладанні кожної 

суспільствознавчої дисципліни має свої особливості. В історії, наприклад, 

проблемними є ідеологізовані оцінки конкретних історичних подій, що 

суперечать одні одним. Проблеми філософії є найзагальнішими, вони 

полягають, наприклад, у суперечливій єдності абсолютного і відносного, 

конечного й безконечного, одиничного та загального тощо. Соціологія 

досліджує проблемну суперечливість соціальних інтересів, економічна теорія 
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– економічного життя, політологія – політичного, культурологія – духовного 

життя суспільства [465]. 

П. Шляхтун виокремлює кілька прийомів створення проблемної ситуації 

на навчальних заняттях із суспільствознавчих дисциплін з огляду на те, що 

проблемна ситуація відображає певну суперечність (між об’єктивними 

явищами, об’єктивним фактом і теорією, теорією і практикою, застарілим і 

новим положеннями теорії тощо) [465]. 

Дослідники зазначають, що пояснювально-ілюстративному й 

проблемному методам притаманні певні переваги і недоліки. Основною 

перевагою пояснювально-ілюстративного методу вважають економічність, 

його застосування дає змогу викладачеві за один і той самий час подати 

студентам більше інформації, ніж у разі використання проблемного методу. 

За пояснювально-ілюстративного методу навчальний час не витрачають на 

постановку проблеми, висування гіпотез, їх перевірку, аргументацію та ін., 

що передбачено проблемним методом. Крім того, пояснювально-

ілюстративний метод є простішим, аніж проблемний, і прийнятнішим в 

аудиторії з нижчим рівнем підготовки. Однак, пояснювально-ілюстративний 

метод менше, ніж проблемний, сприяє розвитку творчого мислення 

студентів, що є його недоліком. Проблемний метод, навпаки, більшою мірою 

сприяє розвитку творчого мислення студентів, що є його безумовною 

перевагою. Однак, він і більш трудомісткий – вимагає від викладача більше 

зусиль і часу для підготовки до занять, а безпосередньо на заняттях – більше 

часу для викладання навчального матеріалу, що є його недоліком [465]. 

Пояснювально-ілюстративний і проблемний методи у навчальному 

процесі методисти вищої школи рекомендують поєднувати, надаючи в 

конкретних навчальних ситуаціях перевагу тому чи іншому. Ми 

погоджуємося з підходом П. Шляхтуна до виокремлення чинників, що 

впливають на вибір ефективного методу навчання у методичній системі: 

 характер суспільствознавчої дисципліни – загальноосвітній чи 

профільний: у викладанні профільних дисциплін проблемний метод 
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використовують більше ніж пояснювально-ілюстративний; 

 рік (курс) навчання: на молодших курсах більше використовують 

пояснювально-ілюстративний метод, на старших – проблемний; 

 рівень підготовки студентів групи чи курсу: чим він вищий, тим ширше 

можна застосовувати проблемний метод; 

 обсяг навчального часу, відведений на вивчення дисципліни, розділу, 

теми: чим він більший, тим більше можливостей для використання 

проблемного методу, і навпаки, за дефіциту навчального часу перевагу 

надають пояснювально-ілюстративному методу; 

 форма організації навчального процесу – денна, вечірня, заочна 

(дистанційна): з погляду рівня підготовки студентів і обсягу 

навчального часу денна форма навчання надає більше можливостей для 

використання проблемного методу, ніж вечірня чи заочна; 

 форма навчального заняття – лекція, семінар, консультація, самостійна 

робота студентів: найбільше можливостей для застосування 

проблемного методу із залученням студентів, колективним 

обговоренням проблеми та пошуком шляхів її розв’язання надає 

семінарське заняття; 

 науковий і педагогічний рівень викладача: чим він вищий, тим більше 

викладач схильний використовувати проблемний метод [465]. 

Проблемність є основою інтерактивних методів навчання, які набувають 

усе більшого поширення у вищій школі й є важливим елементом нашої 

методичної системи. 

Як вже зазначалось, інтерактивні методи навчання – методи, що 

передбачають активну співпрацю студентів у процесі розв’язання 

пізнавальних і практичних проблем [273]. 

Основними складовими інтерактивного методу є активність та 

співпраця. Використовуючи проблемний метод, викладач може або зовсім не 

залучати студентів до розв’язання навчальних проблем, або залучати 

частково (частково-пошуковий різновид проблемного методу). У разі 
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застосування інтерактивного методу він лише ставить проблему і здійснює 

загальне керівництво пошуком студентами шляхів її розв’язання [273]. 

Використання інтерактивних методів якісно змінює дидактичну модель 

навчання – взаємодію викладача і студентів: студенти виступають не стільки 

об’єктами, скільки суб’єктами навчального процесу, а викладач – його 

організатором. Це забезпечує здобуття студентами не тільки глибоких, а й 

міцних знань. Після пасивної участі у навчальному процесі знання досить 

швидко забуваються, а після активної – зберігаються тривалий час. 

Вважається доведеним, що після добре підготовленої і прочитаної лекції 

уважний слухач здатен відтворити 70% інформації через три години, а через 

три дні – лише 10%. Вважають, що людина запам’ятовує 10% прочитаного, 

20% почутого, 30% побаченого, 50% побаченого та почутого, 80% сказаного 

нею, 90% вираженого нею в дії [465]. 

Особливо важливу роль форми і методи (зазвичай їх чітко не 

розмежовують) активного навчання відіграють у формуванні умінь і навичок 

професійної діяльності. їх «сутність полягає в моделюванні на навчальних 

заняттях умов майбутньої професійної діяльності і виконання студентами 

нових посадових обов’язків. Особливості форм і методів інтерактивного 

навчання полягають у тому, що вони розвивають аналітичне мислення і 

навчають переконливо й чітко викладати думки; активізують дії учасників 

навчального процесу; розвивають здатність ставити та вирішувати проблеми; 

навчають приймати рішення в умовах невизначеності або на основі неповної 

інформації; забезпечують оперативне застосування засвоєних теоретичних 

знань на практиці» [34]. 

Форми і методи інтерактивного навчання придатні практично для всіх 

занять, але найбільшого ефекту з їх використанням досягають на практичних 

заняттях зі спеціальних дисциплін. Прикладами інтерактивних методів 

навчання можуть бути методи дискусії, мозкового штурму і «снігової кулі» 

[130]. 
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Дискусія може бути елементом будь-якого навчального заняття – лекції, 

семінару, консультації, навіть заліку чи іспиту (відбувається між студентом і 

викладачем-екзаменатором). Її використовують тоді, коли метою є спільний 

пошук істини чи найкращого виходу з ситуації, що склалася, коли потрібно 

розглянути проблему з багатьох позицій, перш ніж прийняти рішення [273]. 

Як інтерактивний метод навчання, дискусія має певні особливості та 

різні форми, зокрема дебатів і переговорів, що розрізняються залежно від 

мети, яку потрібно досягти: 

 дебати застосовують тоді, коли за умов загостреного одночасного 

бачення проблеми і наявності різних варіантів її розв’язання необхідно 

не узгодити позиції, а здійснити вибір. У дебатах вислуховують 

опонента, щоб знайти аргументи проти його позиції, намагаються 

показати неприйнятність його аргументів, коригують власну позицію 

тощо; 

 переговори використовують тоді, коли кожен учасник групи вже має 

необхідні знання, а метою є узгодження спільних дій. У переговорах 

вислуховують партнера, щоб знайти спільні погляди, на основі яких 

можливі компроміс і співпраця. Якщо в дебатах суперництво 

спеціально загострюють, то в переговорах шукають компромісу, 

розв’язків, які дають змогу співпрацювати попри наявні відмінності 

[273]. 

За характером обговорення проблем розрізняють такі види дискусій: 

 лінійну (відбувається тоді, коли її учасники дискутують між собою, а 

не з аудиторією); 

 керовану (передбачає, що ведучий виконує роль експерта, пропонує 

ставити запитання, висловлювати незгоду, скорочувати відповіді. 

Викладач у ролі ведучого так керує дискусією, щоб з’ясувати всі 

незрозумілі моменти, дати змогу кожному з учасників висловити 

власне розуміння проблеми. Він не лише веде дискусію та надає слово, 

а й бере в ній активну участь, визначає напрями та зміст розмови, 
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підсумовує обговорені елементи); 

 публічну (відрізняється від керованої роллю ведучого, який стежить за 

порядком, надає слово, контролює час деяких виступів, підсумовує та 

завершує дискусію, проте не втручається в її зміст); 

 вільну (передбачає, що ведучий лише визначає тему (проблему), не 

втручається в дискусію, а тільки спостерігає за тим, як група шукає 

розв’язок, щоб потім разом з учасниками обговорити його. Вільна 

дискусія доречна, коли викладач прагне навчити інтеграції та 

організувати спільну роботу групи); 

 у формі запитань і відповідей (може відбуватися після лекції для 

з’ясування чи уточнення її окремих положень. Запитання ставлять як 

студенти викладачеві, так і навпаки) [273]. 

Метод мозкового штурму (мозкової атаки) – спосіб розв’язання 

конкретної проблеми шляхом вільного висловлювання учасниками ідей та 

пропозицій щодо розв’язку [273]. 

Основою цього методу є використання впливу взаємних асоціацій на 

учасників групи. Більшість ідей генерується завдяки уяві окремих учасників 

групи та виникненню асоціацій у решти. 

Метод мозкового штурму застосовують у таких ситуаціях: 

 якщо перед групою поставлено конкретну проблему; 

 якщо група порівняно однорідна і її члени не бояться висловлювати 

власні ідеї; 

 у невеликих групах – до 10 осіб; 

 коли всі члени групи мають приблизно однаковий інтелектуальний 

рівень; 

 коли в групі доброзичлива атмосфера [273]. 

Мозковий штурм ґрунтується на таких принципах: 

 не дозволяється критикувати чужі ідеї; 

 кожна ідея фіксується (записується) стисло та якнайточніше; 
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 кількість ідей не обмежується, саме вона є однією з цілей мозкового 

штурму; 

 важливість нестандартних ідей, на перший погляд безпідставних та 

недоречних; 

 активна пропозиція і найширше використання висунутих ідей та їх 

розвиток. 

Оцінювання ідей (пропозицій) із метою пошуку розв’язку починають із 

викреслення тих, що повторюються, та об’єднання подібних. Після цього 

проводять голосування з метою вибору оптимальних розв’язків. 

Метод «снігової кулі» – спосіб колективного пошуку спільного рішення 

або погляду на певний об’єкт через з’єднання окремих ідей в єдине ціле 

[273]. 

Він придатний, зокрема, для створення прийнятного для всіх членів 

групи визначення. Кінцевий результат нікому не нав’язаний, а узгоджений 

шляхом спільного обговорення (окремі ідеї з’єднуються в єдине ціле як сніг у 

грудки, а грудки – у велику кулю). 

Метод «снігової кулі» застосовують, коли: 

 необхідно, щоб визначення певного об’єкта було ретельно обдумане та 

зрозуміле, стало інтелектуальною власністю групи; 

 група ще не інтегрована, її учасники ще не добре знайомі між собою, 

але мають протягом тривалого часу працювати; 

 добре знайомі учасники групи повинні розробити спільне рішення. 

Метод «снігової кулі» має такі переваги: 

 залучає до навчального процесу кожного з учасників, спонукає їх до 

активності; 

 дає змогу викладачеві заздалегідь оцінити сильні та слабкі аспекти 

групи, потреби групи загалом та кожного її учасника; 

 згуртовує навчальну групу, формує партнерські відносини між її 

учасниками [273]. 
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Використовують й інші інтерактивні методи навчання: ділові ігри, 

моделювання ситуацій, генерування ідей, «круглі столи», прес-конференції, 

брейн-ринги, імітаційні ігри тощо [273]. Усі інтерактивні методи навчання 

ґрунтуються на таких основних педагогічних принципах: 

 проблемність – виокремлення та постановка проблеми, пошук шляхів її 

розв’язання через з’ясування й розв’язання суперечностей; 

 колективність навчальної діяльності у поєднанні з індивідуальною 

роботою, співпраця; 

 особистісно-рольова спрямованість навчальної діяльності; 

 діалогічність спілкування; 

 моделювання соціального середовища (наближення до реальних умов 

життя). 

Розширене застосування інтерактивних методів передбачає збільшення у 

навчальному процесі частки практичних та семінарських занять. Інтерактивні 

методи, проблемне навчання загалом вимагають від викладача уміння: 

ставити питання, що викликають у студентів інтерес, мобілізують на їх 

вирішення; підводити студентів до самостійної постановки проблемних 

питань за допомогою створення проблемних ситуацій; надавати допомогу 

студентам у розв’язанні навчальних проблем; оперативно керувати 

пізнавальною діяльністю студентів. 

Обираючи методи навчання, у викладанні суспільствознавчих дисциплін 

необхідно зважати на профіль вищого навчального закладу, факультету і 

спеціальності. 

В останні роки навчальний процес у вищій школі набув ознак 

технологізації. 

Як зазначено в глосарії термінів технології освіти (Париж, ЮНЕСКО, 

1989), педагогічна технологія – системний метод створення, застосування і 

визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 

технічних і людських ресурсів, їх взаємодії, що своїм завданням вважає 

оптимізацію форм освіти. Отже, технології особистісно орієнтованого 
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навчання у ВНЗ можуть створити максимально сприятливі умови для 

розвитку та саморозвитку особистості студента, виявлення та активного 

використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. 

Основні елементи технології: виявлення суб’єктивного досвіду майбутнього 

фахівця, формування наукових знань із опорою на досвід студента, 

узгодження нових понять із суб’єктивним досвідом молоді. Базовою 

орієнтацією фахівця вищої школи у контексті даної технології є його 

послідовне ставлення до студента як до особистості, самосвідомого і 

відповідального суб’єкта власного розвитку, як до суб’єкта виховної 

взаємодії. Втім, особистісно орієнтоване навчання передбачає також 

розвиток критичного мислення майбутніх фахівців, що потребує діалогічної 

ситуації, вільної, творчої особистості. 

Технологія, за концепцією А. Ракітова, «включає в себе всю сукупність 

знань, інформації, необхідних для виробництва техніки з визначеною метою, 

знання правил і принципів управління технологічними процесами, 

сукупність природних, фінансових, людських, енергетичних, 

інструментальних та інформаційно-інтелектуальних ресурсів, а також всю 

сукупність соціальних, економічних, екологічних і політичних наслідків 

реалізації даної технології у конкретному середовищі перебування людини, 

включаючи наслідки застосування вироблених продуктів і послуг» [258, 

с. 284].  

Х. Бахтіярова, досліджуючи основи педагогіки та методики викладання 

у вищій школі, щодо застосування у технічному транспортному (НТУ) 

університеті педагогічних технологій, зауважила на особливостях навчання 

та їх ролі у вищій школі. Поняття «педагогічні технології» пробивалося в 

педагогічну науку кілька десятиліть, оскільки педагогіці як гуманітарній 

науці були притаманні дидактичні визначення способів навчання і 

виховання, які формувалися протягом сторічь. Але усе змінюється, і в 

педагогіці, як у дзеркалі, відбилися характерні риси ХХ ст., а саме: на 

початку ХХ ст. відбулася технічна революція, а наприкінці – технологічна, 
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«перехід від машин до системи діяльності». Техніка позначається не тільки 

на розвитку якої-небудь галузі науки і техніки, але і на навчальному процесі. 

Вона вривається в нього, диктує свої правила і закони. Так, у 50-х роках у 

вищому і середньому навчальному закладах з’явилася безліч усіляких 

технічних засобів навчання (ТЗН) [24]. 

У 60–70-і роки покладалися великі надії на ТЗН, дехто вважав їх ледве 

не панацеєю від усіх педагогічних лих. Але згодом прийшло розуміння, що 

техніка – це позитивний, але далеко не вирішальний фактор в освіті 

підростаючого покоління, що її потрібно використовувати не замість 

викладача (були, на жаль, і такі судження), а там, де це доречно. 

Необхідно відзначити, що педагогічна технологія – не є щось постійне і 

дане на всі часи. Вона може удосконалюватися, змінюватися в залежності від 

мінливих умов навчання. 

Важливо, щоб кожний викладач вносив в існуючу технологію навчання 

студентів з тієї чи іншої дисципліни свої науково обґрунтовані корективи в 

залежності від набору студентів, аналізу їх психологічних особливостей, 

розвитку відповідної науки (принцип культуровідповідності), їх освітньої 

підготовленості, а також вимог часу. Сьогодні потрібна підготовка фахівців, 

яким доведеться працювати в ринковій економіці, і не рахуватися з цим не 

можна. 

Серед відомих у практиці вітчизняної вищої освіти є технології 

програмованого, модульного, проблемного навчання, ділових ігор тощо. 

У 30-х роках ХХ ст. у СРСР з’явилися підручники з іноземних мов з 

елементами програмового навчання. Але ідея не отримала широкого 

поширення, пізніше була запозичена Заходом і в 60-х роках, у трохи 

видозміненому вигляді, повернулася назад у СРСР. 

Першим (у 1954 р.) звернув увагу на ефективні можливості методики 

програмованого навчання американський психолог Б. Скіннер. Він 

сформував завдання підвищення ефективності управління навчальним 

процесом, спираючись на теорію біхевіоризму. Як відомо, біхевіоризм – 
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психологічна теорія, що пояснює життєдіяльність людини за формулою 

«стимул – реакція – продукт». 

В основу технології програмованого навчання Б. Скіннер поклав дві 

вимоги: 

1) відмовитися від контролю і перейти до самоконтролю; 

2) перевести педагогічну систему на самонавчання учнів. 

Програмоване навчання характеризується сукупністю п'яти ознак: 

 наявністю сформованої мети навчальної роботи; 

 розчленованістю навчальної частини на кроки, пов’язані з 

відповідними дозами інформації, що забезпечують виконання 

кожного кроку; 

 завершенням кожного кроку самоперевіркою, результати якої дають 

можливість судити про те, наскільки він успішний; 

 використанням автоматичного, напівавтоматичного (матриці, 

наприклад) пристрою; 

 індивідуалізацією навчання (у достатніх і доступних межах) [258]. 

На підставі цих ознак почали створюватися програмовані посібники, які 

відрізняються від традиційних тим, що в останніх програмується лише 

навчальний матеріал, а в програмованих – не тільки навчальний матеріал, але 

і засвоєння цього матеріалу, і його контроль. 

Матеріальною основою програмованого навчання є навчальна програма, 

що відповідає певним вимогам: 

 є джерелом інформації; 

 організує навчальний процес; 

 контролює ступінь засвоєння матеріалу; 

 регулює темп вивчення предмета; 

 дає необхідні роз’яснення; 

 попереджає помилки тощо. 
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Розробка навчальної програми – завжди величезна праця для викладача, 

але ті викладачі, що розробляли навчальні програми, значно підвищили свою 

педагогічну майстерність. Проте, досвід застосування виявив у 

програмованому навчанні і позитивні, і негативні риси. Позитивним 

дослідники вважають: 

 індивідуалізацію навчання; 

 активізацію самостійної роботи студентів, розвиток їхньої уваги, 

спостережливості; 

 зворотний зв’язок, який забезпечує ґрунтовність засвоєння матеріалу; 

 роботу за алгоритмом, що сприяє їхньому логічному мисленню;  

 виконання роботи у визначеному форматі, що виховує дисципліну; 

 об’єктивність визначення рівня засвоєння знань, навичок, умінь. 

Серед негативних сторін цієї технології визначають такі: 

– виконання студентом завдань за шаблоном не сприяє формуванню 

творчого мислення; 

– діяльність студентів за алгоритмом формує лише виконавчі здібності, 

негативно позначається на розвитку творчого мислення, що необхідно 

майбутньому інженеру; 

– розробка посібників з програмованого навчання досить складна; 

– програмовані посібники потребують постійного оновлення; 

– зміст питань, що перевіряють знання, не передбачає проблемності. 

Проблемне навчання так само, як і програмоване, позиціонують не лише 

як метод, але й в межах активних технологій навчання. 

Проблемне навчання, так само як і програмоване, має певні позитивні 

характеристики, але має й негативні. 

Так, до позитиву проблемного навчання дослідники відносять: 

 розвиток різноманітних аспектів мислення, самостійності, критичності, 

нестандартності; 
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 формування позитивних рис особистості (активності, рішучості, 

відповідальності); 

 становлення комунікативних умінь (слухати та чути, висловлюватися 

та дискутувати). 

Технологія проблемного навчання забезпечує ґрунтовність знань, тому 

що їх здобувають, по-перше, в процесі кропіткої самостійної діяльності; по-

друге, при проблемному навчанні спрацьовує відомий в психології цікавий 

«ефект незавершеної дії», відкритий Блюмою Зейгарник [114]. 

Серед недоліків проблемного навчання називають такі: 

 вирішення проблеми потребує значно більше часу; 

 розробка технології проблемного навчання вимагає від викладача 

вищого рівня педагогічної майстерності і додаткового часу на 

підготовку методичних матеріалів. 

Цікавою й ефективною у навчанні є технологія ділових ігор. З позицій 

сучасної психології, гра – це вид людської діяльності в умовних ситуаціях за 

певними правилами. В життєдіяльності людей ця специфічна діяльність 

знаходиться поруч з працею, навчанням та спілкуванням. 

Педагогічна сутність ділових ігор у вищих навчальних закладах – 

активізація мислення, розвиток самостійності майбутнього фахівця, 

формування творчості, наближення до реалій життя. Ці риси ділових ігор 

близькі до функцій технології проблемного навчання. Та, якщо в останньому 

головне питання – «чому», то в ділових іграх – «що буде, якщо…» 

Викладач, який використовує у своїй роботі ділові ігри, повинен 

керуватися такими основними положеннями. 

Принципи організації ділових ігор: 

 розподіл студентів в міні-групи по 7 осіб ( + 2 особи ); 

 обмежена кількість міні-груп в залежності від кількості асистентів, 

керівника групи, кількості вільних аудиторій та часу, що виділений на 

її проведення; 

 чіткий функціональний розподіл обов’язків в міні-групі; 
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 ділова гра повинна бути обмежена в часі;  

 обов’язковий аналіз результатів гри після її завершення з підведенням 

підсумків за заздалегідь визначеними критеріями. 

З педагогіки і психології відомо, що ігри мають багато позитивних 

моментів: 

 емоційна насиченість; 

 відпрацювання професійних навичок; 

 післяігрова рефлексія зміцнює професійні знання. 

При проведенні ділових ігор не слід забувати і про негативні моменти: 

 складність в підготовці до заняття для викладача; 

 викладач має бути уважним і доброзичливим; 

 значне психологічне навантаження на всіх учасників гри, особливо на 

ведучого; 

 студенти можуть бути не готові до проведення гри; 

 не всі викладачі можуть провести ділову гру, оскільки необхідно мати 

певний акторський талант; 

 можуть виникнути організаційні ускладнення з заміною викладача, що 

готував гру, з відсутністю вільних аудиторій, з недостатньою 

підготовленістю асистентів і т.п. 

Як, відомо викладачі вищих навчальних закладів перебувають у 

постійному пошуку, тому що, викладачам властиве прагнення дати 

студентам якомога більше знань, краще виконати свою надзадачу – 

виховання і розвиток молоді. Тому останнім часом набувають широкої 

практики добре відомі і не менш корисні технології навчання. Так, 

наприклад, сугестивне навчання, інтеграційне, комп’ютерно-інформаційне та 

ін. 

Таким чином, аналіз проблеми свідчить, що під педагогічною 

технологією, насамперед, мають на увазі систему найбільш раціональних 

способів досягнення педагогічної мети, наукову організацію навчально-
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виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи 

досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей. 

Важлива роль у сучасному навчанні належить інформаційним 

технологіям навчання. 

М. Жалдак визначає інформаційну технологію як «сукупність методів і 

технічних засобів збирання, організації, збереження, обробки, передавання і 

представлення інформації, яка розширює знання людей і розвиває їхні 

можливості в управлінні технічними і соціальними процесами» [111] і 

зазначає, що «удосконалення і розвиток сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій має як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з 

рівнем науково-технічних досягнень, так і опосередкований, пов’язаний з 

появою нових професійних умінь і навичок, потреба у яких швидко зростає» 

[110]. Залучення до навчального процесу сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій відкривають широкі перспективи інтеграції 

навчальних предметів, диференціації навчання відповідно до схильностей, 

запитів і здібностей тих, хто навчається, розкриття їх творчого потенціалу, а 

відтак – належного рівня інформаційної культури викладача [93]. 

Дослідники зазначають, що інноваційні освітні процеси – це комплексні 

процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього 

середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл. 

Розвиток засобів масової інформації/комунікації та їх залучення до 

процесу навчання і виховання значно активізували творчий пошук педагогів 

у багатьох країнах. Інноваційна діяльність педагогів, незадоволених 

традиційними умовами, методами, способами навчання і виховання, була 

зорієнтована не лише на новизну змісту реалізації своїх зусиль, а, передусім, 

на якісно нові результати. Це й спричинило виокремлення в окрему галузь 

медіаосвіти, що своїм змістом зорієнтована на людину. Її поява в освітньому 

просторі – це інноваційний освітній процес, зумовлений суспільною 

потребою. Технології медіаосвіти сьогодні передбачають залучення до 

навчального процесу як традиційних засобів масової інформації (періодичні 
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видання, радіо, телебачення, кіно тощо), так і засобів новітніх інформаційних 

технологій, а саме – програмно-апаратних засобів і пристроїв, що 

функціонують на базі обчислювальної техніки; використовують також 

сучасні способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції 

збирання, накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації 

[96, с. 337]. 

Отже, використання в сучасній методичній системі навчання студентів 

інтерактивних методів і сучасних технологій навчання, доцільне 

застосування у навчальному процесі інформаційних технологій навчання є 

необхідним складником ефективної методичної системи навчання 

суспільствознавства та важливою умовою якісного засвоєння 

суспільствознавчих дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців 

технічного спрямування. 

 

 

3.3 Засоби навчання як складова організації навчального процесу 

Важливим компонентом методичної системи, який разом з формами і 

методами утворює організаційну складову, є засоби навчання. Визначаючи 

концептуальні засади пропонованої системи, визначимось, які саме засоби 

навчання варто застосовувати у навчанні суспільствознавчих дисциплін у 

технічних університетах і чому. 

У навчальному процесі педагогічними засобами в широкому розумінні 

методисти визначають дії його суб’єктів (викладачів і студентів), спрямовані 

на досягнення педагогічних цілей, а також форми, в яких вони здійснюються, 

та знаряддя, які при цьому використовують, тобто всі основні чинники 

навчального процесу [393]. У вузькому розумінні, педагогічні засоби – це 

знаряддя, що слугують досягненню педагогічних цілей. Т. Туркот 

виокремлює такі основні групи педагогічних засобів: методична, навчальна 

та наукова література; фактичний матеріал; засоби наочності і технічні 
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засоби навчання; публіцистика, твори художньої літератури та мистецтва 

[393]. 

Основоположним методичним документом, що регламентує викладання 

кожної суспільствознавчої, як і будь-якої іншої дисципліни, є навчальна 

програма дисципліни, що визначає її зміст, структуру, послідовність 

викладення матеріалу, засоби контролю знань студентів тощо. Єдиної 

загальної назви такої програми наразі немає: у Положенні про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, використовувався термін 

«навчальна програма дисципліни» (п. 2.2), у Законі України «Про вищу 

освіту» йдеться про «освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) 

програму – систему освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти» [285]. 

Очевидно, що освітні програми визначають інформаційний обсяг 

навчальних дисциплін, рівень сформованості вмінь та знань, перелік 

рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, 

критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. 

Програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються 

керівником вищого навчального закладу. Місце і значення навчальної 

дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються 

навчальною програмою дисципліни. Навчальна програма нормативної 

дисципліни є складовою Державного стандарту освіти. Навчальна програма 

вибіркової дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. 

Наявність навчальної програми дисципліни вважається обов’язковою 

умовою її викладання. У багаторічній практиці викладання дисциплін 
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сформувалися певні вимоги щодо змісту і структури навчальної програми. 

Згідно з ними, П. Шляхтун основними елементами структури навчальної 

програми визначає такі: 

1) вступ із загальною характеристикою навчальної дисципліни та 

визначенням її зв’язків із суміжними дисциплінами спеціальності; 

2) тематика лекційного курсу з порядковою нумерацією тем і 

диференціацією їх за розділами, з формулюванням назв розділів та їх 

нумерацією; 

3) розкриття змісту кожної теми у формі тез; 

4) перелік літературних джерел з кожної теми [465]. 

Слушною також є думка П. Шляхтуна щодо необхідності у процесі 

вивчення суспільствознавчих дисциплін виокремлювати також 

першоджерела, до яких учений відносить праці класиків філософської, 

економічної, соціологічної та політичної думки, історичні документи, правові 

акти тощо [465]. 

Крім вказаних основних елементів, структура навчальної програми 

також може охоплювати тематику семінарських занять, перелік контрольних 

питань до іспиту чи заліку та деякі інші елементи. 

Навчальну програму вибіркової дисципліни розробляє кафедра або 

окремий викладач (якщо він один читає такий курс) і затверджує вчена рада 

факультету чи інституту. На основі навчальної програми дисципліни та 

навчального плану конкретної спеціальності викладач складає робочу 

навчальну програму дисципліни, яка містить виклад змісту навчальної 

дисципліни (у формі тез), послідовність, організаційні форми її вивчення та 

їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю [393]. 

Крім навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, до 

методичної літератури належать також опубліковані плани семінарських 

занять, методичні розробки, навчально-методичні комплекси тощо [389]. 

Методичні розробки зазвичай містять навчальну програму дисципліни, плани 

семінарських занять, контрольні завдання, перелік контрольних питань до 



 
 

259 

іспиту чи заліку та ін. Навчально-методичний комплекс повніше, ніж 

методична розробка, охоплює різні складові вивчення навчальної 

дисципліни. Дослідники наголошують, що іноді «методична розробка» і 

«навчально-методичний комплекс» є тільки різними назвами однакового за 

змістом і структурою навчального матеріалу. Зрештою, у кожному вищому 

навчальному закладі і навіть на різних факультетах одного закладу методичні 

матеріали, у т. ч. їхні назви, мають свої особливості. 

Традиційно основними видами навчальної літератури із 

суспільствознавчих дисциплін є підручники і навчальні посібники. 

«Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів» і «Порядок надання 

навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України», 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Щодо видання 

навчальної літератури для вищої школи» № 588 від 27.06.2008, визначають: 

«Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване викладення 

навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно 

затверджене як такий вид видання. Навчальний посібник – навчальне 

видання, що частково або повністю замінює або доповнює підручник та 

офіційно затверджене як такий вид видання. Вони затверджуються 

Міністерством освіти і науки як нормативні видання з відповідним грифом. 

Присвоєння грифу означає, що підручник або навчальний посібник 

відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту навчальної програми 

дисципліни, дотримані умови щодо обсягу, належного технічного 

оформлення» [467]. 

За повнотою охоплення і розкриття проблематики навчальної 

дисципліни підручник вважають виданням вищого рівня, ніж навчальний 

посібник. Якщо є підручники з дисципліни, то навчальні посібники 

рекомендують випускати для доповнення або заміни на основі нових 

методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його 

дублювання. 
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Як зазначає М. Ликов, предметом багатьох сучасних науково-

методичних дискусій є місце підручника нового покоління для вищої школи 

в навчальному процесі; теоретичні основи змісту і структури такого 

підручника; педагогічні умови реалізації сучасних вимог до структури та 

змісту підручника для ВНЗ із суспільствознавчих дисциплін; сучасні вимоги 

до відбору та структурування змісту навчального матеріалу і критерії оцінки 

якості підручника для ВНЗ із суспільствознавчих дисциплін [183]. 

Дослідник пропонує здійснювати структурування змісту навчального 

матеріалу на принципах єдності змісту та апарату організації засвоєння 

знань; обліку закономірностей сприйняття письмових текстів; 

систематичності і системності викладу навчального матеріалу; доступності 

підручника без посередницької діяльності викладача; інтеграції і 

диференціації, яка орієнтує проектування змісту навчального матеріалу, як на 

синтез широкого кола міждисциплінарних знань, так і на окремі навчальні 

дисципліни з конкретними областями знань [183]. 

Підручник із суспільствознавчих дисциплін для ВНЗ, який може 

виступати засобом навчання у нашій методичній системі має відповідати 

вимогам, про які наголошують учені-методисти, а саме: 

– забезпечувати нормативно визначену спрямованість навчання 

(принципи, підходи) і формування наукового світогляду; 

– містити найсучаснішу наукову інформацію, передбачену навчальною 

програмою, що ґрунтується на різних філософських і методологічних 

засадах; 

– структурно відповідати темам, визначеним програмою дисципліни та 

передбачати можливість графічного виділення основних положень, 

ключових понять, термінів тощо; 

– містити ілюстрації, схеми, картосхеми тощо, що полегшують 

сприйняття, розуміння і запам’ятовування навчального матеріалу, які мають 

бути пов’язані з текстом і зручними для опрацювання; 
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– включати творчі завдання різних рівнів складності та завдання для 

опрацювання індивідуально, в академічній групі, малих групах і парах; 

– мати передбачене поліграфічним стандартом та санітарно-гігієнічними 

нормами оформлення. 

Крім підручників і навчальних посібників, видами навчальної літератури 

визначаються також навчально-наочні посібники, навчально-методичні 

посібники і хрестоматії [363]. 

Навчально-наочний посібник – навчальне видання, яке містить 

ілюстративно-наочний матеріал, що сприяє вивченню і викладанню 

дисципліни, засвоєнню її змісту [363]. 

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики 

викладання навчальної дисципліни [363]. 

Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних, 

наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об’єктом вивчення 

певної навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої 

навчальної програми [363]. 

До основної структури підручників та навчальних посібників методисти 

відносять такі елементи: зміст (перелік розділів); вступ (передмова); 

основний текст; питання, тести для самоконтролю; обов’язкові та додаткові 

задачі, приклади; довідково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми тощо); апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, 

іменний покажчики). 

Очевидно, що вимоги до обсягу навчальної книги мають визначатися 

кількістю годин за навчальним планом, обрахованим часом самостійного 

опрацювання студентом навчальних матеріалів, поліграфічними і 

гігієнічними вимогами. 

Крім підручників і посібників, у процесі навчання суспільствознавства є 

обов’язковою робота студента з науковими монографіями і статтями. 

Ми погоджуємося з оціночними судженнями П. Шляхтуна щодо 

значення наукових індивідуальних та колективних монографій у 
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навчальному процесі [465, с. 86]. Студенти також повинні опрацьовувати 

наукові статті з галузевих фахових наукових часописів, як паперових, так і 

електронних. 

Серед основних друкованих фахових періодичних видань для вивчення 

суспільствознавства є важливими «Український історичний журнал», 

«Філософська думка», «Актуальні проблеми економіки», «Віче», 

«Економічна теорія», «Економіка України», «Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг», «Українське релігієзнавство», «Соціс», «Мультиверсум» та ін. 

Також необхідно використовувати як засоби навчання наукові вісники 

та збірники наукових статей, особливо фахові видання, у яких здобувачі 

публікують результати дисертаційних досліджень. 

У процесі самостійної роботи над конкретними темами студентам 

корисно знайомитися з доповідями і тезами виступів на наукових 

конференціях із відповідної проблематики тощо. 

Також не потрібно забувати таке інформаційне джерело як довідкова 

література – словники та енциклопедії. Наприклад, методика вивчення історії 

України має передбачати опрацювання статей із десятитомної «Енциклопедії 

історії України», виданої фахівцями Інституту історії України НАН України. 

Своєрідною групою засобів навчання є публіцистика, твори художньої 

літератури та мистецтва [393]. 

Публіцистика існує у словесній (письмовій та усній), графічно-

зображувальній (плакат, карикатура), фото- і кінематографічній 

(документальне кіно, телебачення), театрально-драматургійній, словесно-

музикальній формах. Публіцистика відіграє важливу політичну та 

ідеологічну роль як засіб вираження громадської думки щодо актуальних 

проблем суспільного життя. Публіцистичні твори можуть мати науковий 

(наукова публіцистика) і художній (художня публіцистика) характер. 

Мистецтво як творче відображення дійсності в художніх образах 

охоплює художню літературу, архітектуру, скульптуру, живопис, графіку, 

музику, танці, театр, кіно та інші види людської діяльності як художньо-
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образні форми освоєння світу. Як мистецтво, у вузькому сенсі розуміють 

тільки образотворче мистецтво, поряд з яким виокремлюють художню 

літературу – вид мистецтва, що зображує життя, створює художні образи за 

допомогою слова. Вона естетично відображує суспільну свідомість і в свою 

чергу формує її, зберігає, накопичує і передає від покоління до покоління 

естетичні, етичні, філософські та соціальні цінності. Творчість видатних 

діячів художньої культури знаменує найважливіші етапи розвитку світової 

науки і культури. 

У педагогіці художню літературу вважають засобом внутрішньої 

наочності. Реалістичне мистецтво, особливо література, відображуючи в 

художніх образах факти й події суспільного життя, слугує важливим засобом 

пізнання суспільно-історичних явищ. Використання образів художньої 

літератури посилює наочність викладання теоретичних положень, сприяє їх 

конкретизації, є засобом, що впливає на емоції студентів. 

У викладанні соціально-гуманітарних дисциплін публіцистика, твори 

художньої літератури та мистецтва використовують за трьома основними 

напрямами: як матеріал для наукового аналізу явищ суспільного життя, 

висновків та узагальнень; для ілюстрації та конкретизації наукових 

положень; з метою вираження наукових положень з якнайбільшою 

яскравістю, повнотою і переконливістю [465]. 

Використання художніх образів підвищує доказовість викладання 

матеріалу, оскільки до логічних аргументів (факти, міркування, докази) додає 

переконливість художнього образу. 

П. Шляхтун узагальнив методичні прийоми, які застосовуються у 

процесі залучення в навчальний процес публіцистики, творів художньої 

літератури та мистецтва: 

1) демонстрування твору; 

2) посилання на твір; 

3) згадування образу з твору; 

4) цитування твору; 
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5) коментування твору [465, с. 95–96]. 

Вважається, що використання у процесі вивчення суспільствознавчих 

дисциплін публіцистики, творів художньої літератури та мистецтва і досі є 

складною методичною проблемою через її недостатню наукову 

дослідженість та відсутність необхідних методичних розробок [465, с. 96]. 

Одним із критеріїв відбору засобів навчання є їх функціональне 

призначення – вони є джерелом фактичного матеріалу. «Під фактом 

розуміють дійсні (невигадані) події, явища, те, що відбулося насправді. 

Відповідно під фактичним матеріалом розуміють інформацію про такі явища 

і події. У систематизованій цифровій формі таку інформацію називають 

статистичним матеріалом» [465, с. 87]. 

П. Шляхтун узагальним методичні вимоги до використання фактичного 

матеріалу у навчальному процесі, а саме: 

1) достовірність фактичного матеріалу; 

2) критичне ставлення до фактичного, у т. ч. статистичного, матеріалу; 

3) урахування конкретно-історичних умов; 

4) комплексний підхід (зіставлення різних взаємопов’язаних даних) [465, 

с. 89–90]. 

Оскільки в більшості людей зорова пам’ять розвинена краще від інших її 

видів (слухової, рухової, тактильної), то зорове сприйняття інформації 

методисти вважають своєрідним потенційним резервом для підвищення 

ефективності навчального процесу [465, с. 91]. Саме тому зростає методична 

роль засобів наочності – усіх видів спеціально створених із навчальною 

метою зображень об’єктів, процесів, явищ, які відтворюють їх у 

натуральному або умовно-схематичному вигляді. 

П. Шляхтун здійснив класифікацію засобів наочності за різними 

критеріями: 

1. За характером наведеного матеріалу: 

- натуральні засоби наочності; 

- зображувані засоби наочності. 
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2. За способами зображення: 

- образні засоби наочності (фотографії, картини, відеозображення тощо); 

- умовно-схематичні засоби наочності. 

3. За змістом: 

- понятійні засоби наочності; 

- ілюстративні засоби наочності, що містять фактичний матеріал, який 

підтверджує певне теоретичне положення. 

4. За тривалістю практики використання: 

- традиційні засоби наочності (дошка і крейда, книга, плакат, альбом, 

політична карта світу тощо); 

- сучасні засоби наочності у тому числі ТЗН і засоби ІКТ. 

5. За об’єктом звернення: 

- зовнішня наочність; 

- внутрішня наочність, яка звернена до пам’яті студентів [465, с. 91–93]. 

Методисти визначили певні методичні вимоги до застосування засобів 

наочності у навчальному процесі, а саме:  

1) попереднє визначення місця кожного наочного зображення у структурі 

навчального заняття; 

2) обов’язкове коментування наочних зображень; 

3) органічне поєднання наочного зображення з його логічним 

поясненням; 

4) оволодіння викладачем навичками користування апаратурою, 

необхідною для демонстрування наочних зображень; 

5) забезпечення оптимальності у використанні наочних зображень; 

6) дотримання міри у використанні засобів; 

7) систематичність у використанні засобів [465, с. 92–93]. 

Отже, формуючи власну методичну систему навчання, ми повинні 

враховувати і розглядати у комплексі всі засоби навчання, які відомі у 

сучасній методиці, спробувати відібрати найбільш ефективні для досягнення 

цілей навчання студентів. 
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3.4 Обґрунтування авторської методичної системи навчання 

Починаючи розробку власної моделі методичної системи навчання, ми 

виходили з того, що методична система навчання суспільствознавчих 

дисциплін студентів технічних університетів – це складна, відкрита 

динамічна система, що відображає упорядкованість (поелементну у часі і 

просторі, відповідно до цілей навчання і з врахуванням обраної педагогічної 

технології) діяльності студентів стосовно змісту навчання та елементів 

навчального середовища; котра орієнтована на особистість студента і 

забезпечує його взаємодію з викладачем на основі діяльнісного підходу. 

Тут слушно буде навести вислів М. Жалдака, про те, що «створення і 

широке впровадження в повсякденну педагогічну практику нових 

методичних систем навчання на принципах поступового і 

неантагоністичного, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування 

інформаційно-комунікаційних технологій у діючі дидактичні системи, 

потребує гармонійного поєднання традиційних і комп’ютерно орієнтованих 

технологій навчання, не заперечування і відкидання здобутків педагогічної 

науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, в тому числі і за 

рахунок використання досягнень у розвитку комп’ютерної техніки і засобів 

зв’язку» [110].  

Починаючи роботу над власною методичною системою, ми 

задекларували певні теоретико-методологічні засади її побудови, а саме: 

1. Побудова методичної системи передбачає штучне виокремлення 

процесу навчання з навколишнього освітнього середовища. Це виокремлення 

є абстрагуванням, що враховує реальну єдність методичної системи із 

освітнім середовищем. 

2. Формуючи методичну систему, ми відокремлюємо: а) компоненти 

системи, б) навколишнє освітнє середовище, в) системоутворювальні зв’язки 

між компонентами системи. 
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3. В освітніх системах кожний елемент (підсистема) може розглядатися 

як самостійна система. І одночасно, досліджувана система є підсистемою 

освітньої системи вищого порядку. Тому потрібно враховувати, що 

працюючи із методичною системою, необхідно постійно тримати на контролі 

рівень опрацювання проблеми. 

4. Якість методичної системи визначається не тільки якістю окремих її 

компонентів та характером їх взаємозв’язків, а й зв’язками між цією 

системою й освітнім середовищем. 

5. Потрібно враховувати, що методична система має характеризуватися 

цілісністю (залежністю кожного елемента системи від його місця і функцій в 

системі), структурованістю (функціонування системи зумовлене не стільки 

особливостями її окремих елементів, скільки властивостями її структури), 

взаємозалежністю системи і середовища (система формується і виявляє свої 

властивості в процесі взаємовпливів із середовищем), ієрархічністю (кожний 

елемент системи в свою чергу може розглядатися як система, а система, що 

досліджується в цьому випадку, сама є елементом більш широкої системи). 

Методична система навчання знаходиться в освітньому середовищі, де 

відбувається постійна взаємодія між суб’єктами навчальної діяльності – 

викладачами та студентами.  

Обов’язково потребують урахування дидактичні принципи організації та 

функціонування методичної системи навчання. Ми беремо до уваги такі 

принципи: 

 науковості – у вищих навчальних закладах необхідно викладати і 

вивчати наукове знання, ознаками якого є об’єктивність, істинність, 

систематизованість і несуперечливість; 

 зв’язку теорії з практикою – викладання теоретичних положень 

суспільствознавчих дисциплін слід пов’язувати з практикою як 

критерієм їх істинності і результатом практичного застосування; 
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 свідомості, активності й самостійності студентів у навчанні– студенти 

мають бути не пасивними об’єктами, а свідомими й активними 

суб’єктами навчального процесу; 

 поєднання індивідуального пошуку знань із навчальною роботою в 

колективі – використання поряд із індивідуальною самостійною 

роботою різних форм групових занять, а також інтерактивних методів 

навчання; 

 поєднання абстрактного мислення з наочністю у викладанні; 

 доступності наукових знань. 

Крім того, потрібно брати до уваги вимоги щодо організації навчання у 

вищій школі. Ці вимоги, як зазначено у підрозділі 3.1, містяться в 

нормативно-правових актах сфери освіти та в навчальних програмах. 

Вважаємо, що ефективне навчання суспільствознавства у технічних 

університетах можливе за умови його здійснення в межах методичної 

системи, зорієнтованої на розвиток суспільствознавчої компетентності 

студентів. Така методична система має ґрунтуватися на наукових 

методологічних засадах та «вписуватися» в нормативні вимоги до навчання, 

сформульовані в нормативно-правових актах та документах, що регулюють 

сферу вищої освіти (стандарти, концепції, програми тощо). 

Щодо наукових методологічних засад, то оскільки філософія є 

методологією наукового пізнання, то методологічні засади методичної системи 

навчання суспільствознавчих дисциплін можна визначити як конкретні 

філософські вимоги, серед яких виокремлюються принципи діалектичного 

методу пізнання, а саме: принципи розвитку, взаємозв’язку, суперечності, 

об’єктивності і конкретності істини та практики як її критерію. 

На нашу думку, основними компонентами (елементами) 

експериментальної методичної системи є методичні умови її 

функціонування, мета навчання, зміст навчання, організаційний блок, що 

охоплює види, методи, технології та засоби навчання, результативний блок, 
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що охоплює сформовані у студентів компоненти (когнітивний, операційно-

діяльнісний та аксіологічний) суспільствознавчої компетентності. 

Проаналізувавши теорію і практику навчання у технічних університетах 

та взявши до уваги зроблені нами теоретичні висновки, ми прийшли до 

висновку, що основними умовами функціонування методичної системи 

навчання суспільствознавчих дисциплін у технічному ВНЗ мають бути такі: 

1. Урізноманітнення видів навчальної діяльності студентів шляхом 

надання переваги семінарським, практичним заняттям, індивідуальній роботі 

перед лекційними заняттями. 

2. Формування у студентів пізнавальної потреби в комплексі 

суспільствознавчих знань, умінь і навичок для подальшої професійної 

діяльності і соціальної взаємодії; створення атмосфери співтворчості у 

процесі навчання та спрямування студентів на рефлексію навчальної 

діяльності. 

3. Систематичне використання активних та інтерактивних методів в усіх 

видах навчальних занять (на семінарах обговорення проблемних питань та 

інтерактивні методи: дебати, дискусія, панельна дискусія тощо; на 

практичних – робота з різними джерелами інформації та проектна діяльність, 

а також трансформація форм занять з підсиленням самостійної роботи 

переважно через групові проекти, проблемне, дискусійне навчання). 

4. Послідовна реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні 

суспільствознавчих дисциплін. На практиці це означає необхідність відбору з 

основних суспільствознавчих дисциплін окремих понять (наприклад, 

суспільство, ознаки суспільства, сфери суспільного життя, людина, роль 

людини в суспільному житті, в різних соціальних групах, рухах, інституціях, 

мотиви діяльності людини, цілепокладання, сфера суспільного життя та її 

функціонування) і формування наскрізних питань для вивчення. Також 

ураховується єдність методів викладання й учіння різних дисциплін. 
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5. Приділення уваги формуванню компонентів суспільствознавчої 

компетентності (когнітивного, процесуально-діяльнісного, аксіологічного). у 

процесі навчання всіх дисциплін. 

6.  Спеціальна підготовка викладачів до формування суспільствознавчої 

компетентності. 

У підрозділі 1.1. ми прийшли до висновку, що мета сучасної 

суспільствознавчої освіти у технічних університетах – це підготовка (на 

основі конкретизованих у державних стандартах та навчальних програмах 

вимог) випускника-фахівця до повноцінної суспільної ролі громадянина 

України й активного суб’єкта соціальних, політичних, економічних відносин 

на основі формування світоглядних і суспільних орієнтирів, громадянської 

активності та життєвих принципів у процесі вивчення нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін соціально-економічної підготовки. 

Таке визначення мети відповідає вимогам законодавства про вищу 

освіту, вимогам стандартів, на основі яких складено навчальні програми для 

технічних університетів. 

Зміст суспільствознавчих дисциплін – це обумовлена метою і 

деталізована в навчальних програмах нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін соціально-економічної підготовки система знань, умінь і навичок; 

світоглядних, громадянських якостей особистості майбутнього фахівця. 

Програмовий матеріал також є підґрунтям для формування вмінь 

застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для 

орієнтації в суспільно-політичному житті, для оцінки явищ і подій сучасності 

та набуття норм свідомої суспільно-політичної поведінки. 

Взявши до уваги, що практично у всіх технічних університетах 

викладаються історія України, філософія, політологія і соціологія, ми взяли 

ці навчальні дисципліни за основу в нашу методичну систему. 

Щодо змісту навчальної дисципліни «Історія України» для бакалаврів 

технічних спеціальностей, то він охоплює комплекс історичних фактів, подій, 

процесів і явищ, на основі яких у студентів формується цілісне уявлення про 
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історичний розвиток українського народу [295]. Крім того, зміст вишівського 

курсу історії передбачає поглиблення знань щодо закономірностей 

виникнення і розвитку української нації та державності на території України, 

складного історичного шляху українського народу, дії об’єктивних законів 

розвитку суспільства, ролі суб’єктивних факторів у процесі їх реалізації, 

зосередження уваги на ключових питаннях історії України: дослідження 

етногенезу, формування станів та верств українського суспільства, 

національно-визвольного руху України, особливостей етнополітичних 

відносин, виникнення та діяльність національних політичних партій, інших 

громадських організацій тощо. Також зміст навчальної дисципліни 

передбачає можливість оволодіння основами методики історичного 

дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного 

методу, історичної хронології. Навчальний зміст курсу вітчизняної історії 

має сприяти формуванню історичної свідомості студентської молоді, в якій 

поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, 

усвідомлення нею нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, 

традиціями і досвідом різних поколінь українців, формуванню 

багатоваріантного погляду на історичне минуле, формуванню навичок 

наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною 

літературою. 

Не викликає сумніву підхід, за яким зміст навчальної дисципліни 

повинен містити потенціал можливостей для розвитку особистості студента 

[465]. Ми маємо на увазі те, що програмний зміст історії повинен сприяти 

прищепленню культури історичного мислення, розвитку національної 

самосвідомості майбутніх фахівців, сприяти формуванню у студентів 

власних переконань, громадянської позиції, навичок і вмінь, необхідних для 

практичної діяльності, сприяти розвиткові навичок самостійної роботи, 

забезпечувати формування навичок критичного осмислення джерел та 

літератури, спрямованих на самостійне осмислення закономірностей 
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історичного розвитку, вироблення власного ставлення до подій минулого і 

сучасності. 

Основною метою вивчення курсу філософії є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які сполучатимуть фундаментальну 

професійну підготовку із плюралістичним мисленням та високою 

методологічною культурою творчого пізнання й практичною діяльністю 

[304]. Вивчення курсу спрямовано на формування духовного світу студента, 

як людини, котра усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, може розуміти 

сенс власного існування.  

Відповідно до мети, навчальний зміст дисципліни має містити 

інформацію для формування у студентів цілісного уявлення про особливість 

філософського знання, специфіку вирішення філософією проблем, які 

хвилювали і продовжують хвилювати людство; розкривати творчу роль 

філософії в сучасній культурі, давати чітке уявлення про філософію та її 

мову, про засоби і методи, поняття і категорії філософії, про історію 

філософської думки та сучасні проблеми філософії, що дозволить студентам 

самим зорієнтуватися у всьому багатоманітті філософського знання; показати 

основні здобутки філософської україністики, висвітлити ідеї та оригінальні 

тексти видатних представників світової і української філософії. Зміст курсу 

філософії повинен сприяти орієнтації студентів в актуальних проблемах 

сучасної філософії; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм 

філософського мислення, наукової та художньої творчості [435]. 

Очевидно, що засвоєння навчального змісту дасть змогу сформувати у 

майбутніх фахівців навички аналізу предметів і явищ реального світу і, 

насамперед, соціально-економічних явищ; прищепить студентам навички 

самостійного розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем 

пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії. 

Щодо змісту курсу політології, то він має містити основні категорії і 

методи політології як науки, висвітлювати основні етапи розвитку політичної 

думки та здобутки світових і вітчизняних політологічних шкіл, пропонувати 
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нормативний зміст понять: політична влада, політична система, політичний 

режим, політичне лідерство, політичний конфлікт, політична культура, 

політична партія, громадянське суспільство; матеріал, що висвітлює сутність 

і функції держави, способи та шляхи впливу політики на суспільство і 

суспільні відносини, основні структури державної влади провідних країн 

світу, основні суспільно-політичні інститути [442]. 

Зміст навчальної дисципліни «Політологія» має сприяти формуванню у 

студентів умінь розрізняти різні види владних відносин, специфіку 

політичної влади, її характерні ознаки і функції, орієнтуватися в проблемах 

розподілу влади, проявах прямої та представницької демократії; 

орієнтуватися в міжнародному політичному житті, в зовнішньополітичній 

діяльності України; об’єктивно оцінювати життєво важливу політичну 

інформацію; готувати повідомлення та брати участь в політичних дискусіях, 

жити в умовах політичного плюралізму; відстоювати свою політичну 

позицію, громадянські права, виконувати громадянські обов’язки; 

обстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави; 

давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів 

з позиції загальнонаціональних інтересів; формулювати закономірності 

функціонування політичної системи суспільства; аналізувати поточну 

політику в Україні; визначати вплив соціально-економічних чинників на 

політичний процес в країні та за її межами; використовувати класичний 

доробок і положення класиків політичної думки в ситуаціях практичної 

політики тощо. 

На нашу думку, зміст навчальної дисципліни «Соціологія» повинен 

охоплювати соціальну організацію, соціальну життєдіяльність та соціальний 

розвиток людини та суспільства; ключові проблеми соціологічної науки, а 

саме: загальні, спеціальні та галузеві теорії з соціології, основні етапи 

розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки, методологію і 

методику конкретно-соціологічних досліджень [448]. 
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Навчальний зміст дисципліни повинен сприяти формуванню соціальної 

компетентності студентів, розкривати специфіку соціології, як науки про 

суспільство, виявляти її відмінність від інших наук; сприяти формуванню 

цілісного уявлення про соціологію як науку та суспільство з погляду цієї 

науки; розкрити та пояснити особливості функціонування різних соціальних 

інститутів, важливість вивчення кожного з них для особистого життя 

людини; показати значення різних спеціальних соціологічних теорій та 

галузевих соціологій і використання методів соціального дослідження для 

різних сфер життя суспільства. 

На основі опрацювання таким чином організованого змісту студенти 

зможуть послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами 

дослідження, а також теоретичними та концептуальними напрацюваннями; 

застосовувати основи соціологічного підходу до осмислення суспільних 

явищ; виробити навички використання соціологічних методів в професійній 

діяльності; набути вміння виокремлювати соціологічні аспекти в соціальних 

явищах, виявляти приховані сутнісні фактори розвитку соціальних процесів. 

Важливим компонентом нашої методичної системи є організаційний 

блок, до складу якого входять види, методи, технології та засоби навчання. 

Згідно із нормативним трактуванням Закону України «Про вищу освіту», 

лекції, семінари і практичні заняття є основними видами навчальних занять у 

вищій школі [285]. 

Очевидно, що сучасна лекція має бути інтерактивною. Як слушно 

зазначає Б. Сусь, «завдання подачі змісту матеріалу під час лекції і його 

конспектування студентами вже виходить з ряду основних» [380]. 

Відомо, що лекційне заняття має певну структуру, а саме: 

 попередня організація; 

 повідомлення теми, завдань, що стоять перед студентами в процесі 

опрацювання навчального матеріалу; 

 мотивація до навчальної діяльності; 

 вивчення нового матеріалу; 



 
 

275 

 закріплення вивченого матеріалу; 

 повідомлення завдань для самостійної роботи. 

Інтерактивна лекція передбачає можливість на кожному її етапі 

використовувати інтерактивні вправи, що дозволяють активізувати 

пізнавальну діяльність студентів і сприяють діалогічності процесу навчання. 

Інтерактивні методи і вправи детально описані в «Енциклопедії 

інтерактивного навчання» О. Пометун [276], де детально описана методика 

застосування кожного з них: 

«Акваріум»,  

«Дебати»,  

«Дебати у форматі Карла Поппера»,  

«Дерево рішень»,  

«Дискусія»,  

«Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу»,  

«Карусель»,  

«Круглий стіл»,  

«Публічний форум»,  

«Торнадо»,  

«Два – чотири – всі разом»,  

«Обговорення проблеми в загальному колі»,  

«Обміркуйте/об’єднайтеся в пари/обміняйтеся думками»,  

«Рольова гра»,  

«Спільна угода» тощо. 

Доцільним вважаємо використання проблемного навчання, щоб зберегти 

всі переваги активізації студентської мотивації. Проблемне навчання, що 

полягає у використанні евристичних, пошукових та дослідницьких методів, 

відносять до сучасних педагогічних технологій [457]. 

Дослідники пропонують певний алгоритм проблемного навчання, а 

саме: 
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 спочатку студенти залучаються до анкетування з питань мотивації до 

вивчення суспільствознавчих дисциплін і, в залежності від його 

результату, отримують «стимульний матеріал» для постановки питань; 

 на першій лекції студенти знайомляться з методологічними 

принципами наукового дослідження в межах суспільних дисциплін, 

розглядають проблеми логіки наукового дослідження, філософії науки, 

теорії пізнання. Після цього студенти всередині дослідницьких груп 

формулюють і розподіляють завдання та розпочинають пошуковий 

процес; 

 лекційний матеріал стає одним із джерел інформації для студентів при 

здійсненні конкретного дослідження. Одночасно матеріал можна 

подавати у формі результатів пошуку відповіді на поставлене питання; 

це стимулюватиме виникнення партнерських стосунків між студентами 

та викладачами і закладе базис для втілення діалогічної моделі 

навчального процесу; 

 семінарські заняття рекомендовано проводити у формі дискусії з 

обговоренням проміжних результатів досліджень. Модульні 

контрольні, які пишуться протягом курсу, містять часткові запитання, 

що стосуються теми дослідження та його результатів; залік проходить 

у формі захисту результатів дослідження [413]. 

Такий підхід до навчання стимулює студентів до творчості, допомагає 

формувати у них навички дослідницької діяльності, навички знаходження 

інформації та опрацювання текстів різного ступеню складності; навички 

критичного мислення тощо. 

На практичних і семінарських заняттях доцільно використовувати 

інтерактивні вправи та методи, описані у додатку А. 

Щодо засобів навчання, то крім рекомендованих у навчальних 

програмах підручників і посібників, інших інформаційних паперових та 

електронних джерел, доцільно використовувати засоби візуалізації та 
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необхідне обладнання для проведення кооперативного навчання на 

практичних і семінарських заняттях. 

Комплекс зазначених цільових, змістових та організаційних компонентів 

моделі спрямований на здобуття результату – формування складників-

компонентів суспільствознавчої компетентності студентів. 

Також у процесі розробки методичної системи ми звернули увагу на те, 

що відсутня наступність між школою і вищим навчальним закладом у 

формуванні суспільствознавчої компетентності. 

На нашу думку, навчання суспільствознавства має здійснюватися з 

урахуванням наступності та системності. Наступність передбачає врахування 

у процесі навчання у ВНЗ того, що студенти – це вчорашні учні, у яких 

протягом опанування шкільних програм мають формуватися ключові та 

предметні компетентності, передбачені Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти. Серед них такі ключові компетентності, як 

громадянська і соціальна, галузева та предметна суспільствознавча 

компетентності тощо. 

На час написання нашого дослідження новий Державний стандарт 

поширювався лише на учнів 5–6 класів. Але, розглядаючи перспективу 

навчання старшокласників за цим стандартом, зауважимо, що сформовані у 

школі компетентності учнів повинні і далі системно розвиватися у процесі 

навчання в технічному університеті. 

Тут необхідно коротко зупинитися на характеристиці компетентностей, 

що формуються переважно засобами суспільствознавства, з якими 

абітурієнти вже приходять у навчальні аудиторії університетів. 

Ключова компетентність – це спеціально структурований комплекс 

характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у 

різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту 

освітніх стандартів. Предметна (галузева) компетентність – це набутий 

учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета 
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діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових 

знань. 

Серед дев’яти ключових компетентностей, передбачених Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти, є громадянська і 

соціальна. 

Громадянська компетентність – це здатність учня активно, 

відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою 

розвитку демократичного суспільства. 

Соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно 

співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та 

функції у колективі. 

Проблематика методичних підходів до формування і розвитку 

громадянської компетентності школярів відображена в наукових 

дослідженнях М. Бабкіної [20], П. Вербицької [54], О. Кучер [165], 

Г. Падалки [250], О. Святокум [346], Т. Смагіної [366] та ін. Зазначені 

науковці розробили й апробували різноманітні підходи до формування 

громадянської компетентності як на уроках, так і в позакласній виховній 

роботі, у процесі реалізації навчальних проектів, суспільно значущих акцій 

тощо. 

У дослідженнях М. Макогончук [186], М. Михайліченка [203], 

О. Шестопалюка [463] теоретично розроблені і практично апробовані 

підходи до формування громадянської компетентності студентів 

педагогічних та військових вищих навчальних закладів. 

Усі дослідники сходяться на думці, що громадянська компетентність 

формується не лише шляхом засвоєння певних знань, але й у процесі 

суспільно корисної діяльності (навчальні проекти, різноманітні акції, 

організація роботи учнівського і студентського самоврядування тощо).  

Також можна зробити висновок, що у структурі громадянської 

компетентності виокремлюються три складники: когнітивний, діяльнісно-

процесуальний та мотиваційно-оцінний. 
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Соціальна компетентність досліджувалася педагогами, психологами та 

соціологами у контексті шкільного навчання (М. Докторович [99], 

Т. Кузьміч [162], О. Позднякова [266], І. Рябуха [341], Т. Смагіна [365], 

В. Шахрай [461] та ін.) та навчання у вишах (М. Андреєва [9], Н. Борбич [36], 

Л. Єременко [106], С. Остапенко [249], Р. Скірко [355] та ін.). 

І. Зарубінська у процесі вивчення соціальної компетентності студентів, 

прийшла до висновку, що соціальна компетентність особистості – це 

«складна, інтегративна характеристика, сукупність певних якостей, 

здібностей, соціальних знань і вмінь, переживань, емоційно-ціннісних 

орієнтацій, переконань особистості, які дають їй можливість активно 

взаємодіяти із соціумом, налагоджувати контакти з різними групами й 

індивідами, брати участь у соціально значущих проектах і продуктивно 

виконувати різні соціальні ролі» [280, с. 27]. 

Т. Смагіна у структурі соціальної компетентності виокремила 

знаннєвий, ціннісний та поведінковий компоненти [365]. На думку 

дослідниці, знаннєвий компонент містить знання про правила комунікації, 

про суспільство та суспільні закони, про процеси прийняття суспільних 

рішень, про основи співпраці та спілкування з іншими та розв’язання 

конфліктних ситуацій [365]. 

Ціннісний компонент передбачає сформовану здатність відчувати 

власну гідність, шанувати права людини, визначати власну позицію, 

відчувати власну соціальну відповідальність; мати життєві принципи, 

усвідомлювати потребу захищати права і власні інтереси, не порушуючи 

прав інших тощо. 

Поведінковий – передбачає вміння визначати мету комунікації, 

застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації, вміти 

емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими; продуктивно 

співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні 

ролі в групі та команді; застосовувати технології трансформації та 
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конструктивного розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на 

себе відповідальність; бути толерантним [365]. 

Очевидно, що ключові громадянська і соціальна компетентності, 

сформовані у школі, необхідно продовжувати розвивати й у вищому 

навчальному закладі у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін. 

Тут слід зауважити, що в шкільному навчанні є певна термінологічна та 

змістова проблеми, пов’язані із суспільствознавчою компетентністю. 

Звернемося до публікації І. Смагіна, який проаналізував зазначені проблеми 

[364]. На думку дослідника, запропоновані у Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти визначення суспільствознавчої 

компетентності є нечіткими і недосконалими. Так, стандарт визначає 

громадянську і соціальну компетентності ключовими. У той же час, 

основними змістовими лініями освітньої галузі «Суспільствознавство» 

визначені лінії: людина в соціальній сфері, людина в суспільно-політичній 

сфері. Це дає підстави досліднику стверджувати, що соціальна і 

громадянська компетентності є складовими суспільствознавчої. Такий підхід 

поділяє дослідниця А. Старєва [372].  

Очевидно, що суспільствознавча компетентність повинна включати до 

свого складу соціальну і громадянську. А оскільки останні визначені 

ключовими, то суспільствознавча компетентність має позиціонуватися як 

«надключова». «Але той же стандарт зазначає, що суспільствознавча та 

історична компетентності належать до предметних (галузевих) 

компетентностей. У результаті отримуємо протиріччя: предметна 

суспільствознавча компетентність має структурно поєднувати ключові 

соціальну і громадянську компетентності» [364, с. 39]. 

Крім того, у державному стандарті термін «суспільствознавство» 

використано у трьох різних значеннях без пояснення відмінностей: як освітня 

галузь, як частина цієї галузі, як окремий інтегрований курс. 

Термінологічно-понятійна невизначеність у загальній середній освіті 

продовжується і на рівні вищої освіти, де в новому проекті переліку 
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спеціальностей історія, філософія і культурологія віднесені до гуманітарних 

наук, а політологія і соціологія – до соціальних і поведінкових наук [364]. 

Отже, відсутність спадкоємності у реалізації компетентнісного підходу у 

загальній середній та вищій освіті, термінологічна невизначеність щодо 

суспільствознавчої компетентності сприяють несистемному підходу у вищій 

школі щодо вивчення суспільствознавчих дисциплін, де основна увага 

традиційно прикута до засвоєння знань, а не формування компетентностей. 

Саме тому наша методична система передбачає значну увагу організації 

навчання, а саме: використанню інтерактивних методів навчання та 

діяльнісного підходу у навчанні для розвитку компонентів 

суспільствознавчої компетентності, оскільки суспільствознавчі дисципліни 

дають можливість студентам засвоїти не лише необхідні знання, а й 

сформувати певні вміння, навички, ставлення, ціннісні орієнтації тощо. 

У шкільному навчанні реалізації мети такого навчання сприяють також 

проектні технології. У технічних університетах, як показує аналіз навчання 

студентів суспільствознавства, виконання навчальних проектів є скоріш 

винятком, ніж правилом. 

Як показав досвід західних університетів, досить ефективними є також 

технології перевернутого і мережевого навчання.  

Мережеве навчання ґрунтується на ідеях «горизонтальної» 

(«децентралізованої») навчальної діяльності та взаємного навчання за 

моделлю «рівний до рівного». За таких умов навчальний контекст та 

необхідні умови для його засвоєння створюються не педагогами чи 

андрагогами (викладачами, фасілітаторами тощо), а взаємодією в мережі. У 

практиці західної вищої освіти такий підхід до навчання визначається як 

«керована комунікація». Яскравий приклад його застосування запропонував 

викладач фізики Ерік Мазур, який розробив методику Peer Instruction, що 

передбачає залучення студентів в активну діяльність з вивчення концепцій і 

теорій з подальшим поясненням їх своїм колегам по навчанню [487].  



 
 

282 

З назви методу видно, що він стимулює вивчення матеріалу шляхом 

взаємодії з партнерами по студентській групі, доповнюючи лекції викладача. 

Якщо студенти тільки слухають інформацію, то зберігають у пам’яті 

небагато. Якщо ж знання про предмет студенти намагаються застосувати у 

різних ситуаціях і одночасно навчають цього своїх колег, то потенційна 

можливість засвоєння цього наукового знання значно зростає. Саме такого 

результату досягає викладач, використовуючи метод взаємного навчання. 

Студентів привчають до обмірковування, обговорення і, врешті-решт, до 

навчання один одного, в результаті чого ефективність навчання зростає. 

Кожне заняття з використанням методу Peer Instruction включає в себе 

3–4 короткі лекції, за якими слід (або іноді перед якими задається) 

концептуальне питання. Студентам заздалегідь задають ознайомитися з 

навчальною інформацією, щоб вони прийшли на заняття підготовленими, і, 

принаймні, були знайомі з новими концепціями і термінологією. Мета кожної 

лекції – показати певні концепції і допомогти студентам глибше зрозуміти 

суть питання. А на заняттях студенти у процесі інтерактивної взаємодії 

опрацьовують навчальний матеріал під керівництвом педагога. 

На нашу думку, застосування елементів Peer Instruction у межах нашої 

методичної системи буде доцільним у процесі вивчення складних 

теоретичних тем у курсах філософії та соціології. 

Слід також звернути увагу на методику Peer Assessment – взаємооцінку 

студентів на основі критеріїв, заданих викладачем. Цей метод в 

асинхронному режимі дозволяє залучити студентів до якісного виконання 

навчальних завдань. Вони розуміють, що все, що зроблено, буде переглянуте 

іншими. Як слушно зауважує Н. Гагіна, цей спосіб оцінювання має свої 

переваги й недоліки. «Взаємооцінювання, з одного боку, позитивно впливає 

на груповий процес, розвиток навичок співпраці, підвищує індивідуальну 

мотивацію студентів та сприяє взаємонавчанню, дає можливість розвивати 

навички рефлексії, критично оцінювати власну роботу, а з іншого, може мати 

негативний вплив на стосунки в групі, призводити до конфліктних ситуацій» 
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[69]. Дослідниця наголошує, щоб оцінювання інших учасників проекту 

студенти здійснювали самостійно, без обговорення в групі, що значно 

підвищить його об’єктивність. 

Очевидно, що в умовах інформаційного суспільства та у процесі 

навчання в технічних університетах студенти для навчального та особистого 

спілкування використовують комп’ютерні мережі. Тому розміщення на 

відповідних навчальних студентських ресурсах контрольних (самостійних, 

творчих, проектних тощо) робіт є важливим елементом Peer Assessment. 

Доступ до цих робіт повинні мати студенти відповідної групи. Кожен 

студент повинен написати коментарі до робіт усіх інших студентів. Єдина 

умова – це доброзичливість в коментарях. Замість зауважень всім 

рекомендовано було писати один одному побажання. Потім пише свій 

коментар викладач і останній коментар пише сам студент (рефлексія і 

антиципація). 

Як показує практика студенти опановують цю методику дуже швидко, 

оскільки для них соціальні мережі є місцем постійної присутності і 

спілкування. 

Також у пропонованій методичній системі навчання радимо звернути 

увагу на проектну діяльність студентів у процесі навчання 

суспільствознавства з метою опанування тієї частини навчальної програми, 

яка виноситься на самостійне вивчення. 

Групові та індивідуальні проекти є своєрідним способом досягнення 

дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), яка 

повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, 

оформленим відповідним чином. 
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Рис. 3.1. Модель методичної системи навчання суспільствознавства 
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Зміна освітньої парадигми з когнітивно-орієнтованої на особистісно-

орієнтовану передбачає, що такі суспільствознавчі дисципліни як історія 

України, філософія, політологія, соціологія можуть здійснювати значний 

позитивний вплив на формування особистості майбутнього випускника 

технічного ВНЗ. Навчально-виховний потенціал зазначених дисциплін у 

поєднанні з ефективними методами навчання є значним резервом у процесі 

підготовки інженера-громадянина, особистості з потужним громадянським 

спрямуванням, людини, яка будучи професіоналом, одночасно є повноцінним 

учасником суспільних відносин. 

З метою експериментальної перевірки визначено завдання розробити 

графічну модель пропонованої методичної системи, яка дозволила ґрунтовно 

відобразити всі її складники та зв’язки між ними. При цьому під моделлю 

розуміємо – зразок будь-чого, зменшене або збільшене відтворення чого-

небудь, схему для пояснення якогось явища.  

За висловом Н. Подопригори, педагогічне моделювання визначають як 

«штучно створений зразок, спеціальну знаково-символічну форму, що 

використовується для відображення і відтворення у дещо простішому вигляді 

структури багатофакторного явища, безпосереднє вивчення якої дає нові 

знання про об’єкт дослідження» [265].  

Конструкція моделі охоплює: 

– мету методичної системи; 

– дидактичні принципи та методичні умови її застосування; 

– середовище навчання; 

– зміст, методи, форми, засоби навчання; 

– результат навчання (рис. 3.1). 

Зазначений конструкт існує у єдності таких компонентів як цільовий, 

методологічний, концептуальний, формувальний і результативний блоки. 

Застосування розробленої нами моделі методичної системи та 

викладеного вище критеріального апарату дає змогу викладачеві 

узгоджувати мету, завдання, форми і методи роботи, здійснювати контроль 
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навчальної діяльності з метою виходу на визначений результат – розвиток 

компонентів суспільствознавчої компетентності. 

Отже, ми висунули припущення, що розроблена нами модель 

методичної системи навчання суспільствознавчих дисциплін із акцентом на 

організації навчання надасть можливість підвищити ефективність 

відповідного навчання у технічних університетах. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін має 

ґрунтуватися на наукових методологічних (філософських, дидактичних, 

психологічних) засадах та відповідати нормативним вимогам до навчання у 

вишах. Нормативне підґрунтя для здійснення навчання суспільствознавства 

сформоване в законах, зокрема «Про вищу освіту», та в низці підзаконних 

актів. На основі нормативно-правових положень вишами розробляються 

пакети програм для навчання студентів з метою формування світоглядних, 

громадянських якостей особистості випускника, його морально-етичних 

цінностей. 

Очевидно, що основними компонентами будь-якої методичної системи є 

цілі і зміст навчання. Зміст навчання відображений у комплексі 

суспільствознавчих дисциплін, що поділяються на дві групи: нормативні і 

вибіркові.  Для побудови нашої системи нами були відібрані такі важливі 

дисципліни як історія України, філософія, соціологія, політологія, історія 

української культури, які вивчаються у більшості технічних університетів 

протягом перших двох років навчання у певній послідовності.  

Цілі і завдання навчання окремих дисциплін, які визначають автори 

навчальних програм для бакалаврів технічних спеціальностей, можуть бути 

систематизовані за видами: навчальні (знання), розвивальні (уміння і 

навички), виховні (прогнозовані ставлення та риси особистості). Це дозволяє 
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вести мову про потенціал досліджуваних дисциплін у розвитку 

суспільствознавчої компетентності студентів. 

Разом з тим, аналіз навчальних програм і вимог до знань, умінь і 

навичок студентів виявив певні неузгодженості між вимогами до різних 

суспільствознавчих дисциплін навіть у межах одного вищого навчального 

закладу та в межах однієї дисципліни у різних навчальних закладах. Таке 

різнобарв’я у підходах знижує ефективність навчання і ускладнює побудову 

методичної системи.  

Формування методичної системи навчання суспільствознавства в межах 

закладу – технічного університету – передбачає, що навчальні програми 

дисциплін повинні узгоджено визначати цілі навчання та його завдання з 

орієнтацією на формування професійної компетентності, компонентом якої є 

суспільствознавча компетентність. Метою навчання має бути не тільки 

засвоєння суми певних наукових знань, а й передбачені соціальні та 

особистісні вміння, навички, орієнтації, мотивація тощо, що сприяють 

гармонійній соціалізації випускника у професійному середовищі та соціумі. 

Функціонування навчального процесу можливе лише за умови 

поєднання цілей, завдань, змісту, форм і методів навчання. Провідну роль 

серед форм організації навчання у вищому навчальному закладі відіграють 

навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах 

є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

консультація. 

Провідну роль у навчанні суспільствознавчих дисциплін продовжує 

відігравати лекція. Разом з тим, у сучасній методичній літературі вказується 

на слабкі сторони цієї форми навчання і зауважується, що у контексті 

компетентнісного підходу необхідним є забезпечення під час лекції 

інтерактивної взаємодії і спілкування зі студентами як рівноправними 

партнерами, суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності;  

стимулювання активності студентів, розвиток їхнього критичного, творчого 
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мислення шляхом постановки проблемних питань, залучення їх до дискусії, 

діалогу, висловлювання власних міркувань; постійне здійснення зворотнього 

зв’язку зі слухачами. 

Більш ефективним з точки пропонованих нами підходів є така форма 

навчання як семінар, як вид групових занять з певної наукової, навчальної 

або іншої проблеми, що полягає у розгорнутому обговоренні студентами під 

керівництвом викладача теми, яка вивчається. У практиці університетів з 

проведення семінарських занять із суспільствознавчих дисциплін 

напрацьовані різні їх форми, зокрема: запитання-відповіді (колоквіум); 

розгорнута бесіда, дискусія, на основі заздалегідь врученого студентам плану 

семінарських занять; усні повідомлення студентів із наступним їх 

обговоренням; обговорення письмових рефератів, заздалегідь підготовлених 

окремими студентами і зачитаних на семінарі тощо.  

Процес компетентнісного навчання неможливий без активного набуття 

студентами необхідних знань, умінь і навичок, ставлень у процесі 

самостійної роботи. У процесі самостійної роботи студенти, працюючи з 

навчальною і науковою літературою, закріплюють і поповнюють отриману 

на лекції інформацію, перетворюючи її на знання. Крім того, самостійно 

студенти працюють, готуючись до іспитів і заліків, у процесі написання 

курсових і кваліфікаційних робіт, праць для конкурсів студентських 

наукових робіт, наукових статей, у студентських гуртках і проблемних 

групах тощо. Самостійна робота становить значну частину загального обсягу 

навчального часу студентів, тому від її організації, вибору оптимальних її 

форм значною мірою залежить ефективність навчально-виховного процесу 

загалом. 

У зв’язку з приєднанням України у 2005 р. до Болонської декларації і 

переходом до кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

навчальних планах як форми навчальної роботи почали виокремлювати 

самостійну роботу студента під керівництвом викладача та індивідуальну 

роботу викладача із студентом, які передбачають урахування всіх видів 
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навчальної роботи студента і викладача. Зміст індивідуальної роботи 

викладача зі студентом полягає в розробленні, організації виконання і 

перевірці індивідуальних теоретичних і практичних завдань; проведенні 

колоквіумів (співбесід); індивідуальних консультаціях; роботі в студентських 

наукових гуртках, проблемних групах; участі в студентських наукових 

конференціях тощо. 

Отже, проаналізовані форми і види навчальної роботи у вищій школі і в 

технічних університетах, зокрема, є важливою складовою методичної 

системи навчання. Оптимальне поєднання різних форм і видів навчання дає 

змогу досягнути поставлену навчальну мету і відповідні завдання. 

Результативність вивчення суспільствознавства значно залежить від 

ефективного підбору та поєднання форм і видів навчальної діяльності 

студентів. Слід зазначити, що навіть використання традиційних видів 

навчальної діяльності, таких як лекція, може за умови перетворення 

останньої в інтерактивну, використовуватися в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання. Щодо семінарських і практичних занять, то вони в 

межах модельованої методичної системи повинні будуватися з урахуванням 

використання активних й інтерактивних методів навчання.  

Визначальними чинниками лише щодо форм, але й методів навчання. 

Зв’язок між методами, змістом і цілями полягає в тому, що методи навчання 

– засоби реалізації змісту навчання задля реалізації педагогічних цілей 

Визначеність методів змістом навчання означає, що кожній навчальній 

дисципліні притаманні певні методи навчання, навіть викладання різних 

розділів і тем навчальної дисципліни може потребувати використання 

неоднакових методів. У  будь-якій методичній системі методи навчання 

виконують пізнавальну, навчальну, мотиваційну та виховну функції і 

слугують засобами реалізації змісту суспільствознавчих дисциплін задля 

досягнення цілей навчання. 

З численних описів і класифікацій методів важливими, з точки зору 

предмета нашого дослідження, стали виокремлені за джерелом знань 
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(словесні, наочні і практичні), за рівнем організації пізнавальної діяльності 

студентів (проблемні, творчо-пошукові і дослідницькі) і рівнем їх активності 

у навчанні (активні та інтерактивні). Серед чинників, що впливають на вибір 

ефективного методу навчання у модельованій методичній системі, можна 

виокремити такі: профіль вищого навчального закладу, факультету і 

спеціальності; характер суспільствознавчої дисципліни; рік (курс) навчання і 

рівень підготовки студентів групи чи курсу; обсяг навчального часу, 

відведений на вивчення дисципліни, розділу, теми; форма організації 

навчального процесу – денна, вечірня, заочна (дистанційна); науковий і 

педагогічний рівень викладача. 

Важливим компонентом методичної системи, який разом з формами і 

методами утворює організаційну складову, є засоби навчання. Визначаючи 

концептуальні засади пропонованої системи, потрібно було визначити, які 

саме засоби навчання варто застосовувати у навчанні суспільствознавчих 

дисциплін у технічних університетах і чому. 

Безумовно, провідна роль серед засобів навчання продовжує залишатись  

за словесно-друкованими засобами, серед яких: підручники, посібники та 

інша навчальна література, а також наукова література – монографії, статті. 

Особливістю сучасного етапу їх використання є можливість доступу до них 

за допомогою різних носіїв інформації, що розширює як можливості їх 

використання, так і арсенал методичних прийомів викладача з організації 

відповідної діяльності студентів. 

Крім них, у навчальному процесі використовують й інші словесно-

друковані джерела: публіцистичні й художні твори, статистичні збірники, 

повідомлення засобів масової інформації тощо, що є джерелами фактичного 

матеріалу, який є важливим засобом підвищення переконливості навчального 

матеріалу, емоційного та виховного впливу викладання суспільствознавчих 

дисциплін на студентів. 

Безумовно, значно розширює можливості сприйняття студентами 

інформації у навчальному процесі використання засобів наочності. Засоби  
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наочності можуть впливати також на емоції студентів, допомагаючи 

запам’ятовуванню змісту саме завдяки залученню емоційної пам’яті. 

В останні роки навчальний процес у вищій школі набув ознак 

технологізації. Серед застосовуваних технологій – особистісно орієнтована, 

технології програмованого і проблемного навчання, ділових ігор, проектна, 

інформаційна тощо. Але, враховуючи специфіку навчання 

суспільствознавства у технічних університетах, вважаємо, що жодна з цих 

технологій не може бути застосована послідовно у нашій методичній 

системі, тому використовуємо окремі методи, форми, засоби навчання з 

різних технологій адекватно принципам формування методичної системи.  

Проведені теоретичні розвідки дозволили задекларувати певні 

теоретико-методологічні засади побудови методичної системи навчання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах, а саме: 

1. Побудова методичної системи передбачає штучне виокремлення 

процесу навчання з навколишнього освітнього середовища. Це виокремлення 

є абстрагуванням, що враховує реальну єдність методичної системи із 

освітнім середовищем. 

2. Формуючи методичну систему, ми відокремлюємо: а) компоненти 

системи, б) навколишнє освітнє середовище, в) системоутворюючі зв’язки 

між компонентами системи. 

3. В освітніх системах кожний елемент (підсистема) може розглядатися 

як самостійна система. І одночасно, досліджувана система є підсистемою 

освітньої системи вищого порядку. Тому потрібно враховувати, що, 

працюючи із методичною системою, необхідно постійно тримати на контролі 

рівень опрацювання проблеми. 

4. Якість методичної системи визначається не тільки якістю окремих її 

компонентів та характером їх взаємозв’язків, а й зв’язками між цією 

системою й освітнім середовищем. 

5. Потрібно враховувати, що методична система має характеризуватися 

цілісністю (залежністю кожного елемента системи від його місця і функцій в 
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системі), структурованістю (функціонування системи зумовлене не стільки 

особливостями її окремих елементів, скільки властивостями її структури), 

взаємозалежністю системи і середовища (система формується і виявляє свої 

властивості в процесі взаємовпливів із середовищем), ієрархічністю (кожний 

елемент системи, в свою чергу, може розглядатися як система, а система, що 

досліджується в цьому випадку, сама є елементом більш широкої системи). 

Методична система навчання знаходиться в освітньому середовищі, де 

відбувається постійна взаємодія між суб’єктами навчальної діяльності – 

викладачами та студентами.  

Обов’язково потребують урахування дидактичні принципи організації та 

функціонування методичної системи навчання. До уваги були взяті такі 

принципи: науковості, зв’язку теорії з практикою, свідомості, активності й 

самостійності студентів у навчанні, поєднання індивідуального пошуку знань 

із навчальною роботою в колективі. 

Крім того, потрібно брати до уваги вимоги щодо організації навчання у 

вищій школі. Ці вимоги містяться в нормативно-правових актах сфери освіти 

та в навчальних програмах. 

Вважаємо, що ефективне навчання суспільствознавства у технічних 

університетах можливе за умови його здійснення в межах методичної 

системи, зорієнтованої на розвиток суспільствознавчої компетентності 

студентів. Така методична система має ґрунтуватися на наукових 

методологічних засадах та «вписуватися» в нормативні вимоги до навчання, 

сформульовані в нормативно-правових актах та документах, що регулюють 

сферу вищої освіти (стандарти, концепції, програми тощо). 

На нашу думку, основними компонентами (елементами) 

експериментальної методичної системи є методичні умови її 

функціонування, мета навчання, зміст навчання, організаційний блок, що 

охоплює види, методи, технології та засоби навчання, результативний блок, 

що охоплює сформовані у студентів компоненти (когнітивний, операційно-

діяльнісний та мотиваційно-ціннісний) суспільствознавчої компетентності. 
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Основними умовами функціонування методичної системи навчання 

суспільствознавчих дисциплін у технічному ВНЗ мають бути такі: 

1. Урізноманітнення видів навчальної діяльності студентів шляхом 

надання переваги семінарським, практичним заняттям, індивідуальній роботі 

перед лекційними заняттями. 

2. Систематичне використання активних та інтерактивних методів в усіх 

видах навчальних занять. 

3. Послідовна реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні 

суспільствознавчих дисциплін, насамперед через формування у студентів 

наскрізних категорій і понять, системостворюючих ідей, наступності у 

використанні методів навчання. 

4.  Акцентування уваги на формуванні компонентів суспільствознавчої 

компетентності (когнітивного, процесуально-діяльнісного, мотиваційно-

ціннісного) при визначенні цілей і завдань навчання всіх дисциплін. 

5.  Спеціальна підготовка викладачів до формування суспільствознавчої 

компетентності студентів технічних університетів. 

Вищезазначені міркування дозволили розробити графічну модель 

пропонованої методичної системи, яка ґрунтовно відображує всі її складники 

та зв’язки між ними. Конструкція моделі охоплює: мету методичної системи; 

дидактичні принципи та методичні умови її застосування; середовище 

навчання; зміст, методи, форми, засоби навчання; результат навчання. 

Зазначений конструкт існує у єдності таких компонентів як цільовий, 

методологічний, концептуальний, формувальний і результативний блоки.   

Застосування розробленої нами моделі методичної системи та 

визначеного критеріального апарату дає змогу викладачеві узгоджувати 

мету, завдання, форми і методи роботи, здійснювати контроль навчальної 

діяльності з метою виходу на визначений результат – розвиток компонентів 

суспільствознавчої компетентності. 

Основні наукові результати розділу опубліковані нами в спеціалізованих 

фахових виданнях [409; 411; 424; 438; 444; 445]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ 

ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

4.1 Стан проблеми у масовій практиці навчання 

суспільствознавства студентів технічних університетів 

На базі Національного транспортного університету у 2013 році нами 

було проведено дослідження в межах констатувального етапу педагогічного 

експерименту. Основною метою такої роботи було встановлення основних 

компонентів суспільствознавчої компетентності в межах авторської 

методичної системи навчання.  

Суспільствознавча компетентність студента, за висновками українських 

дослідників, складається з компонентів когнітивного, операційно-

діяльнісного та аксіологічного, характеристики яких ми запропонували у 

таблиці (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Характеристики компонентів суспільствознавчої компетентності 

студентів 

Історія України 
 

Когнітивний 
Студенти мають знати: 

– основні джерела вивчення вітчизняної історії; 

– основні проблеми етногенезу української нації; 

– основні періоди історичного розвитку української нації, етапи 

формування її державності; 

– особливості кожного з історичних періодів, їхні спільні та 

відмінні риси, а також значення з точки зору українського 

державо- та націотворення. 

– суспільно-політичні, економічні та культурні процеси 

історичного розвитку українського народу; 

– головні події, що вплинули на хід історії України; 

– найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні 

історичні періоди;  

– діяльність визначних історичних осіб; 
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Продовж. табл. 4.1 

 

Операційно-

діяльнісний 

уміти: 

– аналізувати історію України як історію окремого народу та його 

держави, так і в контексті загальноєвропейської та світової 

історії; 

– здійснювати періодизацію української історії та компаративний 

аналіз різних епох; 

– екстраполювати окремі історичні події на сучасний історико- 

політичний процес; 

– прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-

політичного розвитку України; 

– працювати з першоджерелами, науковою та методичною 

літературою; 

– аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну 

оцінку; 

– користуватися різноманітними методами дослідження 

історичного процесу; 

– аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії 

з метою пошуку історичної істини; 

– користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної 

науки; 

 

Аксіологічний 
– виявляти громадянську позицію, високу історико-політичну 

культуру; 

– оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства 

в контексті світової історії.  

 

Політологія 
 

Когнітивний 
Знати: 

– основні категорії і методи політології; 

– основні етапи розвитку політичної думки; 

– здобутки світових і вітчизняних політологічних шкіл;  

– нормативний зміст понять: політична влада, політична система, 

політичний режим, політичне лідерство, політичний конфлікт, 

політична культура, політична партія, громадянське суспільство;  

– сутність і функції держави; 

– способи та шляхи впливу політики на суспільство і суспільні 

відносини; 

– основні структури державної влади провідних країн світу; 

– основні суспільно-політичні інститути; 

 

 

Операційно-

діяльнісний 

уміти: 

– відрізняти різні види владних відносин, специфіку політичної 

влади, її характерні ознаки і функції; 

– орієнтуватися в проблемах розподілу влади, проявах прямої та 

представницької демократії; 

– орієнтуватися в міжнародному політичному житті, в 

зовнішньополітичній діяльності України; 

– об’єктивно оцінювати життєво важливу політичну інформацію; 
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 – готувати повідомлення та брати участь в політичних дискусіях, 

жити в умовах політичного плюралізму; 

– формулювати закономірності функціонування політичної 

системи суспільства; 

– аналізувати поточну політику в Україні; 

– визначати вплив соціально-економічних чинників на політичний 

процес в країні та за її межами; 

– використовувати класичний доробок і положення класиків 

політичної думки в ситуаціях практичної політики; 

– володіти навичками: самостійного пошуку наукової та 

науково-популярної літератури по темах семінарських занять, 

рефератів, доповідей; аналізу і узагальнення цієї літератури; 

участі в творчих формах практичних занять – круглих столах, 

ділових іграх, конференціях тощо. 

 

Аксіологічний 
– відстоювати свою політичну позицію, громадянські права, 

виконувати громадянські обов’язки; 

– обстоювати принципи громадянського суспільства і правової 

держави;  

– давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних 

партій та лідерів з позиції загальнонаціональних інтересів. 

Соціолологія 
 

Когнітивний 
знати: 

– основні категорії і методи соціології; 

– основні етапи розвитку соціолочіної думки; 

– здобутки світових і вітчизняних соціолітологічних шкіл;  

– нормативний зміст понять: суспільство, соціальна спільнота, 

соціальна нерівність, соціальна система, особистість, соціальний 

статус, соціальна нерівність, стратифікація, соціальна 

мобільність, соціальний контроль, соціалізація,  девіація;  

– сутність і функції суспільства; 

– соціальна структура суспільства; 

– функції та види соціальних інститутів; 

– методологію і методику отримання емпіричної соціологічної 

інформації; 

 

Операційно-

діяльнісний 

уміти: 

– використовувати соціологічні знання, як методологію вивчення 

політичних, культурологічних, економічних, технічних 

дисциплін; теорії менеджменту та у науково-дослідній роботі; 

– орієнтуватися у новітніх соціологічних данних щодо соціальних 

процесів в Україні; 

– об’єктивно оцінювати життєво важливу інформацію; 

– готувати повідомлення та брати участь у соціологічних 

дискусіях; 

– формулювати закономірності функціонування соціологічної 

системи суспільства; 

– аналізувати поточну соціальну політику в Україні; 
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 – визначати вплив соціально-економічних чинників на 

соціологічний процес в країні та за її межами; 

– еволюцію українського суспільства, суспільств пострадянського 

простору; 

– складати програму емпіричного соціологічного дослідження; 

– підібрати оптимальний метод для проведення соціологічного 

дослідження певної соціальної проблеми; 

– формувати вибірку для проведення соціологічного дослідження, 

вміти визначити її обсяг, похибку; 

– аналізувати та інтерпретувати соціологічну інформацію. 

 

Аксіологічний 

– виявляти ціннісні орієнтації власні та інших осіб; 

– оцінювати власні соціальні дії ; 

– висловлювати оціночні судження стосовно соціальних проблем 

сучасності.  

Філософія 
 

Когнітивний 
Знати: 

– основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії; 

– провідну проблематику цих етапів та особливості 

інтелектуальних побудов світоглядних знань; 

– видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх 

вихідні ідеї; 

– провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватися в їх 

змісті; 

– значення основних філософських термінів; 

 

Операційно-

діяльнісний 

уміти: 

– співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних 

філософських позицій; 

– порівнювати частково наукові та філософські знання певних 

проблем; 

– вміти опрацьовувати філософські тексти; 

– аналізувати проблеми сучасного життя із використанням 

філософських понять та категорій; 

 

Аксіологічний 
 висловлювати власне ставлення до онтологічних, 

гносеологічних та інших філософських проблем; 

 оцінювати власну життєву позицію; 

 висловлювати ставлення до філософських позицій інших; 

 співвідносити уявлення про етичні й естетичні цінності із 

власними ціннісними орієнтаціями. 

 

 

В ході констатувальних досліджень нами встановлено, що доцільно 

суспільствознавчу компетентність студентів як теоретичний конструкт 

уявляти як поєднання трьох основних компонентів-складників цієї 

компетентності: когнітивного, операційно-діяльнісного та мотиваційно-

ціннісного (аксіологічного). 
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Для виявлення зазначених компонентів суспільствознавчої 

компетентності ми розробили анкету (додаток Б), яку використовували для 

опитування студентів, і яка складалася з питань і завдань для чотирьох 

навчальних дисциплін, розподілених за трьома блоками структури 

суспільствознавчої компетентності. 

Далі ми визначили критерії для оцінювання сформованості складових 

суспільствознавчої компетентності (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Компоненти суспільствознавчої компетентності студентів: критерії 

оцінювання та рівні сформованості 
Компоненти 

суспільство-

знавчої 

компетент-

ності 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Рівні 

сформова-

ності 

 

Показники 

рівнів 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнітивний 

Студенти знають: 

основні періоди історичного 

розвитку української нації, етапи 

формування її державності; 

особливості кожного з історичних 

періодів, їхні спільні та відмінні риси, 

а також значення з точки зору 

українського державо- та 

націотворення; 

головні події, що вплинули на хід 

історії України; 

найважливіші історичні документи, 

що були прийняті у різні історичні 

періоди; 

діяльність визначних історичних 

осіб; 

основні категорії і методи 

політології; 

основні етапи розвитку політичної 

думки; 

здобутки світових і вітчизняних 

політологічних шкіл;  

сутність і функції держави; 

способи та шляхи впливу політики 

на суспільство і суспільні відносини; 

основні структури державної влади 

провідних країн світу; 

основні суспільно-політичні  

 

 

Високий 

Системні 

наукові знання 

всього 

програмного 

матеріалу 

навчальних 

дисциплін та 

методології 

суспільних і 

соціальних 

наук. 

 

 

Середній 

Несистемні 

знання 

програмного 

матеріалу. 

Переважне 

знання 

методології 

суспільних і 

соціальних 

наук. 

 

 

 

Початко-

вий 

Фрагментарні 

знання 

основних 

положень 

програмного 

матеріалу 

навчальних  
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1 2 3 4 

 інститути; 

соціологічні поняття та терміни; 

соціологічні парадигми; 

основи соціологічного аналізу 

суспільства загалом та його 

структурних складових на рівні 

особистості, соціальної групи 

(спільноти), соціальних організацій та 

інститутів; 

логіку структурування суспільства, 

враховуючи актуальні проблеми 

соціальної стратифікації та соціальної 

мобільності; 

основні методологічні принципи 

організації та проведення 

соціологічного дослідження; 

основні етапи розвитку світової та 

вітчизняної філософії; 

провідну проблематику цих етапів 

та особливості інтелектуальних 

побудов світоглядних знань; 

видатних представників світової та 

вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; 

провідні проблеми сучасної 

філософії та їх зміст; 

значення основних філософських 

термінів. 

 дисциплін. 

Ситуативні 

знання 

методології 

суспільних і 

соціальних 

наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційно-

діяльнісний 

 

Студенти можуть: 

аналізувати історію України як 

історію окремого народу та його 

держави, так і в контексті 

загальноєвропейської та світової 

історії; 

здійснювати періодизацію 

української історії та компаративний 

аналіз різних епох; 

екстраполювати окремі історичні 

події на сучасний історико-

політичний процес; 

прогнозувати можливі варіанти 

майбутнього суспільно-політичного 

розвитку України; 

застосовувати дані історичної 

науки для вирішення професійних 

завдань; 

користуватись різноманітними 

методами дослідження історичного 

процесу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий 

Досконале 

володіння 

методологією 

застосування 

наукових 

підходів 

суспільство-

знавчих наук 

до аналізу 

проблем 

сучасності. 

Досконале 

вміння 

застосовувати 

набуті знання і 

наукові 

підходи у 

процесах 

аналізу 

проблем 

життєдіяльно- 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційно-

діяльнісний 

 

 

відрізняти різні види владних 

відносин, специфіку політичної влади, 

її характерні ознаки і функції; 

об’єктивно оцінювати життєво 

важливу політичну інформацію; 

визначати вплив соціально-

економічних чинників на політичний 

процес в країні та за її межами; 

використовувати класичний 

доробок і положення класиків 

політичної думки в ситуаціях 

практичної політики; 

відстоювати власну політичну 

позицію, громадянські права, 

виконувати громадянські обов’язки; 

вміти у проблемі визначати 

соціологічний предмет дослідження; 

вміти аналізувати взаємозв’язок 

політичної, економічної, соціальної та 

культурної сфер; 

розглядати соціальні явища з 

позицій макросоціологічних і 

мікросоціологічних парадигм; 

проводити соціологічний аналіз 

актуальних соціальних проблем; 

складати програму емпіричного 

соціологічного дослідження; 

підібрати оптимальний метод для 

проведення соціологічного 

дослідження певної соціальної 

проблеми; 

формувати вибірку для проведення 

соціологічного дослідження, вміти 

визначити її обсяг, похибку; 

аналізувати та інтерпретувати 

соціологічну інформацію; 

співставляти та аналізувати 

переваги та недоліки певних 

філософських позицій; 

вміти порівнювати частково 

наукові та філософські знання певних 

проблем; 

вміти аналізувати проблеми 

сучасного життя із використанням 

філософських понять та категорій. 

 сті та 

професійної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

Ситуативне 

володіння 

методологією 

застосування 

наукових 

підходів 

суспільство-

знавчих наук 

до аналізу 

проблем 

сучасності. 

Ситуативне 

вміння 

застосовувати 

набуті знання і 

наукові 

підходи у 

процесах 

аналізу 

проблем життє-

діяльності та 

професійної 

діяльності. 

 

 

 

Початко-

вий 

Спроби, не 

завжди 

успішні, 

застосовувати 

наукові 

підходи 

суспільство-

знавчих наук 

до аналізу 

проблем 

сучасності. 

Спроби, не 

завжди 

успішні, 

застосовувати 

набуті знання і 

наукові 

підходи у 

процесах 

аналізу 

проблем життє-

діяльності та  
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1 2 3 4 

   професійної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксіологіч-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти можуть: 

давати власну оцінку 

історичним процесам, подіям, 

фактам; 

виявляти громадянську 

позицію; 

на основі вивчення 

історичних подій оцінювати 

уроки минулого; 

відстоювати принципи 

громадянського суспільства і 

правової держави;  

давати раціонально-критичну 

оцінку діям різних політичних 

партій та лідерів з позиції 

загальнонаціональних інтересів; 

критично оцінювати явища 

соціальної дійсності; 

вербалізувати та 

аргументувати власні 

переконання і ціннісні 

орієнтації. 

 

 

 

 

 

 

Високий 

Позитивна внутрішня 

мотивація щодо 

повноцінної 

суспільної ролі 

громадянина України, 

активного суб’єкта 

соціальних,  

політичних, 

економічних відносин 

на основі 

сформованих 

світоглядних і 

суспільних орієнтирів, 

громадянської 

активності та 

життєвих принципів. 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

Ситуативна 

внутрішня мотивація 

щодо суспільної ролі 

громадянина України, 

активного суб’єкта 

соціальних, 

політичних, 

економічних відносин 

на основі несистемних 

світоглядних і 

суспільних орієнтирів, 

епізодичної 

громадянської 

активності та 

життєвих принципів. 

 

 

 

 

 

Початко-

вий 

Окремі прояви 

мотивації щодо 

суспільної ролі 

громадянина України, 

активного суб’єкта 

соціальних, 

політичних, 

економічних відносин 

на основі 

фрагментарних 

світоглядних і 

суспільних орієнтирів 

та життєвих 

принципів. 
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В ході констатувального етапу експерименту нами встановлено, що 

своєрідними узагальненими індикаторами вияву зазначених компонентів 

суспільствознавчої компетентності є такі: 

– когнітивний – глибина засвоєння системи знань, умінь, навичок, 

необхідних для якісної підготовки фахівця-інженера, уміння самостійного 

пошуку і використання інформаційних джерел; 

– операційно-діяльнісний – практичне опанування методами, прийомами 

опрацювання суспільствознавчого змісту, набуття досвіду застосовувати 

уміння у самостійній пізнавальній діяльності; 

– мотиваційно-ціннісний – розвиток внутрішньої потреби студента в 

опануванні знаннями, навичками та вміннями відповідно до вимог 

кваліфікаційних характеристик та навчальних програм, розвиток інтересу 

студентів до суспільствознавчих знань, орієнтація на їх застосування у 

майбутньому. 

Очевидно, що всі зазначені компоненти суспільствознавчої 

компетентності інтегруються один з одним і є лише умовно виокремленими в 

цілісному особистісному утворенні, яким визначено суспільствознавчу 

компетентність студента технічного університету.  

Для виявлення зазначених компонентів суспільствознавчої 

компетентності нами розроблена анкета (додаток Б), яку використовували 

для опитування студентів, і яка складалася з питань і завдань для чотирьох 

навчальних дисциплін, розподілених за трьома блоками структури 

суспільствознавчої компетентності. 

Проведені спостереження за практикою навчання суспільствознавчих 

дисциплін у технічному університеті та спеціальні констатувальні 

дослідження, показали, що вказана компетентність може проявлятись у 

роботі зі студентами на трьох рівнях, які було визначено як високий, 

середній, початковий. Для опрацювання отриманих в ході анкетування, бесід, 

спостереження, тестування даних використовувались методи математичної 
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статистики. Всього до констатувального етапу експерименту було залучено 

201 студента 1–3 курсів НТУ. 

 

Таблиця 4.3 

Рівні сформованості суспільствознавчої компетентності студентів 

технічного університету (за даними констатувального етапу 

експерименту) 

Критерії 

Рівні  

високий середній низький 

абс. % абс. % абс. % 

Мотиваційно-ціннісний 27 13,4 103 51,3 71 35,3 

 Операційно-діяльнісний 19 9,5 114 56,7 68 33,8 

Когнітивний 23 11,4 96 47,8 82 40,8 

Середнє зважене 22 10,9 102 50,8 77 38,3 

 

 

Рис. 4.1 Рівні сформованості суспільствознавчої компетентності студентів 

технічного університету на етапі констатувального етапу експерименту у 

відсотках 

 

Узагальнений аналіз даних виявив, що високому рівню розвитку 

відповідає компетентність 22 студентів (10,9 % респондентів), 102 студентів 
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(50,3 % респондентів)  середньому, 77 (38,3 % респондентів)  початковому 

рівню (табл. 4.3, рис. 4.1, 4.2). 

 

Рис. 4.2 Рівні сформованості суспільствознавчої компетентності студентів 

технічного університету (середнє зважене) у відсотках 

 

 

Робота на констатувальному етапі експерименту спонукала нас зробити 

припущення, що вибірки студентів із різних курсів навчання, з якими ми 

працювали, є однорідними. Якщо це припущення вірне, то тоді на 

формувальному етапі можна для обрахування статистичних результатів 

використовувати t-критерій Стьюдента. 

Щоб перевірити це припущення, ми взяли вибірку студентів другого і 

третього курсів (відповідно 31 і 28 осіб) та порівняли результати їх опитувань 

з дисциплін «Історія України» і «Філософія». Фактично отримані результати 

студентів у балах ми перевели у відносні частоти до максимально можливої 

суми балів за опитування. 

Отримані дані ми узагальнили в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Порівняння результатів опитування студентів 2-го і 3-го курсів НТУ  

у ході констатувального етапу експерименту 

 

Набрані бали 

студентів 2-го 

курсу  

Набрані бали 

студентів 3-го  

курсу 

Різниця 

Результат 

опитування у 

відносних частотах 

до макс. можл. 

 

0,22 

 

0,25 

 

0,03 

 

Ми бачимо, що результати опитування студентів (рівні сформованості 

суспільствознавчої компетентності) різняться незначно. Тому ми можемо 

припустити, що вибірки однорідні і порівнювати навчальні результати із 

суспільствознавчих дисциплін студентів різних курсів можливо. 

Перевіримо це припущення за t-критерієм Стьюдента. 

Обрахувавши різницю двох частот (у нашому випадку це 0,03), ми 

перевірили статистичну гіпотезу про значущість цієї різниці. 

 

P1=0,22; P2=0,25 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,03. 

 

Наступним етапом обрахунків буде пошук середньої помилки 

вірогідності набраних балів за відповідями опитувальника: 

 

Sp1= = =0,074 

 

Sp2= = =0,081 
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Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,109 

 

Обрахунок нормованого відхилення: 

=  = 0,28 

 

Проглянувши таблицю критичних точок t-розподілу Стьюдента, 

відштовхуючись від рівня значущості α=0,05, знаходимо, що табличний 

коефіцієнт дорівнює 1,96. 

Фактичне , що вимірює випадкове коливання, обраховане нами, 

складає 0,28, що значно менше табличного. Це означає, що розбіжності у 

результатах навчання суспільствознавства у студентів 2-го і 3-го курсів 

статистично незначущі. 

Ми також здійснили опитування викладачів технічних вищих 

навчальних закладів (34 особи) з проблем викладання суспільствознавчих 

дисциплін. Проведені опитування викладачів показали, що абсолютна 

більшість педагогів зазнає значних труднощів, коли виникає необхідність 

концептуалізувати і формалізувати поняття суспільствознавчої 

компетентності студента та її складових. Не всі викладачі ефективно 

використовують різноманітні форми навчальних занять, методи і засоби 

навчання. Зокрема, інтерактивні методи використовує в системі лише 22% 

опитаних викладачів, до 40% залучає додаткові засоби навчання, що 

відповідають сучасним потребам навчання в університеті. 

Проведені нами дослідження на констатувальному етапі експерименту 

також свідчать про те, що зміст навчальних планів і програм навчання щодо 

суспільствознавчої освіти фахівців, планів, які розробляються кафедрами 
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університетів, у цілому спрямований на забезпечення ефективного навчання 

суспільствознавчих дисциплін. Проте, таке навчання не розглядається як 

окреме важливе завдання і не здійснюється системно і цілеспрямовано. 

У процесі аналізу навчально-виховного процесу технічних університетів 

було виділено три групи протиріч, що обумовлюють внутрішню динаміку 

суспільствознавчої освіти, зокрема, такі протиріччя: 

– між необхідністю вивчення в технічних університетах 

суспільствознавчих дисциплін та науковою невизначеністю їх 

оптимальної номенклатури і змісту;  

– між необхідністю формування у випускників технічних університетів 

суспільствознавчої компетентності та теоретичною нерозробленістю 

змісту, структури і шляхів формування цієї компетентності; 

– між необхідністю забезпечення ефективного викладання дисциплін, що 

формують суспільствознавчі компетентності, та недосконалістю 

критеріїв оцінювання рівнів сформованості компонентів 

суспільствознавчої компетентності студентів. 

Отже, отримані експериментальні дані прямо засвідчили доцільність 

застосування методичної системи навчання суспільствознавства у технічному 

університеті. Водночас, констатовано низьку ефективність традиційної 

організації навчальної діяльності  викладачів для  формування досліджуваних 

нами елементів суспільствознавчої компетентності. 

 

 

4.2 Методика реалізації авторської системи навчання 

суспільствознавства 

На основі розробленої системи нами та іншими викладачами 

здійснювалося навчання в контрольних та експериментальних групах, які ми 

визначили в п’яти вищих технічних навчальних закладах (табл. 4.5). 

Загалом було охоплено 524 студенти, які вивчали зазначені вище 

навчальні дисципліни і рівень сформованості суспільствознавчої 
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компетентності яких досліджувався за допомогою розробленого 

інструментарію (критерії, показники, опитувальники). 

 

 

Таблиця 4.5 

Розподіл студентів у контрольних та експериментальних групах 

 Контрольні 

групи 

(осіб) 

Експериментальні 

групи 

(осіб) 

Аерокосмічний інститут 

Національного авіаційного 

університету 

50  

Державний економіко-

технологічний університет 

транспорту 

56  

Національний транспортний 

університет 

48 266 

Одеський національний морський 

університеті 

54  

Дніпропетровський національний 

університет залізничного 

транспорту ім. академіка 

В. Лазаряна 

50  

Всього 258 266 

 

Сутність впровадження нашої методичної системи навчання полягала у 

тому, що в чинному нормативному полі вищої освіти на основі суб’єкт-

суб’єктних відносин між викладачами і студентами, на основі визначеного 

освітньою програмою змісту, в межах охарактеризованих нами вище 

методичних умов, ми організовували навчальний процес, підбираючи види, 

методи і технології навчальної роботи, спрямовуючи його на формування 

складників суспільствознавчої компетентності студентів. 

Акцент викладачі в експериментальних групах робили на видах 

навчальних занять, методах і прийомах навчання (переважно інтерактивних) 

та застосуванні сучасних засобів навчання й інформаційних джерел. 
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Результативність навчання за допомогою завдань, запитань, 

опитувальників перевірялась викладачами на основі бального оцінювання й 

аналізувалася та узагальнювалася нами. 

Впровадження запропонованої нами моделі методичної системи 

навчання студентів здійснювалося протягом двох навчальних років. 

Науково-педагогічні працівники, залучені до навчального процесу за 

нашою методикою, отримували постійні консультації та методичні 

рекомендації. 

У процесі розробки методичних матеріалів ми виходили з того, що 

реалізовувати компетентнісний і діяльнісний підходи у навчанні можливо 

шляхом застосування інтерактивних методів навчання. Саме на підготовку 

викладачів, котрі працювали в експериментальних студентських групах, ми і 

звернули увагу, розробивши для них спеціальний тренінг. 

Після опитування цих викладачів на предмет застосування 

інтерактивних методів навчання, ми запропонували міні-пам’ятку, 

використовуючи напрацювання О. Пометун [276], Т. Ремех [315], Т. Туркот 

[393]. 

Наша пам’ятка спрямовувала викладачів на зменшення труднощів у 

застосуванні окремих інтерактивних методів. Наголошувалося на тому, що 

інтерактивна взаємодія потребує певної зміни в організації роботи 

академічної групи, а також значної кількості часу для підготовки і студентів, 

і викладачів. Фахівці радять починати інтеракцію з поступового «включення» 

у неї, не забуваючи про необхідність психологічної адаптації студентів до 

такого навчання. 

Саме тому ми рекомендували викладачам використовувати спочатку 

прості інтерактивні методи – роботу в парах, малих групах, «мозковий 

штурм» тощо, доповнюючи цей перелік іншими, що їх можна знайти у 

запропонованій нами літературі [276]. 
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Ми вважали за необхідне обов’язково проводити із студентами 

організаційне заняття, на якому у співпраці розробити з ними правила роботи 

в аудиторії, налаштовуючи і мотивуючи їх до інтерактивного навчання. 

Також нами наголошувалося на тому, що впровадження інтерактивного 

навчання не є самоціллю, а лише засобом для досягнення в академічній групі 

психологічної атмосфери, яка найкраще сприяє співробітництву, 

порозумінню і доброзичливості, надає можливості активізувати пізнавальну 

діяльність студентів та крім засвоєння знань сприяє формуванню вмінь, 

навичок, ставлень, мотивації тощо. 

Ми розробили і провели одноденний семінар-тренінг з інтерактивних 

технологій для науково-педагогічних працівників технічних університетів 

м. Києва, у тому числі й тих, хто брав участь у апробації моделі нашої 

методичної системи навчання. Для колег з інших технічних ВНЗ ми 

підготували всі матеріали по тренінгу і розіслали у відповідні навчальні 

заклади. 

У процесі підготовки семінару-тренінгу ми використовували 

напрацювання А. Панченкова, О. Пометун, Т. Ремех [214]. 

Програма тренінгу передбачала: 

 10.30 – 10.55 – Вітальне слово. Мета та завдання семінару. Знайомство 

(Вправа «Я через 10 років»). Очікувані результати. 

 10.55 – 11.10 – Застосування методу «Навчаючи-вчуся» для знайомства 

зі спектром інтерактивних методів (навчальних вправ). 

 11.10 – 11.40 – Обговорення і рефлексія попереднього етапу. 

 11.40 – 12.10 – Застосування методу «Взаємне навчання». 

 12.10 – 12.20 – Перерва. 

 12.20 – 12.50 – Методи кооперативного навчання (знайомство з 

роботою в парах, малих групах, групах). 

 12.50 – 13.00 – Вміння аргументувати. Метод «Прес» (Аргументація 

тези про доречність використання інтерактивних методів навчання). 
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 13.00 – 13.20 – «Займи позицію». 

 13.20 – 14.00 – «Карусель» (варіант 2) (учасники працюють з методами 

кооперативного навчання). 

 14.00 – 14.30 – Перерва. 

 14.30 – 15.00 – Роль та місце питань в інтерактивному навчанні. 

Теоретичний блок: відкриті, закриті, проблемні, дискусійні питання. 

 15.00 – 15.20 – Метод «Шкала думок». 

 15.20 – 15.40 – Методика проведення дискусії. 

 15.40 – 16.00 – Перерва. 

 16.00 – 16.45 – Застосування методу «Ажурна пилка» до обговорення 

проблематики інтерактивного навчання. 

 16.45 – 17.00 – Обговорення можливості застосування інтерактивних 

технологій у роботі зі студентами («Коло ідей»). 

 17.00 – 17.20 – Підбиття підсумків семінару. 

Тренінг ми почали із вступного слова. Попросили учасників зайняти 

місця в колі, зручно сісти, передбачивши, щоб ніхто не залишився поза 

колом. Роздали присутнім матеріали, необхідні для роботи. 

Коротко розказали учасникам та учасницям про особливості 

навчального семінару як активної форми навчальної діяльності, подали 

інформацію про навчальний заклад та осіб, причетних до проведення цього 

заходу. Представилися та коротко розказали про власний досвід застосування 

у навчанні інтерактивних методик. 

Зазначалося, що метою навчального семінару-тренінгу є теоретичне й 

практичне ознайомлення з інтерактивними методами навчання, які можливо 

використовувати у процесі викладання суспільствознавства в технічних 

університетах. Далі учасники знайомилися з програмою тренінгу, особлива 

увага акцентувалася на його завданнях і часових рамках. Учасники 

попереджалися про насичений режим заходу та необхідність присутності від 

початку до кінця семінару. 
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Ми запропонували викладачам записувати питання, що могли 

виникнути у процесі роботи, на заздалегідь заготовленому аркуші паперу із 

заголовком «Банк питань», до розгляду якого планувалося повернутися 

наприкінці семінару. Також ми зважали на необхідність обов’язкового 

обговорення тих питань, що могли залишитися нерозв’язаними після 

тренінгу [214, с. 8–9]. 

На етапі знайомства доцільно використовувати так звані вправи-

криголами, які допомагають зламати «кригу» відчуженості і закритості 

учасників. Серед багатьох інших ми взяли і використали вправу «Я через 10 

років». Учасники уявили, що минуло 10 років і розповіли про себе у тому 

часі. На підготовку розповіді було до 10 хвилин. 

У процесі подальшої роботи за планом було застосовано метод 

(навчальну вправу) «Навчаючись-вчуся», яка ефективна для опрацювання 

блоку нової інформації або у процесах узагальнення та повторення 

вивченого. Використання цього методу створює в учасників уявлення про 

загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити або засвоїти 

протягом заняття, а також спонукає до певних запитань і підвищує інтерес до 

навчання, дозволяє учасникам узяти участь у обміні інформацією. 

Зазначений метод ефективний за умов до 25 учасників та 10-20 хвилин 

часу для його застосування. Щодо обладнання, то доцільно підготувати 

картки з текстами для кожного учасника. Ми працювали, використовуючи 

рекомендований алгоритм із 4-х кроків [276]:  

1. Підготували картки з інформацією про кожний інтерактивний метод 

навчання, по одній на учасника. 

2. Роздали по одній картці кожному та запропонували протягом кількох 

хвилин ознайомитися зі змістом інформації. 

3. Запропонували учасникам підвестися та, пересуваючись 

приміщенням, познайомити зі своєю інформацією інших за умови, що 

кожний учасник може одночасно говорити лише з однією особою. Завдання 

полягало в тому, щоб поділитися набутою інформацією та отримати 
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інформацію від іншого учасника. Протягом відведеного часу ми забезпечили 

спілкування кожного учасника з максимальною кількістю інших для 

отримання якомога повної інформації. 

4. Після того, як учасники завершили роботу, ми запропонували їм 

відтворити отриману інформацію. 

Далі було проаналізовано й узагальнено набуті знання із одночасною 

фіксацією інформації на дошці. 

Наведемо в алфавітному порядку частину з тих інтерактивних методів 

(вправ), які ми пропонували учасникам тренінгу, та які переважно 

використовуються у роботі з дорослими аудиторіями [130]. 

«Вагончики» – метод, ефективний для отримання зворотного зв’язку від 

учасників. Викладач готує плакат з намальованим локомотивом і 

вагончиками (за кількістю оцінюваних етапів роботи), вивішує його на дошці 

і після кожного етапу роботи або в кінці всього заняття просить зафіксувати 

свої враження, думки, ідеї на стікерах. У кінці заняття всі можуть 

ознайомитися з відгуками. 

«Вертушка спілкування» – метод, ефективний для групового 

обговорення проблеми відповідно до заданої позиції (схвалення, критика, 

доповнення). Учасники діляться на чотири групи і виконують творче 

завдання (міні-проект, рекомендації, спосіб вирішення проблеми, алгоритм і 

т. і.), Потім по черзі виступає кожна група, а решта по колу відповідно до 

заданої ролі висловлюються. Ролі зміщуються по колу у процесі виступів 

груп, що дозволяє кожній групі побувати в кожній рольової позиції. 

«Все у мене в руках!» (П’ять пальців) – метод, ефективний для 

організації рефлексії в кінці заняття. Кріпиться плакат із зображенням 

долоні. Кожен палець символізує таке: 

 великий палець – «чудово, важливо, цікаво, сподобалося»; 

 вказівний – «отримав конкретні рекомендації»; 

 середній – «психологічна атмосфера»; 

 безіменний – «було важко, не сподобалося»; 
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 мізинець – «було недостатньо». 

Учасники малюють на аркушах паперу свою руку і вписують всередині 

контуру свої відповіді на ці питання. Потім листи вивішуються, і всім 

учасникам надається час для знайомства з відповідями один одного. У колі 

обговорюються результати роботи. 

«Дискусія-ранжування» застосовується за необхідності структурувати 

(впорядкувати) за значимістю, часом та іншими критеріями інформацію, 

цінності тощо. Спочатку кожен учасник індивідуально ранжує інформацію. 

Потім відбувається обговорення в групі, внесення коригування у свій список. 

«Дюжина питань» – метод, ефективний на етапі організації осмислення 

нової теми. Викладач оголошує нову тему і пропонує в мікрогрупах по 4 

учасники запропонувати питання за цією темою (дюжину, півдюжини, 3 

питання). Питання від кожної мікрогрупи записуються (дошка, фліпчарт, 

ватман тощо), ранжуються за логікою розгляду теми, потім відбувається 

пояснення нової теми згідно зі сформульованими питаннями. 

«Зоряне небо» – метод, ефективний на етапі виявлення проблем за 

темою роботи. Готується великий аркуш ватману темно-синього кольору, 

кожен учасник отримує по 3 картки жовтого кольору у формі зірки. За 

відведений час необхідно написати три питання з обговорюваної теми і 

вивісити їх на зоряне небо. Кожен учасник, вивішуючи свої «зірки», 

коментує те, що вже висить на небі, і співвідносить свої питання з уже 

вивішеними, групуючи їх. Виходять «сузір’я» питань і одиночні зірки. 

«Кластер» (схема роздумів, павутинка, гроно) – спосіб графічної 

організації інформації за новою або знайомою темою. Педагог пропонує в 

центрі аркуша в колі написати назву теми або поняття, потім в кружечках 

поруч записуються ідеї, пов’язані з основною темою, і встановлюються 

логічні зв’язки між ними. Чим більше кружечків та відгалужень у кластері, 

тим краще. 

«Майстерня майбутнього» – метод, ефективний для всебічного розгляду 

проблеми у процесі індивідуальної та групової діяльності студентів. 
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Викладач пропонує підготувати по 2 аркуші паперу і за 5–10 хвилин записати 

плюси (позитивні аспекти) і мінуси (негативні аспекти) обговорюваної 

проблеми (окремо на кожному аркуші). Потім відбувається обговорення, 

аркуші з «+» і «–» розвішуються на різних сторонах дошки, створюються дві 

творчі групи, які аналізують варіанти відповідей, узагальнюють і 

презентують результати своєї роботи. Далі, на другому етапі створюється 

кілька творчих груп по 5–7 студентів, які протягом 15–20 хвилин 

розробляють ідеальні моделі вирішення обговорюваної проблеми 

(використовуються маркери, аркуші ватману), кожна з груп захищає свою 

модель. На третьому етапі творчі групи в тому ж складі визначають 

конкретні кроки вирішення проблеми, які необхідно здійснити, результати 

обговорюються в групі і коментуються викладачем. На четвертому етапі 

здійснюється рефлексія. 

«Позитивне інтерв’ю» – метод, ефективний для всебічного розгляду 

проблеми, вміння знайти позитивне в проблемі. Обговорення відбувається у 

три етапи: відкриття – всі говорять про проблему, але тільки позитивне, 

потрібно бути конкретним; мрія – щоб вийшло (відбулося, сталося) за 

сприятливих умов; розробка проекту реалізації рішення (всі пропозиції 

фіксують); вибір – що із запропонованого потрібно реалізувати. 

«Swot-аналіз» – метод, ефективний для всебічного розгляду проблеми. 

Озвучується проблема, група ділиться на чотири мікрогрупи: 1 – аналізує 

сильні (Strengths), позитивні сторони; 2 – слабкі (Weaknesses); 3 – можливості 

(Opportunities), умови; 4 – несприятливі фактори, загрози (Threats). Кожна 

мікрогрупа аналізує проблему виходячи із заданої позиції. Потім 

проводиться загальне обговорення. 

«Чотири кути» – метод, ефективний для розвитку критичності мислення 

та вміння аргументувати власну позицію. Викладач готує до заняття 7–10 

питань, що мають по 4 варіанти відповіді (всі відповіді повинні бути 

правильними, але недостатньо повними; можуть бути відповіді, що 

відображають різні теорії, підходи, позиції). У чотирьох кутках кімнати 
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розміщуються літери із зазначенням варіанту відповіді на питання. З кожного 

питання учасникам необхідно вибрати варіант відповіді і перейти у 

відповідний кут, в якому, за визначений викладачем час, вони колективно 

продумують аргументи, приклади на користь свого варіанту відповіді. 

Результати озвучують спікери від кожного «кута». 

«Шість капелюхів» – метод, ефективний для всебічного розгляду 

проблеми. Готується шість капелюхів різних кольорів, і, відповідно до 

кольору капелюха, відбувається обговорення проблеми по колу. Потім 

учасники обмінюються капелюхами і, відповідно, рольовими позиціями. 

Відбувається повторне обговорення, результати фіксуються. Зауваження до 

кольорів: 

 білий – вказуються нейтральні факти, відомості; 

 червоний – демонструються емоції і почуття, висловлюються 

припущення та інтуїтивні умовиводи; 

 чорний – наводяться негативні судження, аргументується неможливість 

виконання тощо; 

 синій – показує холодний розрахунок, контроль, здійснює внутрішнє 

керівництво дискусією; 

 жовтий – демонструє оптимізм, позитивний і конструктивний підхід до 

вирішення проблеми; 

 зелений – режим творчості, генерація ідей, нестандартних підходів. 

Повертаючись до проведення нашого семінару-тренінгу, зазначимо, що 

обов’язковим елементом навчання стало обговорення і рефлексія 

попереднього етапу (метод «Навчаючись-учуся»). 

Наступним етапом стало застосування методу «Взаємне навчання» з 

метою ознайомлення та закріплення набутих знань про інтерактивні методи. 

Після перерви ми ознайомили учасників з методами кооперативного 

навчання (робота в парах, малих групах, групах) та акцентували увагу на 

доцільності використання методу (технології, навчальної вправи) «Прес». 
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Зауважимо, що зазначений метод ефективний в умовах формування 

(вироблення) аргументації у студентів. У контексті нашого семінару-тренінгу 

мова йшла про доцільність використання інтеракції у процесі викладання 

суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. 

Ми заздалегідь записали, передбачені методом, чотири етапи побудови 

вислову на аркуші паперу: 

 позиція (я вважаю, що...); 

 ... тому, що... 

 ...наприклад... 

 отже, ... таким чином... [276]. 

Наступним етапом тренінгу стала робота за методом (технологією) 

«Займи позицію» [276], який вважають найбільш ефективним для 

опрацювання дискусійних питань. Вважаємо доцільним використовувати у 

роботі за цим методом набуті навички за попереднім методом «Прес». 

Застосування методу «Займи позицію» передбачає певний порядок дій. 

На першому етапі ми поставили учасникам дискусійне питання: «Чи 

завжди у процесі вивчення філософії студентами доцільно застосовувати 

інтеракцію?». Це питання передбачало три варіанти відповіді: «Так», «Ні», 

«Це складне для мене питання». Ми попросили присутніх визначитися з 

власною позицією і підібрати відповідні аргументи на її обґрунтування, з 

використанням вербальної формули методу «Прес». 

Потім ми попросили учасників та учасниць підвестися (показавши це на 

власному прикладі) й зайняти місце в аудиторії біля заздалегідь 

прикріплених написів: «Так», «Ні», «Це складне для мене питання». 

Учасники здійснили своєрідне «голосування ногами», визначивши власну 

позицію. 

Потім ми запропонували однодумцям протягом трьох хвилин 

обговорити свої погляди та сформулювати три аргументи щодо зайнятої 

позиції. У загальному колі було заслухано аргументацію всіх груп. Кожний 

аргумент виголошувався окремим учасником чи окремою учасницею. 
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Ми запропонували бажаючим змінити позицію (перейти в інший бік 

аудиторії) та запитали, які аргументи на них при цьому вплинули. 

На другому етапі роботи за цим методом, залишаючись у загальному 

колі, учасники отримали картки з номерами 1, 2, 3... (залежно від питання та 

кількості присутніх). Номер відповідав ролі, у якій перебував учасник. 

Згідно з роллю, учасники ще раз зайняли позицію біля відповідних 

табличок. Усі, хто опинився на певній позиції, з’ясували, представники яких 

ролей є в цій групі та протягом п’яти хвилин виробили спільну аргументацію 

для обґрунтування своєї точки зору. 

Спікер від кожної групи оголосив присутнім підібрані аргументи. 

Далі було запропоновано бажаючим змінити позицію. Вони пояснили 

учасникам, що змусило їх це зробити. 

Учасникам ми запропонували вийти з ролей та перейти до розгляду 

методів кооперативного навчання, серед яких зупинили увагу на методі 

«Карусель». 

Зазначений метод кооперативного навчання найбільш ефективний для 

одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з різними 

співрозмовникам і для обговорення дискусійних питань. Він застосовується 

для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних 

позицій; для інтенсивної перевірки обсягу та глибини набутих знань, для 

розвитку вмінь аргументовано відстоювати власну позицію. 

Цей метод потребує до 20 хвилин навчального часу та є невибагливим 

до додаткового обладнання. 

Ми запропонували учасникам тренінгу роботу згідно з певними 

кроками. 

Крок 1. Розставили стільці для учасників у два кола. Учасники, які 

сидять у внутрішньому колі, розташувалися спиною до центру, а в 

зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидів навпроти іншого. 

Крок 2. Учасникам було запропоновано проблему для розв’язання та 

визначено час (1–2 хвилини) на підготовку аргументів. Ми визначили, що 
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учасники внутрішнього кола є прихильниками однієї точки зору, а 

зовнішнього – протилежної. 

Крок 3. За нашим сигналом учасники в парах почали спілкування. 

Спочатку відбувався обмін точками зору в перших парах, надавалися 

необхідні відомості. Учасники фіксували на папері усе, що пропонувала 

протилежна сторона . Спілкування в парі відбувалося не більше 2 хвилин – 

по одній на партнера.  

Крок 4. За нашим сигналом усі учасники кола пересувалися на один 

стілець праворуч і опинялися перед новим партнером (внутрішнє коло 

нерухоме, а зовнішнє – рухоме). Дискусія продовжувалася, учасники шукали 

нові контраргументи. 

Крок 5. Рух учасників продовжився протягом доти, поки кожен не 

пройшов усе коло, виконуючи поставлене завдання. До кінця кола учасники, 

удосконалили свою систему аргументів і набули досвіду спілкування з 

різними партнерами. 

Також під час тренінгу ми запропонували попрацювати учасникам із 

методами «Шкала думок», «Ажурна пилка» тощо. 

Учасникам тренінгу після його закінчення ми запропонували розроблені 

нами теоретичні та методичні напрацювання, зокрема й тренінгові заняття з 

філософії та соціології, які пропонувалося застосовувати в 

експериментальних групах та за зразком яких можна було розробити власні 

заняття з інтерактивними методами (вправами). 

Ми виходили з того, що однією з визначених нами методичних умов  

стало урізноманітнення видів навчальної діяльності студентів через надання 

переваги  семінарським, практичним заняттям, індивідуальній роботі перед 

лекційними заняттями. Під час експериментального навчання ми збільшили 

кількість практичних занять із обраних нами суспільствознавчих дисциплін. 

Разом з тим, у методику проведення занять ми імплементували й інші 

визначені нами методичні умови. 
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Викладачі суспільствознавчих дисциплін, які брали участь в 

експериментальному навчанні, були, як вже зазначалось раніше, підготовлені 

нами підчас спеціальних тренінгових занять і працювали за нашими 

методичними рекомендаціями.   

        Важливою складовою експериментального навчання були інтерактивні 

лекції, що будувались з використанням адекватних інтерактивних методів. 

Розглянемо таку лекцію на прикладі проведення такого заняття викладачами 

для студентів ІІ курсу спеціальностей: «Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Колісні та гусеничні 

транспортні засоби», «Двигуни внутрішнього згорання», в кількості 90 осіб, в 

межах розгляду змістовного модуля № 8 «Особистість в системі соціальних 

відносин» з навчальної дисципліни «Соціологія». Основним обраним 

методом була так звана «Лекція з паузами». Окрім методів навчання 

інтерактивного і проблемного на лекції впроваджувались і інші методичні 

умови, визначені авторською методичною системою. 

Перед проведенням лекції з викладачами суспільствознавчих дисциплін 

в кількості 7 осіб проведено семінар за принципами впровадження технології 

«Лекція з паузами» серед студентів технічних ВНЗ. Наголошувалось, що при 

підготовці лекції викладач розділяє навчальний матеріал на три логічно 

завершені частини, які подає у вигляді плану лекції та розробляє завдання 

для студентів, які вони будуть виконувати в паузах між викладом лекційного 

матеріалу.  Відповідно складається план лекції. 

 План лекції: 

1. Поняття особистості в соціології. 

2. Соціальний статус та соціальна роль особистості в суспільстві. 

3. Соціологічні проблеми соціалізації особистості.  

До цього змістовного модулю викладач рекомендує студентам такі 

засоби навчання: 

- Бекешкина И. Е. Структура личности. Методологический анализ / И. Е. 

Бекешкина. – К.: Наук. думка, 1986; 
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- Соціологія : Навч. посіб. / [Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А.]. 

– К.: КОНДОР, 2009; 

- Городяненко В. Г. Соціологія : Навч. посіб. / В. Г. Городяненко. – К.: 

«Академія», 2008; 

- Добреньков В. И. Методы социологического исследования : Учебник / 

Добреньков В. И., Кравченко А. И. – М., ИНФРА, 2009; 

- Лукашевич М. П. Соціологія : Навч. посібник / Лукашевич М. П. 

Туленков М. В. За заг. ред. М. В. Туленкова. – К.: МАУП, 1998; 

- Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986; 

- Сірий Є. В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія 

розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посіб. / Є. В. Сірий. – 

Вид. 3-тє. – К. : Атіка, 2009; 

- Соціологія: Підручник / За ред. В. М. Пічі. – 4-те видання, виправлене. 

– Львів: «Магнолія 2006», 2009; 

- Франселла Ф. Новый метод исследования личности: Руководство по 

рецептурным личностным методикам : Пер. с англ. / Франселла Ф., 

Баннистер Д. – М.: Прогресс, 1987; 

- Хьелл Л. Теории личности / Хьелл Л., Зиглер Д. – С-П., 1997.  

1. Розкриваючи першу частину лекційного матеріалу, викладач нагадує, 

що людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростішої 

спільноти до сучасних цивілізаційних та політичних систем, тому 

соціологічний погляд на суспільство невіддільний від соціології особистості.  

Специфіка соціологічного підходу до особистості полягає в тому, що 

соціологія намагається дослідити людину як найважливіший елемент 

суспільного життя, виділити її соціальні характеристики, визначити весь 

спектр її взаємодії з суспільством, з соціальними спільнотами та з іншими 

індивідами. Соціологію цікавить людина як соціальна істота, як продукт і 

суб’єкт соціальних процесів, як виразник суспільних інтересів. Вивчаючи 

соціально-типове в людині, соціологія аналізує конкретні механізми 
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формування її як особистості, а також механізми зворотного впливу індивіда 

на суспільний світ. 

Після цього викладачу варто звернути увагу студентів на схему  

«Людина, індивід, особистість, суспільство» (пропонуючи їм замалювати в 

свої зошити цю схему), в якій відображаються складові елементи поняття 

«особистість» та вплив суспільства на неї. 

Підхід соціолога до проблеми особистості – це погляд з боку 

суспільства, з боку заохочення людей до соціальних процесів, де їх 

індивідуальні якості або несуттєві, або розглядаються з точки зору того, якою 

мірою вони містять загально соціальні або частково-соціальні риси. 

Викладач зауважує, що наука «Соціологія» по-різному трактує поняття 

«людина», «особистість», «індивід». Поняття «людина» – є родовим, вказує 

на якісну відмінність людей від тварин, служить для характеристики 

всезагальних, притаманних усім людям якостей і особливостей, які знаходять 

свій вияв у назві «homo sapiens». «Індивід» – означає конкретну людину, 

одиничного представника людського роду. «Особистість» – це поняття 

служить для характеристики соціального в людині. Особистість на відміну 

від людини є продуктом не тільки природи, а й суспільства, суб’єктом 

соціальних процесів. 

Отже, особистість – це усталений комплекс якостей людини, набутих під 

впливом відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп і 

спільнот до яких вона належить і до життєдіяльності яких вона залучена.  

Підкреслимо, що поняття «особистість» вживається стосовно кожної 

людини, оскільки вона є носієм важливих рис певного суспільства. Головне в 

особистості – не абстрактна фізична природа, а її соціальна якість. 

Варто звернути увагу студентів в першому питанні на те, що 

особистість, взаємодіючи із суспільством, виявляє свої характерні риси 

(категорії): самосвідомість, ціннісні орієнтації, соціальні відносини, 

автономність, внутрішню духовну структуру (потреби, цінності, мотиви, 

соціальні норми, переконання, смаки, світоглядні принципи, звички). 
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Соціологічний підхід до структури особистості враховує передусім 

особливості й механізми її соціальної поведінки. Вона має певні спонукальні 

чинники, до яких в першу чергу належать: 

- потреби – це внутрішні стимули активності особистості, які 

забезпечують її існування і самозбереження; 

- інтереси – це спрямованість дій особистості в залежності від 

можливості задоволення її потреби. Інтереси можуть змінювати 

поведінку людини та впливати на її діяльність, вони бувають: 

особистими, груповими, суспільними. 

Потреби та інтереси виступають об’єктивною стороною діяльності й 

поведінки особи. Разом вони є основою ціннісного ставлення особистості до 

навколишнього світу і використовуються для дослідження регуляторів 

соціальної поведінки. 

Обговорення першої частини лекційного матеріалу зайняло 15-17 

хвилин з урахуванням того, що студенти за методом Peer Instruction наперед 

ознайомилися з матеріалом лекції. 

Після цього студентам запропоновано виконати завдання до цієї частини 

лекції. 

Зміст завдань до 1 частини лекції: 

1. Заповнивши таблицю 4.6, визначте із своїм сусідом (сусідкою) спільні 

та відмінні особливості понять «людина», «особистість», «індивід», 

порівнявши результати Ваших відповідей. 

 

Таблиця 4.6 

назва поняття людина особистість індивід 

спільне /відмінне / / / 

 

2. Охарактеризуйте соціологічні концепції особистості. Які з них на 

Вашу думку є актуальними сьогодні? 
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Виконання завдань після першої частини склало 5-7 хвилин (плюс 

перевірка результатів виконання завдання ще до 5 хвилин). 

2. Розпочинаючи розгляд другої частини лекційного матеріалу, 

викладач звертає увагу студентів на те, що з’ясування місця і ролі 

особистості в соціальній системі можливе через розкриття поняття 

«соціальний статус». 

Соціальний статус особистості – це її позиція в соціальній системі, яка 

пов’язана з належністю до певної соціальної групи чи спільноти, сукупність 

її соціальних ролей та якість і ступінь їх виконання. Він охоплює 

узагальнюючу характеристику становища індивіда в суспільстві: професію, 

кваліфікацію, освіту, характер виконуваної праці, посаду, матеріальне 

становище, наявність влади, ділові відносини, належність до демографічних 

або етнічних груп. Соціальні статуси бувають:  

- приписаний – від народження (раса, стать, вік, національність);  

- досягнутий – власними зусиллями (освіта, сімейне становище, 

професійний рівень, тощо).  

Варто, при розгляді другого питання лекції зауважити студентів на тому, 

що окрім соціального статусу важливе значення для особистості в суспільстві 

відіграє її соціальна роль. 

Соціальна роль особистості – це типова поведінка людини, пов’язана з її 

соціальним статусом, яка не викликає негативної реакції соціального 

середовища. Соціальна роль є окремим елементом цілісної поведінки 

особистості, яка може об’єднати в собі декілька ролей одночасно. Сукупність 

соціальних ролей особистості відображає соціальні відносини в суспільстві. 

Соціальний статус і соціальна роль є основними поняттями рольових теорій 

особистості. Якщо ролі людини, що вона «виконує» в суспільстві, несумісні,  

може виникнути рольовий конфлікт. 

Виклад другої частини матеріалу зайняв 10-12 хвилин з урахуванням 

того, що студенти конспектували матеріал лекції. Після цього студентам 

запропоновано виконати завдання до цієї частини лекції. 
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Зміст завдань до 2 частини лекції: 

1. Проаналізуйте механізми взаємодії людини і суспільства та наведіть 

приклади цієї взаємодії, відповіді запишіть в зошит. 

2. Працюючи в четвірках, поміркуйте над висловом М. Бердяєва: 

«Людина виявляється позбавленою вимірювання глибини, вона 

перетворюється на двовимірну, пласку істоту. Нова людина буде лише в 

тому випадку, якщо вона отримає можливість виміру глибини, якщо вона є 

духовна сутність, в іншому випадку людини нема, а є лише суспільна 

функція». 

Відповіді студентів необхідно порівняти в міні-дискусії. 

3. Назвіть і охарактеризуйте основні сучасні чинники, що визначають  

мотивацію особистості. Свої відповіді порівняйте з іншими студентами в 

групі. 

Виконання завдань після другої частини складало 3-5 хвилин кожне 

(плюс перевірка результатів виконання завдання ще до 5 хвилин). 

3. Переходячи до розгляду третьої частини лекційного матеріалу, 

викладач підкреслює, що головним соціальним процесом, через який 

здійснюється взаємодія між особистістю і суспільством, є процес 

соціалізації.  

Соціалізація – це процес інтеграції індивіда в суспільство, у 

різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, 

соціальна організація) шляхом засвоєння ними елементів культури, 

соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі 

риси особистості. 

Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства засвоюючи 

звичаї, традиції і норми певної соціальної спільноти, відповідні способи 

мислення які властиві даній культурі, взірці поведінки тощо. 

Варто зазначити, що соціалізація здійснюється протягом усього життя 

людини, поділяючись на: 

- первинну – соціалізація дитини;  
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- вторинну – соціалізація дорослої людини. 

Цей процес відбувається тому, що умови життя людини і вона сама 

змінюються, вимагаючи «входження» в нові соціальні умови, пристосування 

до нових соціальних ролей та зміни свого статусу. 

За стадіями виділяють: дотрудову, трудову та післятрудову соціалізацію. 

Викладач зауважує на тому, що соціалізація проходить під стихійною чи 

цілеспрямованою дією різних суспільних структур, в залежності від того для 

чого потрібен цей процес людині (надбання знань, професійних навичок, 

звикання до нового колективу чи оточення тощо). На процес соціалізації 

людини впливає: суспільство, родина, родичі, друзі, навчальний заклад, 

колектив працівників, суспільно-політичні організації, мистецтво, культура, 

релігія, ЗМІ, мораль, ідеологія тощо. 

Процес соціалізації має конкретно-історичний характер та частково 

знаходиться під дією держави, різних соціально-класових і політичних сил, 

які намагаються сформувати соціальні якості нового покоління відповідно із 

своїми вимогами і задачами (т. з. ідеологічне виховання). Однак повністю 

суспільство та держава не можуть регулювати та контролювати цей процес. 

Завдяки соціалізації люди реалізують свої потреби, можливості й хист, 

налагоджують відносини з іншими членами суспільства, соціальними 

інститутами і організаціями, з суспільством взагалі. Все це дає змогу їм 

почуватися в суспільстві та соціальному житті впевнено. Водночас 

соціалізація – це найважливіший чинник стабільності суспільства, його 

нормального функціонування та наступності його розвитку. 

Виклад третьої частини матеріалу зайняв 12-15 хвилин з урахуванням 

того, що студенти конспектували матеріал лекції. Після цього студентам 

запропоновано виконати завдання до цієї частини лекції. 

Зміст завдань до 3 частини лекції: 

1. Працюючи втрьох, складіть перелік соціальних норм, які зараз 

впливають на життєдіяльність особистості в Україні і запишіть їх в зошит. 
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Які, на Вашу думку, з цих соціальних норм притаманні для громадян в 

країнах Євросоюзу? 

2. Проаналізуйте висловлення П. Сорокіна: «Людське суспільство... 

схоже на збентежене море, в якому окремі люди, як хвилі, що оточені собі 

подібними, постійно стикаються одне з одним, виникають, ростуть та 

зникають, а море-суспільство – вічно бурлить, хвилюється та не замовкає...». 

Свою відповідь порівняйте з відповіддю сусіда (сусідки). 

3. Працюючи в парах висловіть власне ставлення до малюнку, на якому 

зображені чинники соціалізації молоді. Як Ви вважаєте, які з чинників 

соціалізації сьогодні є найважливішими для молоді? 

Інші приклади інтерактивних лекцій, що проводилися під час 

експериментального навчання, знаходяться у додатку Е до дисертації. 

Під час розробки методики практичних занять ми виходили з того, що, 

оскільки це форма навчального заняття, за якої викладач організує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни 

та формує вміння і навички їхнього практичного застосування, воно включає 

проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, 

постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участі 

студентів, вирішення завдань із їхнім обговоренням, вирішення контрольних 

завдань, їхню перевірку та оцінювання. 

Ми пропонували викладачам починати практичне заняття, з’ясовуючи, 

якими міждисциплінарними поняттями володіє студентська аудиторія, і 

готувати їх до навчання, ставлячи запитання й додаючи нове до тих знань і 

уявлень, що у них вже є. Така згадка засвоєного раніш матеріалу мала 

привернути увагу студентів до проблем, які розглядались, пробуджуючи їх 

зацікавленість, одночасно виконуючи мотиваційну функцію та функцію 

розвитку міждисциплінарних зв’язків. 

Тому у вступній частині заняття, завданням якої завжди була організація 

спеціальної діяльності студентів спрямованої на актуалізацію і мотивацію 
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процесу навчання, викладач  мав спрямовувати студентську аудиторію на те, 

щоб вони міркували над темою, яку починають вивчати, і ставили запитання. 

В основній частині практичного заняття студенти мали опановувати  

передбачувані програмою дисципліни знання, уміння і навички, за 

допомогою відповідей на проблемні запитання і інтерактивної взаємодії (що 

передбачено визначеною нами умовою 2). Насамперед нами 

використовувались робота в парах, в малих групах, мозковий штурм і 

дискусія в малій групі, обговорення питання (проблеми) у загальному колі та 

ін. 

У підсумковій частині заняття викладачі організовували рефлексію ходу 

і результатів практичного заняття, оцінювання діяльності студентів.  

Для реалізації 3-ї і 4-ї визначених нами методичних умов студентам 

пропонувались відповідні запитання і завдання.    

Розглянемо вищеописані характеристики практичного заняття на 

конкретних прикладах. 

Так, у листопаді 2014 р. нами було проведено практичне заняття з 

дисципліни «Філософія» до ЗМ № 4 «Діалектика як концепція розвитку» 

серед студентів чотирьох груп І курсу (130 осіб) спеціальності «Автомобілі 

та автомобільне господарство» та «Відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій» Автомеханічного факультету НТУ. 

Перед початком практичного заняття було проведено семінар для 

викладачів суспільствознавчих дисциплін кафедри філософії та педагогіки 

НТУ (7 осіб) з методики проведення інтерактивного заняття, на якому було 

розкрито роль міжпредметних зв’язків в процесі викладання 

суспільствознавчих дисциплін студентам технічних університетів. 

Викладачам наголошувалось, що навчальний курс «Філософії» 

тематично і змістовно наближений до нормативної програми викладання 

дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, враховує 

профіль вищого навчального закладу та комплекс інших соціально-

гуманітарних дисциплін, передбачених навчальними планами. 
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Курс «Філософії» у відповідності з навчальними планами спирається на 

навчальний матеріал передуючих гуманітарних дисциплін, передусім «Історії 

української та зарубіжної культури» та «Історії України», в межах яких 

студенти попередньо знайомляться з особливостями міфології, світогляду та 

ментальності українського народу, історією українського культурного, 

суспільно-політичного і духовного життя. Це надає змогу студентам оцінити  

роль та значення філософської думки у культурологічних процесах, 

усвідомити специфіку соціокультурних, етнонаціональних тенденцій в 

Україні. 

Навчальний курс з філософії тематично, логічно й методологічно 

пов’язаний із курсом «Соціології», який системно і глибоко ознайомлює 

студентів із сучасними підходами до розуміння суспільства, його типів, 

структури, закономірностей функціонування і розвитку; вчить застосовувати 

філософську й наукову методологію для аналізу суспільних процесів у світі і 

в Україні. 

Філософія, як навчальна дисципліна, найтіснішим чином пов’язана із 

курсом «Релігієзнавства», особливо з таких проблем: сутність міфологічного, 

релігійного та наукового світогляду; особливості релігійної свідомості та її 

рівні; релігійна картина світу та її сучасна модернізація; зміст середньовічної 

філософії та теології; релігійна концепція буття людини та сенсу її життя;  

історія вільнодумства та атеїзму тощо. 

Курс «Філософія», згідно з навчальними планами, передує курсу 

«Політологія», через те, студенти знайомляться з політологічними 

проблемами, вже маючи навички застосування філософської методології до 

аналізу суспільства. В межах курсу філософії розглядається ціла низка 

проблем, які є сферою наукового інтересу політологічної науки, зокрема: 

взаємодія економічної, політичної, соціальної, ідеологічної сфер суспільства; 

співвідношення моралі, права, релігії і політики; сутність та функції 

політичної системи, типи і роль політичних інститутів у суспільстві; 

особливості і рівні політичної свідомості; політичні цінності сучасної 
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цивілізації; сутність правової держави, співвідношення держави і 

громадянського суспільства тощо. 

Оскільки бiльшість фiлософських понять є категоріями, що виступають 

родовими поняттями для конкретно-наукових (видових) понять  кількох 

суспільствознавчих дисциплін (напр.: буття, причина, знання, свiдомiсть, 

об’єкт тощо), на початку заняття викладачі зосереджували увагу студентів на 

базових міждисциплінарних категоріях, з’ясовуючи їх сутність. Наприклад: 

Діалектика – у первісному значенні – мистецтво полеміки і міркування, 

логічний метод встановлення істини шляхом виявлення й подолання 

суперечностей у судженнях опонента; у сучасному філософському 

трактуванні – вчення про збіг протилежностей, фiлософсько-iдеалiстична 

теорiя розвитку, що спирається на принцип тотожностi мислення i буття; 

найзагальніші закони руху як саморуху, розвитку як саморозвитку. 

Закон – філософська категорія, що передбачає особливий тип зв’язків, 

котрі є: регулярними, об’єктивними, істотними (сутнісними), загальними, 

необхідними, відтворюваними. 

Заперечення діалектичне – філософська категорія, що виражає зміну 

однієї якісної визначеності (речі, системи і т. п.) іншою таким чином, що 

попередня якісна визначеність (напр. якість) не знищується цілком, а зберігає 

в собі все «позитивне» для наступного розвитку; себто заперечувати 

діалектично – це не значить сказати: «Ні!», оголосити щось (річ, систему і 

т.ін.) недійсним, а зберегти в ньому можливість наступних змін, що 

сприятиме розвитку. 

Категорія – самодостатнє філософське поняття, що за своїм змістом 

виражає найзагальніші, фундаментальні сторони буття й пізнання і тому є 

невід’ємним елементом філософської мови; бiльшість фiлософських понять є 

категоріями, що виступають родовими поняттями для конкретно-наукових 

(видових) понять (напр.: буття, причина, знання, свiдомiсть, об’єкт тощо). 

Метафiзика (букв. - те, що пiсля фiзики) – фiлософське вчення про 

надчуттєвi, незмiннi начала всього сущого i закони буття, якi можна осягнути 
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лише через розум і мислення; у Арістотеля зустрiчаємо розподіл на першу i 

другу фiлософiю, де перша фiлософiя – метафiзика, а друга фiлософiя – 

фізика; в середньовiчнiй фiлософiї метафізика слугувала теологiї як її 

фiлософське обґрунтування; приблизно з XVI ст. цей термiн починає 

вживатися як синонiм онтологiї або теоретичної фiлософiї; у сучаснiй 

фiлософiї метафізикою називають також поєднання онтологiї та гносеологiї. 

Метод (від гр. methodos – шлях) – поняття, що означає шлях пізнання у 

філософії; певний інструментарій, порядок та послідовність дій, що 

призводять до бажаного результату. 

Після цього на практичному занятті передбачалося розгляд таких 

питань: 

1. Охарактеризуйте діалектику як теорію розвитку.  

2. Проведіть порівняльний аналіз розуміння діалектики у Сократа, 

Платона, Арістотеля, Канта і Гегеля. 

3. Назвіть принципи діалектики та їх методологічне значення. 

4. Визначте і охарактеризуйте альтернативи діалектики та назвіть їх  

представників. 

5. Проаналізуйте основні закони діалектики. 

6. Поясніть основні категорії діалектики як універсальні форми 

мислення. 

Для підготовки до практичного заняття студентам був запропонований 

перелік таких засобів навчання: 

Основна література: 

1. Губерський Л. В. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): 

Навч. пос. – 2-ге вид., стер. Рекомендоване МОН. – К., 2012. 

2. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. пос. для ВНЗ. – 8-е вид., стер. 

Допущено МОН. – К., 2011. 

3. Петрушенко В. Л. Основи філософських знань: Навч. пос. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2007. 
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4. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч.І. Історія світової та 

української філософії. – К.: КНЕУ, 2006. 

5. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч.ІІ. Система філософії. 

– К.: КНЕУ, 2006. 

Додаткова: 

1. Алтухов В. Л. О становлении новой формы диалектики // Филос. науки. 

– 1990. – № 2. 

2. Воловик  В. І. Вступ до філософії. Навч. посібник. – Запоріжжя: 

Просвіта. 2002. 

3. Поппер К. Что такое диалектика? // Вопр. филос., 1995, № 1. 

4. Філософія. Підручник для вузів // За ред. Г.Заїченка. – К., 1995. – Розд. 

6.  

5. Шептулин А. П. Категории диалектики как отражение закономерностей 

развития. – М., 1980. 

Інформаційні ресурси: 

1. www.filosjf.com.ua 

2. www.philosophy.ru 

3. www.philosophy.ua 

4. www.filosof.historic.ru 

5. htt//ru.philosophy.kiev.ua/library/library.html  

Як очікувані результати цього практичного заняття було визначено, що 

студенти зможуть: 

- пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: діалектика, принципи діалектики, альтернативи 

діалектики, категорії діалектики, закони діалектики; 

- аналізувати події, явища  і процеси з суспільного життя застосовуючи 

закони і категорії діалектики; 

- сформулюють своє ставлення до значення законів діалектики для 

пізнання оточуючої дійсності. 

http://www.filosjf.com.ua/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ua/
http://www.filosof.historic.ru/
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Викладачі розпочинали заняття бесідою для актуалізації у студентів 

знань, зокрема і міжпредметних понять: концепція розвитку, універсальний 

зв’язок, прогрес, регрес, закон та ставились такі завдання: 

1. Охарактеризувати діалектику як філософський метод пізнання та 

загальну концепція розвитку. 

2. Охарактеризувати категорії діалектики. 

3. Сформувати уявлення про основні закони діалектики та сферу їх дії. 

Основна частина заняття була побудована так: при розгляді першого 

питання: «Діалектика як філософський метод пізнання та загальна концепція 

розвитку», викладачі ставили студентам наступні запитання: 

1. Розкрийте сутність основних принципів діалектичного методу 

пізнання.  

2. Охарактеризуйте поняття діалектики в його історичному 

становленні. 

3. Дайте оцінку діалектики як теорії розвитку і методу мислення. 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи діалектики. 

5. Поясніть філософське розуміння розвитку та прогресу та їх роль в 

історичному розвитку людства. 

6. Проаналізуйте альтернативи діалектики. 

Також студентам були запропоновані завдання, які реалізовувалися із 

застосуванням інтерактивних методів: 

Працюючи в парах, дайте відповідь на питання:  

 Як Ви розумієте вислів Геракліта «У ту ж ріку вступаємо і не 

вступаємо. Існуємо і не існуємо»? В якому розділі філософії ми 

знаходимо відповідь на це питання?  

 Як з погляду діалектики Ви розумієте зміст давнього східного символу 

«Інь-Ян»?  

 Які елементи діалектики відбиті в давньоіндійському афоризмі: «Не 

будь ні занадто грубим, ні занадто впертим, ні занадто м’яким, ні 

занадто схильним до доказів, ні занадто гнівливим. Упертість 
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відштовхує, м’якість викликає презирство, зайві докази кривдять, сліпа 

віра робить смішним, невір’я веде до гріха»? 

При розгляді другого питання: «Категорії діалектики», викладачі 

ставили студентам такі запитання: 

1. Охарактеризуйте основні категорії діалектики. 

2. Наведіть приклади дії в житті категорій діалектики, що пов’язані з 

Вашою майбутньою спеціальністю. 

3. Проаналізуйте зв'язок між категоріями діалектики. 

Для відповідей на друге і третє запитання викладачі пропонували 

студентам застосувати метод інтерактивного навчання – мозковий штурм у 

парах (різновид мозкового штурму) – метод, за допомогою якого можна 

генерувати багато ідей з будь-якої теми. 

Хід роботи: 

1. Попросимо студентів спочатку скласти список ідей з теми 

індивідуально. 

2. Через декілька хвилин об’єднуємо їх у пари та попросимо 

поділитися зі своїми ідеями один з одним, а потім доповнити свій список. 

3. Студенти (в парах) доповідають свої ідеї всій групі, викладач 

одночасно записує їх на дошці. 

Студентам пропонувались такі завдання до другого питання: 

1. Поміркуйте над роллю та місцем категорій діалектики в житті 

окремої людини та всього суспільства.  

2. Проаналізуйте вислів Г. Гегеля: «Der Wiedersprach ist das Fortitende» 

(Суперечність веде вперед – нім.). 

Під час розгляду третього питання: «Уявлення про основні закони 

діалектики та сферу їх дії», викладачі ставили студентам такі запитання: 

1. Проаналізуйте уявлення про основні закони діалектики та сферу їх дії.  

2. Висловіть свою позицію щодо позитивного ефекту практичної дії 

Закону взаємного переходу кількісних змін в якісні зміни в процесі навчання 

студентів технічного ВНЗ. 
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3. Охарактеризуйте Закон єдності та боротьбі протилежностей. 

4. Дайте оцінку ролі та місця Закону заперечення заперечення в житті 

сучасного суспільства та окремої особистості. 

5. Прокоментуйте діалектику історичної необхідності та свободи 

людини, як чинника суспільного прогресу. 

Студентам пропонувались такі завдання до третього питання: 

1. Аналізуючи основні закони діалектики, наведіть приклади 

можливого використання цих законів в процесі Вашої майбутньої 

професійної діяльності. 

2. Наведіть філософські та природничо-наукові докази Закону єдності 

та боротьби протилежностей.  

3. Як застосовуючи закони діалектики, можна прокоментувати 

«конфлікт батьків та дітей» ? 

4. Поясніть с погляду законів діалектики, чому «Базіка хоче змусити 

себе любити і викликає ненависть, прагне зробити  послугу і  стає 

нав’язливим, бажає викликати подив і робиться смішним» (Плутарх)?  

В заключній частині заняття викладачі пропонували студентам 

заповнити клітинки кросворду і скласти тест з цього змістового модулю для 

закріплення опрацьованого матеріалу. 

Наведемо приклад тестового завдання: 

 

1. Універсальним методом пізнання дійсності є: 

а) діалектика; 

б) метафізика; 

в) догматизм. 

 

2. До основних елементів теорії діалектики належать: 

а) поняття, судження; 

б) принципи, категорії; 

в) знання, мислення. 
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3. Один з основних принципів діалектики: 

а) принцип ізоляції; 

б) принцип розвитку; 

в) принцип додатковості. 

 

4. Взаємозумовленість існування явищ, розділених в просторі і часі 

діалектика визначає: 

а) принципом розвитку; 

б) принципом додатковості; 

в) принципом загального зв’язку. 

 

5. Не є Законом діалектики: 

а) Закон заперечення заперечення; 

б) Закон переходу кількісних змін в якісні;  

в) Закон переходу причин та наслідків. 

 

6. Відповідно до якого Закону діалектики все суще складається з єдності 

протилежних сторін, які перебувають у стані суперечності? 

а) Закон заперечення заперечення; 

б) Закон переходу кількісних змін в якісні;  

в) Закон єдності та боротьби протилежностей.  

 

7. Який Закон діалектики розкриває механізм формотворення якості, якої 

ще не існує? 

а) Закон заперечення заперечення; 

б) Закон переходу кількісних змін в якісні;  

в) Закон єдності та боротьби протилежностей.  

 

8. Напрями та форми прогресивного розвитку характеризує Закон 

діалектики: 

а) Закон заперечення заперечення; 
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б) Закон переходу кількісних змін в якісні;  

в) Закон єдності та боротьби протилежностей.  

 

9. Найзагальнішими основоположними поняттями, за допомогою яких 

здійснюється філософське мислення є: 

а) поняття; 

б) категорії; 

в) висновки. 

 

10. До категорій діалектики не належать: 

а) відчуття, сприйняття. 

б) одиничне, загальне; 

в) причина, наслідок. 

 

11. Розвиток з погляду яких категорій можна визначити як процес 

реалізації можливостей?  

а) сутність та явище; 

б) можливість та дійсність; 

в) зміст та форма. 

 

12. Які категорії діалектики затверджують універсальний характер 

причинно-наслідкового зв’язку? 

а) можливість та дійсність; 

б) причина та наслідок; 

в) зміст та форма. 

 

13. Уміння в одиничних об’єктах побачити загальне і навпаки, що свідчить 

про високий рівень абстрактного мислення, доводять категорії діалектики: 

а) одиничне, загальне; 

б) сутність та явище; 

в) зміст та форма. 
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14. Відповідно яких філософських категорій діалектики доводиться, що 

завдання будь-якого пізнання – збагнення сутності предмету? 

а) одиничне, загальне; 

б) сутність та явище; 

в) зміст та форма.  

 

15. Які існують альтернативні концепції поряд з діалектикою, що також 

аналізують проблеми руху та розвитку?   

а) метафізика, еклектика; 

б) матеріалізм, ідеалізм; 

в) емпіризм, раціоналізм. 

 

У підсумковій частині заняття студенти робили висновки та підводили 

підсумок практичного заняття. Викладач оголошував остаточні результати 

активної участі кожного студента на парі. 

Аналогічно будувались у ході формувального етапу експерименту і 

заняття з інших дисциплін. Змінювались лише міжпредметні запитання та 

інтерактивні методи, за допомогою яких ці завдання розв’язувались. 

Інші приклади практичних занять, які відповідали визначеним умовам і 

були частиною нашої системи наведені у додатку Е. 

Важливим компонентом пропонованої методичної системи стали 

семінарські заняття. Кожне з них, як і всі інші форми занять, спрямовувалось 

на реалізацію визначених нами методичних умов. Розглянемо це на прикладі 

семінарського заняття з історії України на тему: «Боротьба за українську 

державність у 1919-1920 рр.».  

Очікувані результати цього семінару передбачали, що студенти 

зможуть: 

- пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: «воєнний комунізм», продрозкладка, націоналізація, 

анархізм, отаманщина, воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура 
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пролетаріату, денікінський режим; 

- аналізувати історичні події, явища і процеси, що відбувалися в 

минулому житті нашої країни; 

- сформулюють своє ставлення до особливостей історичного 

становлення українського суспільства, історичних змін, що відбулися в 

нашій державі та їх впливу на соціально-політичні процесами 

сьогодення. 

Для підготовки до заняття студентам було запропоновано ознайомитися 

заздалегідь із літературою за темою заняття. 

Основна: 

- Верстюк В. Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні 

(1918-1921рр.). – К., 1992. 

- Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української 

нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996. 

- Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нарис політичної історії. – 

К., 1993. 

- Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1918-1928). – 

К., 1996. 

- Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 

1993. 

- Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання : 1917-1921 

рр. // Україна крізь віки. Т.10. – К., 1999. 

- Удовиченко О. І. Україна в війні за державність: історія організації і 

бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. – К., 1995. 

Додаткова: 

- Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на 

Україні // Сучасність. – 1991. – ч. 7-8. 

- Кульчицький С. Війна радянської Росії проти УНР // Історія України. – 

1998. – № 41. 

- Махно Н. Воспоминания: Репринт. воспроизвод. – К., 1991. 
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План заняття передбачав такі змістові етапи: 

1. Друга українсько-більшовицька війна. Встановлення більшовицької 

влади на початку 1919 р. 

2. Політика «воєнного комунізму». Антикомуністичний повстанський 

рух. 

3. Денікінський режим на Україні. Революційна повстанська армія в 

денікінському тилу. 

4. Зближення УНР і Польщі. Радянсько-польська війна 1920 року. 

Ризький мирний договір 1921 року. 

5. Відновлення радянської влади. УСРР у 1920 році. 

Вступну частину заняття було присвячено актуалізації знань і уявлень 

студентів. Після невеличкого вступного слова, викладачі запропонували 

студентам пригадати ключові терміни і поняття цього змістового модулю: 

«воєнний комунізм», продрозкладка, націоналізація, анархізм, отаманщина, 

воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура пролетаріату, денікінський 

режим. Далі за допомогою бесіди були актуалізовані знання студентів про 

атмосферу, яка панувала в Україні в цей період – анархія, свавілля, хаос, 

партизанщина. 

В основній частині заняття студентам було поставлено послідовно 

проблемні запитання, до яких вони звертались під час розгляду питань 

семінарського заняття: 

- У чому причини військової поразки Директорії? Що сприяло 

військовим перемогам більшовиків? 

- Яка була мета Антанти підчас введення військ на Україну? Які були 

завдання Директорії в цій ситуації? 

- Чому і як відбулося об’єднання українських армій? Що це дало? 

- Який був психологічний клімат в українському суспільстві у 1919 р.? 

Чому?  

- Яку роль відіграла підтримка Польщі Антантою під час війни? 
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- Проаналізуйте добу знаходження Директорії при владі, визначивши 

певні періоди. 

- Яким став державній устрій України за часів становлення радянської 

влади? Підтвердить це прикладами її перших заходів. 

- Чи пов’язані, на Вашу думку, поразки денікінців на українських 

територіях з їх політикою щодо України? Чому?  

- Як Ви вважаєте, чому саме більшовики виявились за тих умов 

найорганізованішою силою суспільства? 

Важливою складовою заняття було прослуховування та обговорення 

проблемних реферативних доповідей студентів, які самостійно вони готували 

вдома за темами: 

1. Селянський повстанський рух як історичний феномен. 

2. Нестор Махно та його роль в історії України. 

3. Причини поразки національно-визвольної революції 1917-1920 рр. 

У заключній частині заняття студенти взяли участь у групових 

дискусіях, питання до якої були відомі їм заздалегідь. 

Питання для дискусії: 

1. Дайте оцінку денікінському режиму і яку реакцію з боку українського 

населення викликало його встановлення? 

2. Визначте фактори, які зумовили утворення Української радянської 

республіки. 

3. Висловите власну думку, чи міг стати Н. Махно лідером української 

держави? 

4. Як Ви вважаєте, Варшавський договір – це оптимальний крок чи 

помилка С. Петлюри? 

5. Яким чином події у зазначений час віддзеркалюються в сьогоденні 

України? 

Кожна з малих груп мала обрати собі запитання обговорити його і 

представити результати обговорення у загальному колі. Інші групи могли 

поставити їм запитання. 
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У заключній частині семінару викладачі пропонували студентам 

повернутись до сусіда або сусідки і визначити разом спільні для них 

відповіді на 1-4 питання для самоконтролю.  

Запитання і завдання для самоконтролю: 

1. Коли була затверджена і що закріплювала перша радянська 

конституція? 

2. Дайте оцінку більшовицькій політиці «воєнного комунізму». 

3. Охарактеризуйте денікінський режим і яку реакцію з боку 

українського населення викликало його встановлення? 

4. Охарактеризуйте особливості боротьби за владу в Україні у 1919-

1920 рр.? 

5. В зошиті зобразіть схематично і покажіть стрілками ознаки, 

характерні для політики «воєнного комунізму» та нової економічної 

політики. 

Потім викладач пропонував студентам дати відповіді на тестові завдання 

до цього змістового модулю для закріплення опрацьованого матеріалу. 

Тестові завдання: 

1. Коли був утворений воєнно-політичний союз п’яти радянських 

республік? 

а) у 1921 р.; 

б) у 1919 р.; 

в) у 1918 р.;  

г) у 1922 р.; 

д) у 1920 р. 

2. Рішенням радянської влади з січня 1919 р. стара назва держави – 

Українська Народна Республіка – була замінена новою: 

а) УСРР; 

б) УРСР; 

в) УСНР; 

г) Українська держава. 
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3. Політика «воєнного комунізму» включала такі заходи (виберіть 

необхідне): 

а) націоналізація промисловості, фінансів, зв’язку; 

б) свобода торгівлі; 

в) запровадження продрозкладки; 

г) допуск капіталістичних елементів в економіку; 

д) загальна трудова повинність; 

є) карткова система. 

4. Як називався радянський уряд: 

а) Генеральний Секретаріат; 

б) Народний секретаріат;  

в) Кабінет Міністрів; 

г) Раднарком. 

Перевірку результатів тестування здійснювали самі студенти шляхом 

обміну зошитами і взаємоперевірки. 

Підводячи підсумок семінару, викладач оцінив участь кожного студента 

у занятті. 

Інші приклади семінарських занять, що проводились під час 

експериментального навчання, знайдіть у додатку Е. 

Також в експериментальних групах ми організовували і проводили 

тренінги. 

Наведемо приклади апробованих нами в експериментальних групах 

тренінгових занять із соціології. 

Тренінг до теми «Поняття і форми соціальної нерівності» передбачав на 

початку 30 хвилин часу, протягом яких викладач оголошував мету і завдання 

тренінгу. Серед завдань передбачалося формування вмінь виокремлювати 

загальне та характерне у визначенні поняття соціальної структури 

суспільства, визначати основні види елементів соціальної структури та 

характеризувати їх, аналізувати проблему походження соціальної нерівності 

та визначати види нерівності. 
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Вправою «Візитівки» студенти представляли себе як членів соціуму, 

налаштовуючись на навчальну роботу. Очікувані результати від тренінгу 

студенти озвучували, відштовхуючись від завдань навчальної роботи. 

Протягом 20 хвилин викладач, використовуючи міні-лекцію, ознайомив 

учасників із поняттям та формами соціальної нерівності. Наступні 30 хвилин 

заняття були присвячені роботі в групах із застосуванням методу (вправи) 

«Діалог» [276]. Використання цього методу сприяло ефективному засвоєнню 

основних видів елементів соціальної структури суспільства. «Діалог» – це 

різновид групового навчання, суть якого полягає в спільному пошуку 

групами узгодженого рішення. Це рішення знаходить своє відображення у 

кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Обладнанням у такому випадку 

були картки із завданнями для кожної групи, які читають учасники. Ми 

також приготували кольорові позначки для об’єднання учасників у групи. 

Першим кроком було об’єднання студентів у 5 робочих груп і групу 

експертів із «сильних» студентів. Наступним кроком викладач поставив 

перед робочими групами спільне для всіх завдання, яке групи виконували 

протягом 5–10 хвилин. Група експертів складала власний варіант виконання 

завдання і стежила за роботою груп та контролювала час. 

По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на 

аркушах паперу зробили підсумкові записи. Потім, по-черзі, надавалося 

слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти у цей час фіксували 

спільні погляди на підходи до розв’язання проблеми. 

Фінальним кроком після завершення презентацій груп стала узагальнена 

відповідь експертів, яку обговорили і доповнили групи. Кінцевий варіант 

занотувався до конспектів. 

Наступним елементом тренінгу на 30 хвилин робочого часу стала вправа 

(метод) «Дерево рішень», за допомогою якої вивчалася проблема походження 

соціальної нерівності. Ця вправа (метод) є аналогічною описаній вище, але 

вибір пропонованих рішень відбувається за певною схемою (своєрідних 7 

кроків). 
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Так, перші кроки передбачали формулювання проблеми походження 

соціальної нерівності та підготовку на дошці зразка «дерева рішень» цієї 

проблеми. 

Наступним кроком став пошук у розданих викладачем матеріалах 

додаткової інформації щодо проблеми. Викладач запитав у студентів, чи 

дійсно політики-реформатори хочуть розв’язати цю проблему? Попросив 

також пояснити, хто і чому прагне розв’язати зазначену проблему? 

 

 

Рис. 4.3 Схема для пошуку вирішення навчальної проблеми 

 

Варіанти вирішення проблеми пропонувалося визначити шляхом 

проведення мозкового штурму. На цьому етапі всі запропоновані варіанти 

визначалися правильними і головним завданням було набрати якомога 

більше ідей. 

Після цього викладач обговорив з аудиторією кожний із запропонованих 

варіантів рішення та спонукав висловитися студентів, які позитивні чи 

негативні наслідки для суспільства такий варіант може мати. У процесі цієї 

роботи було відхилено частину ідей і залишилося у нашому випадку 4. 

Далі викладач об’єднав студентів у малі групи і запропонував кожній 

заповнити схему (див. рис. 4.2). Кожна група мала шляхом обговорення дійти 
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спільного варіанту рішення. У випадку відсутності єдності пропонувалося 

застосувати голосування. 

В аудиторії викладач організував обговорення рішень кожної з груп і 

шляхом голосування всієї аудиторії був обраний один із варіантів вирішення 

проблеми. 

Наступним елементом тренінгового заняття протягом наступних 20 

хвилин стало використання методу (вправи) «Обговорення проблеми в 

загальному колі» для дослідження проблеми видів нерівності. Слід 

зазначити, що саме такий метод ефективний для привертання уваги студентів 

до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивації 

пізнавальної діяльності тощо. 

Перед аудиторією була поставлена проблема видів нерівності, розданий 

додатковий матеріал, підготовлений викладачем і наголошено на 

необхідності взяти участь в обговоренні якомога більшої кількості учасників 

тренінгу. 

Учасники висловлювалися за бажанням. Обговорення тривало, доки 

були бажаючі висловитися. Викладач взяв слово наприкінці обговорення та 

підсумував висловлювання учасників. 

За результатами всього тренінгу наприкінці заняття протягом 10 хвилин 

була організована рефлексія. 

Опишемо також запропонований нами й апробований в 

експериментальних групах тренінг до теми «Особистість у системі 

соціальних зв’язків». 

Так само, на початку викладач виділив 30 хвилин часу, протягом яких 

оголошувалася мета і завдання тренінгу. Серед завдань передбачалося вміти 

виокремлювати основні наукові підходи до розуміння сутності людини, 

пояснювати філософсько-соціологічні уявлення про особистість, 

виокремлювати і визначати соціальний статус і соціальну роль, 

характеризувати соціологію особистості як галузь соціологічної науки, 

характеризувати соціалізацію та соціальну адаптацію особистості. 
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Методом «Незакінчене речення» студенти у процесі тренінгового 

знайомства спробували визначити своє розуміння сутності людини (учасники 

називають по черзі своє ім’я та продовжують речення: сутність людини 

полягає у …). 

Очікувані результати від тренінгу студенти озвучували, відштовхуючись 

від завдань навчальної роботи. 

Протягом 20 хвилин викладач прочитав студентам міні-лекцію по темі: 

«Особистість у системі соціальних зв’язків». А наступні 30 хвилин 

відбувалася робота з текстом підручника за методом критичного читання 

«Читання в парах/узагальнення в парах» у процесі якої учасники 

знайомилися з філософсько-соціологічними уявленнями про особистість. 

Слід зазначити, що метод «Читання в парах/ узагальнення в парах» дає 

змогу розвивати різні види мислення та глибше розуміти прочитане. 

Студенти об’єднуються у пари. Працюють по черзі: один учасник 

прочитає перший абзац тексту та узагальнить його (сформулює дуже 

коротко, в 1–2 реченнях основну думку абзацу), потім другий з пари 

поставить запитання, але не за змістом абзацу, а такі, що логічно з нього 

витікають. Потрібно читати, узагальнюючи, та ставити запитання за текстом 

– абзац за абзацом. Після читання та обговорення кожного абзацу необхідно 

помінятися ролями. 

Наступним етапом тренінгу стало вивчення протягом 30 хвилин 

проблеми щодо соціального статусу і соціальної ролі.  

Учасникам було роздано листки паперу та їх об’єднано в дві групи. На 

основі прослуханої міні-лекції, наявних підручників пропонувалося одній 

групі схематично змоделювати на папері соціальний статус, а другій – 

соціальну роль особистості. По закінченню роботи було представлено 

результати роботи обох груп. 

Далі протягом 15 хвилин, застосовуючи метод мозкового штурму 

студенти опрацювали проблему соціальних типів особистості. 
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Використовуючи метод «Коло ідей» було досліджено проблеми 

соціалізації та соціальної адаптації особистості. 

Щодо методу «Коло ідей», то він використовується для вирішення 

гострих суперечливих питань, створення списку ідей і залучення всіх 

учасників до обговорення поставленого питання. Метод застосовується, коли 

всі групи мають виконувати одне й те саме завдання, що складається з 

кількох питань (позицій), які групи представлятимуть по черзі. 

Робота за цим методом здійснюється у такій послідовності: 

1. Коли малі групи завершили виконувати завдання й готові представити 

інформацію, викладач надає слово кожній з них почергово, щоб озвучити 

лише один аспект обговорюваної проблеми (назвати й обґрунтувати одну 

причину, рису, ознаку тощо). Продовжуючи по колу, викладач запитує всі 

групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дозволяє кожній групі 

розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша 

група, що виступає, подає всю інформацію. 

2. Під час виступів груп викладач може робити видні для учасників 

записи, занотовуючи думки груп. 

3. Після завершення презентацій групи можуть обговорити складений 

викладачем перелік. 

Закінчився тренінг п’ятнадцятихвилинною рефлексією. 

Крім розроблених нами тренінгових занять, ми практикувати і радили 

використовувати в експериментальних групах елементи методик Peer 

Іnstruction та Peer Assessment із зауваженнями, наведеними нами у 

попередньому підрозділі дисертації. Необхідність використання мережевих 

ресурсів для вивчення суспільствознавчих дисциплін у технічних 

університетах є необхідною складовою навчального процесу. 

Використовуючи мережеві та програмні Google-ресурси, викладачі надавали 

можливість студентам реалізовувати самостійну роботу, передбачену 

навчальними планами у сучасній і зручній для студентів формі, із залученням 

співгрупників для взаємооцінювання результатів цієї роботи. 
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Важлива складова методичної системи навчання – використання 

навчальної індивідуальної та групової проектної діяльності із публікацією 

результатів в мережі для застосування методики Peer Assessment. Самостійна 

робота, організована у такий спосіб, показала значно більшу ефективність, 

ніж традиційні паперові реферати та усні перекази навчальних тем. 

Нам доводилося оперативно у режимах телефонного зв’язку, 

електронного листування, скайп-конференцій спілкуватися з тими 

викладачами, які працювали в експериментальних групах, надавати 

консультації та обговорювати проблемні моменти, що виникали у 

навчальному процесі. 

Одними з таких проблемних моментів були підходи до використання 

мережевих технологій у навчанні суспільствознавства; проблеми мотивації 

студентів, особливо на межі 2015 року, коли у ЗМІ з’явилися публікації щодо 

необов’язковості суспільствознавчих дисциплін в університетах; 

організаційні та методичні проблеми проведення навчальних тренінгів та їх 

проектування і розробка самими викладачами тощо. 

Після закінчення експериментального навчання нами опрацьовувалися 

якісні результати та здійснювалося переведення їх у кількісні показники. 

 

 

4.3 Хід і результати формувального етапу експерименту 

Статистичні обрахунки, здійснені за результатами експериментального 

навчання, шляхом порівняння показників рівнів сформованості компонентів 

суспільствознавчої компетентності та за динамікою змін у межах кожного 

компонента показали ефективність системного підходу до методичної 

діяльності у процесі навчання суспільствознавства. 

Наведемо статистичні обчислення, які допомогли нам отримати кількісні 

показники результативності впровадження експериментальної моделі 

методичної системи навчання. 
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Таблиця 4.7 

Порівняння показників сформованості когнітивного складника 

суспільствознавчої компетентності студентів контрольних груп у ході 

формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Когнітивний складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,42 

 

0,42 

 

0,00 

 

Статистичні обрахунки ми здійснювали, проаналізувавши результати 

опитувань студентів за нашою анкетою, де відповіді на питання оцінювалися 

за 6-бальною шкалою. Отриману в результаті опитування кількість балів ми 

порівняли з максимально можливими показниками за цим опитувальником. 

Отримані бали ми визначили у відсотках до максимально можливих 

показників. 

Таблиця 4.8 

Порівняння показників сформованості операційно-діяльнісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів контрольних 

груп у ході формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Операційно-

діяльнісний складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,36 

 

0,38 

 

0,02 

 

Результати статистичних обрахунків для контрольних груп знайшли 

відображення в таблицях 4.7–4.9. 



 
 

351 

Таблиця 4.9 

Порівняння показників сформованості мотиваційно-ціннісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів контрольних 

груп у ході формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Набрані бали після 

формувального 

етапу експерименту 

у відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Аксіологічний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,21 

 

0,24 

 

0,03 

 

Статистичні розрахунки за показниками когнітивного компонента 

компетентності ми здійснили, застосувавши t-критерій Стьюдента. 

Обрахувавши найбільшу різницю двох частот (у нашому випадку це 

0,03), ми перевірили статистичну гіпотезу про значущість цієї різниці на рівні 

аксіологічного складника суспільствознавчої компетентності. 

 

P1=0,21; P2=0,24 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,03. 

 

Наступним етапом обрахунків буде пошук середньої помилки 

вірогідності набраних балів за відповідями опитувальника у контрольних 

групах: 

 

Sp1= = =0,025 
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Sp2= = =0,026 

 

Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,035 

 

Обрахунок нормованого відхилення: 

=  = 0,86 

 

Проглянувши таблицю критичних точок t-розподілу Стьюдента, 

відштовхуючись від рівня значущості α=0,05, знаходимо, що табличний 

коефіцієнт дорівнює 1,96. 

Фактичне , що вимірює випадкове коливання, обраховане нами за 

результатами експерименту, складає 0,86, що значно менше табличного. Це 

означає, що результати навчання в контрольних групах на початку і після 

закінчення педагогічного експерименту суттєво не відрізняються. Якщо на 

рівні максимальної різниці вірогідностей в 0,03 (когнітивний складник) 

статистичні показники результатів навчання незначущі, то для інших двох 

(операційно-діяльнісний та аксіологічний) складників ці розходження на 

початку і після експерименту також незначущі. 

Оскільки вибірки груп вважаємо однорідними, то основний чинник, що 

впливав на результативність навчання, була методика. В контрольних групах 

вона відповідала традиційній для університетів практиці навчання: лекції, 

семінарські заняття, перевірка самостійної роботи за планами і програмами, 

контроль успішності тощо. Лекції з історії України, філософії, політології, 

соціології читалися в класичній методиці. Семінарські заняття проводилися з 

використанням пасивних й активних методів навчання, коли викладач 
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спілкувався з конкретним студентом (за кафедрою, біля дошки, з місця 

тощо), а вся аудиторія пасивно спостерігала за цим спілкуванням, 

включаючись у роботу за конкретною командою (запитання, завдання) 

викладача. 

 

Таблиця 4.10 

Порівняння показників сформованості когнітивного складника 

суспільствознавчої компетентності студентів експериментальних груп у 

ході формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл.  

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Когнітивний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,41 

 

0,54 

 

0,13 

 

 

Бачимо, що традиційна методика суттєво не вплинула на формування 

суспільствознавчої компетентності, у нашому випадку – на інформованість 

про практичну і професійну значущість суспільствознавчих знань, навчальні 

вміння і навички, мотивацію до навчання, ставлення до вивчення 

суспільствознавчих дисциплін тощо. 

За такою ж схемою ми перевірили результативність навчання в 

експериментальних групах (табл. 4.10 – 4.12). 

Отримані результати ми проаналізували за вищенаведеною схемою. Для 

статистичного аналізу ми взяли найменшу різницю частот – 0,11. Якщо вона 

виявить статистичну значущість, то й більші за неї різниці будуть значущими 

на рівні значущості 0,05. У перекладі з мови статистики це означає, що стан 
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експериментальних груп перед початком експериментального навчання і 

після його закінчення кардинально різний. І зміни ці спричинені, насамперед, 

нашою методикою навчання. 

 

Таблиця 4.11 

Порівняння показників сформованості операційно-діяльнісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів 

експериментальних груп у ході формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Набрані бали після 

формувального 

етапу експерименту 

у відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Операційно-

діяльнісний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,38 

 

0,51 

 

0,13 

 

 

Отримана у відносних частотах різниця 0,11 характеризує зміни в межах 

когнітивного компонента суспільствознавчої компетентності студентів в 

експериментальних групах. 

Перевірка статистичної значущості різниці двох частот показала таке: 

 

P1=0,41; P2=0,54 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,13. 
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Таблиця 4.12 

Порівняння показників сформованості мотиваційно-ціннісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів 

експериментальних груп у ході формувального етапу експерименту 

 

Набрані бали на 

початку 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Набрані бали після 

формувального 

етапу експерименту 

у відн. част. до 

макс. можл. 

Різниця 

Аксіологічний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,20 

 

0,32 

 

0,12 

 

Наступним етапом обрахунків буде пошук середньої помилки 

вірогідності набраних балів за відповідями опитувальника у контрольних 

групах: 

 

Sp1= = =0,030 

 

Sp2= = =0,030 

 

Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,042 

 

Обрахунок нормованого відхилення: 

=  = 3,1  
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Обраховане нормоване відхилення  дорівнює 3,1, що значно більше 

табличного (1,96). Це означає, що за рівності всіх інших умов у статистично 

однорідних вибірках експериментальних груп відбулися значні зміни під 

впливом основного фактору – експериментальної методичної системи 

навчання. Це дає змогу зробити висновок про її дієвість. 

 

 

Рис. 4.4 Порівняння когнітивного складника суспільствознавчої 

компетентності студентів контрольних й експериментальних груп до і після 

формувального етапу експерименту у відносних частотах 

 

На рисунку 4.4 діаграми наочно показують зміни, що відбулися зі 

станом когнітивного складника суспільствознавчої компетентності студентів 

контрольних й експериментальних груп до і після формувального етапу 

експерименту у відносних частотах 

Також доцільно порівняти результати вимірювання сформованості 

складників суспільствознавчої компетентності у контрольних та 

експериментальних групах за результатами формувального етапу 

експерименту (табл. 4.13–4.15). 
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Проаналізуємо на основі даних з таблиць 4.13–4.15 статистичні 

показники, якими виміряні когнітивний, операційно-діяльнісний та 

аксіологічний складники суспільствознавчої компетентності після закінчення 

формувального етапу нашого педагогічного експерименту. 

На рис. 4.4 ми можемо наочно побачити відмінності у сформованості 

когнітивного складника компетентності студентів контрольних й 

експериментальних груп. 

У табличній формі ця інформація наведена у таблиці 4.13. 

 

Таблиця 4.13 

Порівняння показників сформованості когнітивного складника 

суспільствознавчої компетентності студентів контрольних та 

експериментальних груп після закінчення формувального етапу 

експерименту 

 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл.  

Контрольні 

групи 

Набрані бали після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до макс. 

можл. 

Експеримент. 

групи 

Різниця 

Когнітивний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,42 

 

0,54 

 

0,12 

 

Спробуємо проаналізувати ці дані на предмет їх статистичної 

значущості. 

Отримані результати ми також проаналізували за вже апробованою 

схемою.  
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Обрахована у відносних частотах різниця характеризує зміни в межах 

сформованості когнітивного компонента суспільствознавчої компетентності 

студентів контрольних та експериментальних груп. 

Перевірка статистичної значущості різниці двох частот: 

 

P1=0,42; P2=0,54 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,12. 

 

Наступним етапом обрахунків буде пошук середньої помилки 

вірогідності набраних балів за відповідями опитувальника у контрольних 

групах: 

 

Sp1= = =0,030 

 

 

Sp2= = =0,030 

 

Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,042 

 

Обрахунок нормованого відхилення: 

 

=  = 2,86  
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Обраховане нормоване відхилення = 2,86, що більше табличного 

(1,96). Як зазначалося вище, це означає, що за рівності всіх інших умов у 

статистично однорідних вибірках експериментальних груп відбулися значні 

зміни під впливом основного фактору – експериментальної методичної 

системи навчання. Це дає змогу ще раз підтвердити висновок про її дієвість. 

Результати статистичних обрахунків графічно зображені на рис. 4.4. 

Тепер за попередньою схемою проаналізуємо кількісні показники, що 

характеризують динаміку операційно-діяльнісного складника 

суспільствознавчої компетентності студентів контрольних і 

експериментальних груп після закінчення експерименту (табл. 4.14, рис.4.5). 

 

 

Таблиця 4.14 

Порівняння показників сформованості операційно-діяльнісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів контрольних і 

експериментальних груп після закінчення формувального етапу 

експерименту 

 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Контрольні 

групи 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Експеримент. 

групи 

Різниця 

Операційно-

діяльнісний 

складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,38 

 

0,51 

 

0,13 
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Перевіримо статистичну гіпотезу про значущість обрахованої нами 

різниці. 

 

P1=0,38; P2=0,51 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,13. 

 

Обрахуємо середню помилку вірогідності набраних балів за відповідями 

опитувальника у контрольних та експериментальних групах: 

 

Sp1= = =0,030 

 

Sp2= = =0,030 

 

Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,042 

 

Обрахунок нормованого відхилення: 

=  = 3,09 

 

На рівні значущості α=0,05, знаходимо, що табличний коефіцієнт 

дорівнює 1,96. 
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Рис. 4.5 Порівняння операційно-діяльнісного складника суспільствознавчої 

компетентності студентів контрольних й експериментальних груп після 

формувального етапу експерименту у відносних частотах 

 

 

Фактичне , що вимірює випадкове коливання, обраховане нами за 

результатами експерименту, складає 3,09, що значно більше табличного. Це 

означає, що результати навчання в контрольних і експериментальних групах 

після закінчення педагогічного експерименту суттєво відрізняються. 

Основний чинник, що впливав на результативність навчання була методика. 

Тому відмінності у результатах експериментальних груп ми можемо 

пояснити виключно впливом методики. 

Порівняємо також показники сформованості мотиваційно-ціннісного 

складника суспільствознавчої компетентності в контрольних і 

експериментальних групах після закінчення експерименту (таблиця 4.15, рис. 

4.6). 
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Таблиця 4.15 

Порівняння показників сформованості мотиваційно-ціннісного 

складника суспільствознавчої компетентності студентів контрольних і 

експериментальних груп після закінчення формувального етапу 

експерименту 

 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Контрольні 

групи 

Набрані бали 

після 

формувального 

етапу 

експерименту у 

відн. част. до 

макс. можл. 

Експеримент. 

групи 

Різниця 

Мотиваційно-

ціннісний складник 

суспільствознавчої 

компетентності 

 

0,24 

 

0,32 

 

0,11 

 

 

Перевіримо статистичну гіпотезу про значущість обрахованої нами 

різниці. 

 

P1=0,24; P2=0,32 

 

Показник різниці порівнюваних вірогідностей: 

 

α=P1 –P2=0,11. 

 

Обрахуємо середню помилку вірогідності набраних балів за відповідями 

опитувальника у контрольних та експериментальних групах: 

 

Sp1= = =0,027 
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Sp2= = =0,028 

 

Обчислена середня помилка різниці вірогідності: 

 

Sd= = 0,039 

Обрахунок нормованого відхилення: 

=  = 2,82 

 

За табличного коефіцієнта 1,96, обраховане нами нормоване відхилення 

= 2,82, що значно більше табличного. Це означає, що основний чинник, 

який впливав на результативність навчання в експериментальних групах – 

наша методика. 

 

 

Рис. 4.6 Порівняння мотиваційно-ціннісного складника суспільствознавчої 

компетентності студентів контрольних й експериментальних груп після 

формувального етапу експерименту у відносних частотах 
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Отже, формувальний етап педагогічного експерименту виявив і довів 

дієвість розробленої нами моделі методичної системи навчання 

суспільствознавства і дав нам змогу аргументовано рекомендувати для 

впровадження апробовану методичну систему у навчальний процес 

технічних університетів. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Опанування студентами змісту навчання суспільствознавчих дисциплін 

у технічному університеті  передбачає формування  у них певного рівня 

суспільствознавчої компетентності в єдності її когнітивного, операційно-

діяльнісного та мотиваційно-ціннісного компонентів. Кожний із 

компонентів, які складають її зміст, може розглядатись і як критерій 

результативності заходів педагогічного впливу у тому чи іншому напрямі й 

використовуватися для оцінки ефективності методичної системи.  

У процесі констатуючих досліджень встановлено, що основними 

показниками цих критеріїв є: мотиваційно-ціннісного – розвиток внутрішньої 

потреби в опануванні знань, навичок та вмінь, відповідно до вимог 

кваліфікаційних характеристик та навчальних програм, розвиток інтересу 

студентів до суспільствознавчих знань, орієнтація на їх застосування у 

майбутньому; когнітивного – глибина засвоєння системи знань, умінь, 

навичок, необхідних для якісної підготовки фахівця-інженера, уміння 

самостійного пошуку і використання інформаційних джерел; операційно-

діяльнісного –  практичне опанування методів, прийомів опрацювання 

суспільствознавчого змісту, набуття досвіду застосовувати уміння у 

самостійній пізнавальній діяльності.  

Аналіз сукупності визначених показників свідчить, що кожний із них 

інтегрується з іншими й є лише умовно виділеним у цілісному особистісному 

утворенні, яким є суспільствознавча компетентність студента технічного 

університету.  
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Для виявлення зазначених компонентів суспільствознавчої 

компетентності нами розроблена анкета, яку використовували для 

опитування студентів і яка складалася з питань і завдань для чотирьох 

навчальних дисциплін, розподілених за трьома блоками структури 

суспільствознавчої компетентності. 

Проведені спостереження за практикою навчання суспільствознавчих 

дисциплін у технічному університеті та спеціальні констатувальні 

дослідження, показали, що вказана компетентність може проявлятись на 

трьох рівнях, які було визначено як високий, середній, початковий. Для 

опрацювання отриманих в ході анкетування, бесід, спостереження, 

тестування даних використовувались методи математичної статистики. 

Всього до констатувального експерименту було залучено 201 студент 1-3 

курсів технічних університетів.  

Узагальнений аналіз даних показав, що високому рівню відповідає 

компетентність 22 студентів (10,9 % респондентів), 102 студентів (50,3 % 

респондентів)  середньому, 77 (38,3 % респондентів)  початковому рівню 

та дозволив дати у дисертації розгорнуту характеристику кожного з рівнів.  

Проведені автором констатуючі дослідження також свідчать, що зміст 

навчальних планів і програм навчання щодо суспільствознавчої освіти 

фахівців, планів, які розробляються кафедрами університетів, у цілому 

спрямований на забезпечення ефективного навчання суспільствознавчих 

дисциплін. Проте, таке навчання не розглядається як окреме важливе 

завдання і не здійснюється  системно і цілеспрямовано.  

Разом з тим, проведені опитування викладачів  показали, що абсолютна 

більшість педагогів зазнає значних труднощів, коли виникає необхідність 

концептуалізувати і формалізувати поняття суспільствознавчої 

компетентності студента та її складових. Не всі викладачі ефективно  

використовують різноманітні форми навчальних занять, методи і засоби 

навчання.  Зокрема, інтерактивні методи використовує в системі  лише 22 % 

опитаних   викладачів,   до   40 %   залучає  додаткові   засоби   навчання,  що 
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відповідають сучасним потребам навчання в університеті. 

У процесі аналізу навчально-виховного процесу технічних університетів  

було виділено три групи протиріч, що обумовлюють внутрішню динаміку 

суспільствознавчої освіти, зокрема протиріччя між: необхідністю вивчення в 

технічних університетах суспільствознавчих дисциплін та науковою 

невизначеністю їх оптимальної номенклатури і змісту;  необхідністю 

формування у випускників технічних університетів суспільствознавчої 

компетентності та теоретичною нерозробленістю змісту, структури і шляхів 

формування цієї компетентності; необхідністю забезпечення ефективного 

викладання дисциплін, що формують суспільствознавчі компетентності, та 

недосконалістю критеріїв оцінювання рівнів сформованості компонентів 

суспільствознавчої компетентності студентів. 

Отже, отримані експериментальні дані прямо засвідчили доцільність 

застосування методичної системи навчання суспільствознавства у технічному 

університеті. Водночас, констатовано низьку ефективність традиційної 

організації навчальної діяльності  викладачів для  формування досліджуваних 

нами елементів суспільствознавчої компетентності. 

Метою формувального етапу було цілісне запровадження в педагогічну 

практику авторської системи навчання суспільствознавчих дисциплін і 

здійснення порівняльного аналізу процесу й результатів навчання в 

експериментальних і контрольних групах.  

На основі розробленої системи нами та іншими викладачами 

здійснювалося навчання в контрольних та експериментальних групах, які ми 

визначили в п’яти вищих технічних навчальних закладах. Загалом було 

охоплено експериментом 524 студенти, які вивчали зазначені вище навчальні 

дисципліни і рівень сформованості суспільствознавчої компетентності яких 

досліджувався за допомогою розробленого інструментарію (критерії, 

показники, опитувальники). 

Сутність впровадження нашої методичної системи навчання полягала у 

тому, що в чинному нормативному полі вищої освіти на основі суб’єкт-
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суб’єктних відносин між викладачами і студентами, на основі визначеного 

освітньою програмою змісту, із запровадженням охарактеризованих нами 

вище методичних умов, ми організовували навчальний процес, підбираючи 

види, методи і технології навчальної роботи, спрямовуючи його на 

формування складників суспільствознавчої компетентності студентів. Акцент 

викладачі в експериментальних групах робили на видах навчальних занять, 

методах і прийомах навчання (переважно інтерактивних) та застосуванні 

сучасних засобів навчання й інформаційних джерел. Результативність 

навчання за допомогою завдань, запитань, опитувальників перевірялась 

викладачами на основі бального оцінювання й аналізувалася та 

узагальнювалася нами. Впровадження запропонованої нами моделі 

методичної системи навчання студентів здійснювалося протягом двох 

навчальних років. 

Науково-педагогічні працівники, залучені до навчального процесу за 

нашою методикою, отримували постійні консультації та методичні 

рекомендації, за зразком яких можна було розробити власні заняття, брали 

участь у спеціальних тренінгових заняттях. 

Порівняльний аналіз даних підсумкового контролю в контрольних і 

експериментальних групах свідчить про те, що успішність студентів в 

експериментальних групах значно покращилася за кожною навчальною 

дисципліною незалежно від року навчання.  

Підсумковий аналіз експериментальних даних указує також на те, що 

різниця між результатами навчання у студентів експериментальних і 

контрольних груп  зростала з кожним роком експериментального навчання. 

На другому році експериментального навчання студенти експериментальних 

груп вже мали кращі результати за всіма показниками, ніж на етапі 

констатувального контролю. Значно зменшилась кількість студентів, що 

знаходились на початковому рівні сформованості суспільствознавчої 

компетентності, середній рівень був представлений у меншої кількості 

студентів. Такий результат свідчить, що студенти експериментальних груп 
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системно й цілеспрямовано включалися викладачами протягом чотирьох 

років у системно організовану навчальну діяльність, що було ефективним.  

У контрольних групах результати студентів теж покращилися, але 

змінилися незначною мірою, хоча і тут була виявлена позитивна динаміка 

результатів навчання. Але якщо порівняти результати навчання наприкінці 

другого року експериментальної роботи й результати навчання роботи в 

контрольних групах за ці два роки, то виявляється їх значна кількісна 

відмінність. Отже, системна, довготривала робота в авторській системі 

навчання показала свою ефективність саме в стратегічному плані. Вона 

виявилася в значущій різниці успішності між студентами контрольних і 

експериментальних груп наприкінці дворічного експерименту.  

Для перевірки значущості отриманих нами функціональних результатів 

навчання використовувався статистичний критерій Пірсона 
2
, що дозволяє 

зіставити два емпіричні розподіли та зробити висновок про те, чи 

узгоджуються вони між собою. За якісними і кількісними даними 

експерименту в експериментальній групі спостерігалась статистично 

значуща різницю між усіма показниками між етапами вхідного та 

підсумкового контролю. 

Щодо порівняння контрольної групи за результатами вхідного та 

підсумкового контролю, то отримано досить значні відмінності в рівнях 

сформованості суспільствознавчої компетентності, але вони все одно значно 

менші, ніж відмінності в експериментальній групі.  

Таким чином, одержані нами статистично значущі результати дають 

можливість стверджувати, що дослідження досягло поставленої мети, 

запропонована методична система навчання суспільствознавчих дисциплін у 

технічному університеті набула експериментального підтвердження. 

Основні наукові результати розділу опубліковані нами в 

спеціалізованих фахових виданнях [413; 421; 427; 446]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези й дозволило сформулювати висновки відповідно до мети і 

поставлених у дослідженні завдань. 

1. Здійснено аналіз основних наукових ідей, дефініцій і підходів до 

вивчення проблеми навчання студентів технічних університетів 

суспільствознавчих дисциплін. На основі цього аналізу визначено, що 

суспільствознавство – це сукупність знань про людину і суспільство, які 

формуються на основі низки суспільних наук, насамперед історії, соціології, 

економічної теорії, політології, правознавства тощо. Під поняттям 

«суспільствознавчі дисципліни» розуміємо комплекс навчальних дисциплін, 

зміст яких сформовано на основі суспільних і соціальних наук.  

Навчання цих дисциплін має стати дієвим інструментом реалізації мети 

сучасної вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до активної творчої професійної діяльності, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, освітньо-культурного потенціалу народу, 

забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих фахівцях. 

Досягнення цієї мети потребує створення певної системи навчання 

суспільствознавства у вищій школі, зокрема технічній, яка забезпечить 

поступовий, поетапний рух до досягнення цієї мети. 

Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін студентів 

технічних університетів – це складна, відкрита динамічна педагогічна 

система, що відображає впорядковану в часі й просторі взаємодію викладачів 

і студентів вищого технічного навчального закладу на основі 

компетентнісного і діяльнісного підходів, зорієнтовану на розвиток 

особистості студентів засобами змісту суспільствознавчих дисциплін. 
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Компонентами методичної системи є: мета, зміст, методи і засоби, 

організаційні форми навчання та результати навчання, що перебувають між 

собою у специфічних взаємозв’язках. Компоненти методичної системи, 

залежно від умов, перебувають у розвитку, відповідно й перебудовуються 

зв’язки між ними та з часом змінюються. Реалізація методичної системи 

навчання суспільствознавства в технічному університеті передбачає, що 

навчальні програми дисциплін повинні узгоджено визначати цілі і зміст 

навчання та його завдання з орієнтацією на формування професійної 

компетентності, компонентом якої є суспільствознавча компетентність. 

Метою сучасної суспільствознавчої освіти в технічних університетах як 

важливого компонента методичної системи є підготовка випускника-фахівця 

як громадянина України й активного суб’єкта соціальних, політичних, 

економічних відносин на основі формування світоглядних і суспільних 

орієнтирів, громадянської активності та життєвих принципів у процесі 

навчання нормативних і вибіркових гуманітарних і соціальних навчальних 

дисциплін.  

Змістом суспільствознавчої освіти є обумовлена освітньою метою 

система відомостей суспільних наук, що забезпечує формування знань, умінь 

і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей особистості 

майбутнього фахівця з урахуванням перспектив і потреб розвитку 

суспільства. Засвоєний зміст трансформується в результати навчання – 

сукупність знань, умінь, навичок, ставлень, набутих студентом у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати як його суспільствознавчу компетентність, 

кількісно оцінити та виміряти. Організацію навчання як компонент 

методичної системи складають методи, форми і засоби навчання 

суспільствознавчих дисциплін. 

2. Основними тенденціями у розвиткові сучасної української вищої 

технічної освіти є: 



 
 

371 

– компетентнізація навчання: поступовий перехід до оцінювання якості 

вищої інженерної освіти за рівнем виконання комплексу освітніх завдань 

(навчальні досягнення, соціалізація випускників, що передбачає оволодіння 

навичками орієнтації та функціонування в сучасному суспільстві, розвиток 

громадянської свідомості) за умов відповідності освітніх послуг запитам 

споживачів, додержання нормативних вимог щодо умов навчання, виконання 

освітнього стандарту; 

– гуманітаризація та гуманізація навчання майбутніх інженерів, 

подолання технократизму освіти шляхом вироблення нової системи 

цінностей у молоді і нових відносин між викладачем і студентом; 

формування такої мотивації навчання, яка орієнтована на актуалізацію 

власної системи цінностей; 

– суттєве оновлення змісту шляхом включення до навчальних програм 

управлінських, економічних та правових знань, поглибленого вивчення 

інформаційних технологій, основ інтелектуальної власності, іноземних мов 

тощо) та методики навчання (принцип «створи», замість принципу 

«повтори»). 

Сьогодні в технічних університетах викладаються п’ять базових 

дисциплін з таких напрямів: історичного, філософського, економічного, 

соціально-політичного, культурологічного. Серед них виокремлюють 

нормативні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

для бакалаврів усіх напрямів (спеціальностей): «Українська мова», «Історія 

України», «Історія української культури», «Іноземна мова», «Філософія» і 

вибіркові. Вибіркові дисципліни надаються студентам на вибір із переліку, 

який пропонує вищий навчальний заклад. 

Зміни в переліку й структурі суспільствознавчих дисциплін 

супроводжувались змінами в методології від моноконцептуальності до 

методології плюралізму, толерантності, відкритого діалогу з іншими 

підходами, точками зору, обґрунтуваннями. 
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В контексті входження до Болонського процесу відбулось 

переосмислення ролі і місця суспільствознавчої освіти в університетах 

технічного профілю. Цьому сприяють зміни у змісті професійної діяльності 

сучасного інженера: підвищується необхідність урахування впливу 

психологічних факторів на різні сторони взаємодії людини з машиною в 

«людино-машинних» системах. Відбувається актуалізація питань збереження 

«універсальності» освіти в університетах за посилення вузької спеціалізації, 

що стосується, в першу чергу, «загальних» суспільствознавчих дисциплін – 

філософії, логіки, політології, соціології. історії та ін. Адже саме вони 

покликані забезпечити «людський вимір» розвитку науки і техніки. 

3. Пропонована методична система навчання суспільствознавчих 

дисциплін ґрунтується на наукових методологічних (філософських, 

дидактичних, психологічних) засадах та відповідає нормативним вимогам до 

навчання в технічних університетах, відображеним насамперед у сучасних 

нормативно-правових актах. На основі положень цих актів вишами 

розробляються пакети програм для навчання студентів із метою формування 

світоглядних, громадянських якостей особистості випускника, його 

морально-етичних цінностей. 

У розбудові системи враховані дидактичні принципи організації та 

функціонування методичної системи навчання, зокрема: науковості, зв’язку 

теорії з практикою, свідомості, активності й самостійності студентів у 

навчанні, поєднання індивідуального пошуку знань із навчальною роботою в 

колективі. 

Основними компонентами методичної системи є цілі і зміст навчання. 

Зміст навчання відображений у комплексі суспільствознавчих дисциплін, 

серед яких для експериментальної перевірки були відібрані: «Історія 

України», «Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Історія української 

культури», які вивчаються у більшості технічних університетів протягом 

перших двох років навчання в певній послідовності. Метою навчання було 

визначено не лише засвоєння студентами певної суми суспільствознавчих 
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знань, а й передбачені програмами соціальні та особистісні вміння, навички, 

ціннісні орієнтації, мотивація тощо, що сприяють гармонійній соціалізації 

випускника в професійному середовищі та соціумі. 

Цілі й завдання навчання окремих дисциплін у відповідності до чинних 

навчальних програм для бакалаврів технічних спеціальностей 

систематизовані за видами: навчальні (знання), розвивальні (уміння і 

навички), виховні (прогнозовані ставлення та риси особистості), що 

відповідає напрямам розвитку суспільствознавчої компетентності студентів. 

Функціонування пропонованої методичної системи можливе лише за 

умови поєднання цілей, завдань, змісту, форм і методів навчання. Провідну 

роль серед форм організації навчання у ній відіграють навчальні заняття, 

самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними 

передбачуваними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах 

залишаються: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне 

заняття; консультація. 

Пропонована методична система передбачає не лише різноманітність 

форм, але й методів навчання. Серед них виокремлені за джерелом знань 

(словесні, наочні і практичні), за рівнем організації пізнавальної діяльності 

студентів (проблемні, творчо-пошукові й дослідницькі) і рівнем їх активності 

у навчанні (активні та інтерактивні). Вибір того чи іншого методу 

обумовлений низкою важливих чинників. 

Важливим компонентом методичної системи, який разом із формами і 

методами утворює організаційну складову, є засоби навчання – словесно-

друковані та візуальні, серед яких обираються ті, що сприяють активізації 

навчання, завдяки науковості, альтернативності, проблемності чи емоційній 

наповненості змісту тощо. 

Впровадження експериментальної методичної системи потребувало 

визначення методичних умов її функціонування, до яких належать: 
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1) урізноманітнення видів навчальної діяльності студентів шляхом 

надання переваги семінарським, практичним заняттям, індивідуальній роботі 

перед лекційними заняттями; 

2) систематичне використання активних та інтерактивних методів в усіх 

видах навчальних занять; 

3) послідовна реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні 

суспільствознавчих дисциплін, насамперед через формування у студентів 

наскрізних категорій і понять, системостворюючих ідей, наступності у 

використанні методів навчання; 

4) акцентування уваги на формуванні компонентів суспільствознавчої 

компетентності (когнітивного, процесуально-діяльнісного, мотиваційно-

ціннісного) у процесі визначення цілей і завдань навчання всіх дисциплін; 

5) спеціальна підготовка викладачів до формування суспільствознавчої 

компетентності студентів технічних університетів. 

Методична система для організації експерименту була представлена 

моделлю. Конструкція цієї моделі охоплювала мету методичної системи; 

дидактичні принципи та методичні умови її застосування; середовище 

навчання; зміст, методи, форми, засоби навчання; результат навчання. 

Зазначений конструкт існує в єдності таких компонентів, як: цільовий, 

методологічний, концептуальний, формувальний і результативний блоки. 

Застосування розробленої нами моделі методичної системи та 

визначеного критеріального апарату дозволило викладачам узгоджувати 

мету, завдання, форми і методи роботи, здійснювати контроль навчальної 

діяльності з метою виходу на визначений результат – розвиток компонентів 

суспільствознавчої компетентності. 

4. Опанування студентами змісту навчання суспільствознавчих 

дисциплін у технічному університеті передбачає формування в них певного 

рівня суспільствознавчої компетентності в єдності її когнітивного, 

операційно-діяльнісного та мотиваційно-ціннісного компонентів. Кожний із 

компонентів, які складають її зміст, розглядаються і як критерій 
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результативності заходів педагогічного впливу в тому чи іншому напрямі й 

використовуються для оцінки ефективності методичної системи. 

Для виявлення зазначених компонентів суспільствознавчої 

компетентності нами розроблена анкета, яку використовували для 

опитування студентів, і яка складалася з питань і завдань для чотирьох 

навчальних дисциплін, розподілених за трьома блоками структури 

суспільствознавчої компетентності. 

Проведені спостереження за практикою навчання суспільствознавчих 

дисциплін у технічному університеті та спеціальні констатувальні 

дослідження, показали, що вказана компетентність може проявлятись на 

трьох рівнях, які було визначено як високий, середній, початковий. Для 

опрацювання отриманих у ході анкетування, бесід, спостереження, 

тестування даних використовувались методи математичної статистики. 

Узагальнений аналіз даних показав, що високому рівню відповідає 

компетентність 22 студентів (10,9 % респондентів), 102 студентів (50,3 % 

респондентів)  середньому, 77 (38,3 % респондентів)  початковому рівню, 

та дозволив дати у дисертації розгорнуту характеристику кожного з рівнів. 

Проведені опитування викладачів показали, що абсолютна більшість 

педагогів зазнає значних труднощів, коли виникає необхідність 

концептуалізувати і формалізувати поняття суспільствознавчої 

компетентності студента та її складових. Не всі викладачі ефективно 

використовують різноманітні форми навчальних занять, методи і засоби 

навчання. Зокрема, інтерактивні методи використовує в системі лише 22% 

опитаних викладачів, до 40% залучає додаткові засоби навчання, що 

відповідають сучасним потребам навчання в університеті. В цілому, 

констатовано низьку ефективність традиційної організації навчальної 

діяльності викладачів для формування досліджуваних нами елементів 

суспільствознавчої компетентності. 

5. Метою формувального етапу було цілісне запровадження в 

педагогічну практику авторської системи навчання суспільствознавчих 
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дисциплін і здійснення порівняльного аналізу процесу й результатів 

навчання в експериментальних і контрольних групах.  

На основі розробленої системи викладачами здійснювалося навчання в 

контрольних та експериментальних групах, визначених у п’яти вищих 

технічних навчальних закладах. Загалом експериментом було охоплено 524 

студенти, які вивчали зазначені вище навчальні дисципліни і рівень 

сформованості суспільствознавчої компетентності яких досліджувався за 

допомогою розробленого інструментарію (критерії, показники, 

опитувальники). 

Сутність упровадження методичної системи навчання полягала в тому, 

що в чинному нормативному полі вищої освіти на основі суб’єкт-суб’єктних 

відносин між викладачами і студентами, на основі визначеного освітньою 

програмою змісту, із запровадженням визначених методичних умов, було 

організовано навчальний процес, із різними видами занять, методами і 

технологіями навчальної роботи, спрямований на формування складників 

суспільствознавчої компетентності студентів. Акцент викладачі в 

експериментальних групах робили на видах навчальних занять, методах і 

прийомах навчання (переважно інтерактивних) та застосуванні сучасних 

засобів навчання й інформаційних джерел. Результативність навчання за 

допомогою завдань, запитань, опитувальників перевірялась викладачами на 

основі бального оцінювання й аналізувалася та узагальнювалася нами. 

Впровадження запропонованої нами моделі методичної системи навчання 

студентів здійснювалося протягом двох навчальних років. 

Науково-педагогічні працівники, залучені до експериментального 

навчального процесу, отримували постійні консультації та методичні 

рекомендації, за зразком яких можна було розробити власні заняття, брали 

участь у спеціальних тренінгових заняттях. 

Порівняльний аналіз даних підсумкового контролю в контрольних і 

експериментальних групах свідчить про те, що успішність студентів в 

експериментальних групах значно покращилася за кожною навчальною 
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дисципліною незалежно від року навчання. У контрольних групах результати 

студентів теж покращилися, але змінилися незначною мірою, хоча і тут була 

виявлена позитивна динаміка результатів навчання. Але якщо порівняти 

результати навчання наприкінці другого року експериментальної роботи й 

результати навчання роботи в контрольних групах за ці два роки, то 

виявляється їх значна кількісна відмінність. 

Отже, послідовна, довготривала робота в авторській системі навчання 

показала свою ефективність саме в стратегічному плані. Вона виявилася в 

значущій різниці успішності між студентами контрольних і 

експериментальних груп наприкінці дворічного експерименту. Одержані 

нами статистично значущі результати дають можливість стверджувати, що 

дослідження досягло поставленої мети, запропонована методична система 

навчання суспільствознавчих дисциплін у технічному університеті набула 

експериментального підтвердження. 

Дисертаційне дослідження не вичерпує проблеми навчання 

суспільствознавчих дисциплін в університетах технічного напряму. 

Потребують подальшого вивчення методичні засади розвитку критичного 

мислення студентів засобами суспільствознавчих дисциплін, формування у 

студентів громадянськості та патріотизму; організація проектної роботи 

студентів у процесі навчання суспільствознавства; проблеми моніторингу 

якості суспільствознавчої освіти, розробки змісту окремих 

суспільствознавчих дисциплін тощо. 
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доступу :  http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46343/. 

296. Про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах у 2002/2003 навчальному році. Лист Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-304 від 17.06.2002 р.[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.pu.if.ua/uk/2013-06-14-12-18-11/lysty-

monms. 

297. Про освіту. Закон Українивід 20.08.1991 р. // Відомості Верховної 

Ради УРСР. – 1991 р. – № 34. – стаття 451. 

298. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки.Закон України від 09.01.2007 №537-V // 

Відомості Верховної Ради України . – 2007. – № 12. – С. 511. 

299. Про розвиток соціологічної науки в Україні. Указ Президента 

України від25.04.2001 р. № 275/2001 // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 17. – стор. 110. – Стаття 734. 

300. Про розробку освітньо-професійних програм вищої освіти за 

відповідним професійним спрямуванням. Лист Міністерства освіти 

України № 1/9-18 від 18.02.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ lysty-monms. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/7095
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/8760
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301. Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічних 

теорій» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0906 

«Електротехніка» (6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / 

Укл. Наумов М.С. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 23 с. 

302. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія 

української культури» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за 

напрямком підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа») / 

Харк. нац. акад. міськ.госп-ва; уклад.: О. Л. Рябченко, С. С. Романова – 

Х.: ХНАМГ, 2011 – 31 с. 

303. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів 

другої вищої освіти напряму підготовки 0922 «Електромеханіка») / 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : О. С. Пономарьов; – Х. : 

ХНАМГ, 2011. – 12 с. 

304. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Філософія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 

підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування 

«Менеджмент організацій») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Уклад. 

Є. В. Пилипко. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 18 с. 

305. Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної 

дисципліни «Соціологія» для студентів 3 курсу денної форми навчання 

напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура / Укл. О. Б. Зінчина ; 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 20 с. 

306. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Політологія» (для студентів 1 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «6.030601 

Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти») / Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва; уклад.: Л. О. Радіонова. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 20 с. 
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307. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» ( для студентів 3 курсу заочної форм навчання напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. 

міськ. госпва; уклад.: Г. Г. Соболєва – Х. : ХНАМГ, 2011. – 19 с. 

308. Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 

2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=101

3:1&catid=38:pub&Itemid=65. 

309. Проект Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://mon.gov.ua/ua/messages/43455-proekt-kontseptsiyi-natsionalno-

patriotichnogo-vihovannya-ditey-ta-molodi. 

310. Проект постанови КМУ «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1424935774/ 

311. Пышкало A. M. Методическая система обучения геометрии в 

начальной школе : авторский доклад по монографии «Методика 

обучения геометрии в начальных класах» / A. M. Пышкало. – М.: 

Академия пед. наук СССР, 1975. – 60 с. 

312. Рабочая программа по дисциплине «Методика преподавания 

социально-гуманитарных наук в профессиональном образовании» 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» / Е. В. Прямикова. – Екатеринбург, 2011. – 22 с. 

313. Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання 

гуманітарних дисциплін у вищій школі / Теоретико-методологічні 

засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : 

Монографія / [К. Є. Балабанова, Н. М. Дем’яненко, Н. О. Двінська та 

ін.] ; За заг. ред. Г. В. Онкович. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 282 с. 

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1013%3A1&catid=38%3Apub&Itemid=65&lang=uk
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1013%3A1&catid=38%3Apub&Itemid=65&lang=uk
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314. Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для 

студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 

– культурологія, спеціальністю «культурологія»: Львівський 

національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – 20 с. 

315. Ремех Т. О. Методичні засади навчання правознавства в процесі 

допрофільної підготовки школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі 

дисципліни) / Т. О. Ремех. – К., 2011. – 19 c.  

316. Ремех Т. О. Реалізація цілей і завдань правової освіти учнів 

основної школи через впровадження курсів допрофільної підготовки / 

Т. О. Ремех // Історія в школах України. – 2008. – № 6. – С. 37–39. 

317. Рибакова Л. М. Неперервна професійна освіта як явище 

об’єктивної педагогічної реальності. Проблеми реформування освіти в 

Україні: вітчизняний досвід і європейські орієнтири: збірник наукових 

статей / за наук. ред. С. В. Волобуєвої. – К.:  Освіта України, 2011. – 

Випуск 5. – С. 150–158. 

318. Рижко В. Навчальна програма з філософії та філософська 

рефлексія. Проблеми реформування освіти в Україні: вітчизняний 

досвід і європейські орієнтири:збірник наукових статей / за наук. ред. 

С. В. Волобуєвої. – К.:  Освіта України, 2011. – Випуск 5. – С. 164–171. 

319. Робоча навчальна програма дисципліни «Історія України» для 

напрямів підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050401 

«Металургія», 6.050402 «Ливарне виробництво», 6.050504 

«Зварювання», 6.040303 «Системний аналіз», 6.050202 «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.050503 

«Машинобудування», 6.050702 «Електромеханіка», 6.030504 

«Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 

«Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.050101 «Комп’ютерні 

науки». Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ, 

2012. – 39 с. 
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320. Робоча навчальна програма дисципліни «Психологія» для 

напрямів підготовки технічних спеціальностей заочна форма. 

Донбаська державна машинобудівна академія / Кудерська Т. В., 

Ящишина Ю. М. – Краматорськ, 2012. – 15 с. 

321. Робоча програма з курсу «Філософія (філософія, логіка, 

релігієзнавство, етика, естетика). Херсонський державний університет / 

Гришанов Ігор Володимирович. – Херсон, 2010. – 76 с. 

322. Робоча програма курсу «Історія української культури» для 

студентів за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030506 

Прикладна статистика, 6.030601 Менеджмент; галузь знань: економіка і 

підприємництво 0305, 0306, 0101; спеціалізація : маркетинг, стат. 

аналіз / Афонін В. О. Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – 2013. – 5 с. 

323. Робоча програма курсу «Політологія» для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів та 

спеціальностей : 0403. Системні науки та кібернетика. 6.040302 

Інформатика; 0501 Інформатика та обчислювальна техніка. 6.050101 

Комп’ютерні науки; 0401 Природничі науки. Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка / Гаврилів Н. В., Фещенко 

П. І., Комарницький Я. М. – Дрогобич : ДДПУ, 2009. –18 с. 

324. Робоча програма курсу «Політологія» для студентів  

економічного факультету спеціальностей 0107, 0108, 0109 денної 

форми навчання. Донецький національний університет / Примуш М. В. 

– Донецьк: ДонНУ, 2003. – 60 с. 

325. Робоча програма курсу «Політологія» для студентів за напрямом 

підготовки 6.070300 – «Хімія», 6.070400 – «Біологія», 6.070800 – 

«Екологія та охоронанавколишнього середовища», бакалавр 

Державний вищий навчальний заклад«Запорізький національний 

університет» Міністерства освіти і науки України. / Цимбалюк В. Г. – 

Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 24 с. 
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326. Робоча програма курсу «Релігієзнавство» для студентів 

Національного університету«Львівська політехніка». – Львів, 2012. – 

12 с. 

327. Робоча програма курсу «Соціологія» для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 

«Педагогіка і методика середньої освіти» для всіх спеціальностей, а 

також спеціальностей: 6.040302 Інформатика; 6.050101 Комп’ютерні 

науки; 6.030502 Економічна кібернетика; 6.040101 Хімія. 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

/ Щудло С. А, Мірчук І. Л. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. –18 с. 

328. Робоча програма курсу «Соціологія». Херсонський державний 

університет / Недзельська Наталія Іванівна. – Херсон, 2007. –23 с. 

329. Робоча програма курсу «Філософія» для студентів Національного 

університету «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – 15 с. 

330. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія інженерної 

діяльності». Напрям підготовки: 0902 «Інженерна механіка». Освітньо 

– кваліфікаційний рівень – бакалавр. Для спеціальностей 8.090214 

«Підйомно – транспортні, будівельні, дорожні , меліоративні машини і 

обладнання». Кіровоградський національний технічний університет. – 

Кіровоград, 2005. – 10 с. 

331. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української 

культури». Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / 

Посохова Людмила Юріївна. – Харків, 2010. – 11 с. 

332. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної 

теорії» для курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби за 

напрямом підготовки 6.030102 Психологія, 6.030401 Правознавство. – 

Київ, 2012. – 20 с. 

333. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання 

до вивчення дисципліни «Релігієзнавство» для студентів усіх 
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спеціальностей заочної форми навчання / Укл. І. А. Фоменко. –

Дніпропетровськ : НМетАУ, 2005 – 30 с. 

334. Рогов Д. В. Эволюция школьного социогуманитарного 

образования в России 1985–2005 гг.(на примере преподавания 

обществоведения) : дис. к. ист. наук : 07.00.02 / Дмитрий Васильевич 

Рогов. – Ставрополь, 2005. – 247 с. 

335. Рожанська Н. В. Соціально-гуманітарна освіта як чинник 

демократизації українського суспільства : автореф. дис ... канд. соціол. 

наук : 22.00.04 / Наталя Володимирівна Рожанська. – Харків : Б. в., 

2012.– 20 с. 

336. Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в школе / 

Рожков М. И., Байбородова Л. В. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

337. Романюк І. М. Модульно-рейтингова технологія навчання та 

контролю засвоєння знань у вищому військовому закладі освіти : 

автореф. дис... на соиск. научн. степени канд. пед. Наук : 13.00.04 / 

І. М. Романюк. – Т., 2003. – 19 с. 

338. Рябов В. В. Стратегия ускорения и вопросы перестройки 

общественных наук / В. В. Рябов // Вопросы истории КПСС. – 1987. –

№ 3. – С. 3–19. 

339. Рябовол Л. Т. Становлення теоретичних та методичних засад 

курсу «Основи правознавства»/ Л. Т. Рябовол // Теорія та методика 

навчання суспільних дисциплін. –2013. –Вип. 2. –112 с. 

340. Рябовол Л. Т. Шкільний курс «Основи правознавства» та 

методика його викладання : Навч.- метод. посібник для студ. вищих 

пед. навч. закл. / Лілія Тарасівна Рябовол / Кіровоградський держ. 

педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. –Кіровоград : КДПУ, 

2005. – 52 с. 

341. Рябуха І. М. Управління розвитком соціальної компетентності 

учнів : зміст, структура, модель : метод. посіб. / І. М. Рябуха. – Херсон : 

Грінь Д. С. [вид.], 2011. – 94 с. 

http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/220706/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/220706/source:default
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342. Сабиров А. Г. Формирование отношения студентовк социально-

гуманитарным дисциплинам [Електронний ресурс] / А. Г. Сабиров. – 

Режим доступу :http://ecsocman.hse.ru/data/326/883/1216/015.SABIROV. 

pdf. 

343. Саух П. Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас [Текст] : 

монографія / П. Ю. Саух. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 

– 381 с. 

344. Сборник материалов. Материалы по вопросам преподавания 

общественных наук. Сборник материалов / Гос. ком. СССР по 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

 

ЗОРЯНЕ НЕБО – спосіб виявлення проблем за темою роботи. Готується 

великий аркуш ватману темно-синього кольору, кожен учасник отримує по 3 

картки жовтого кольору у формі зірки. За відведений час необхідно написати 

три питання з обговорюваної теми і вивісити їх на «зоряне небо». Кожен 

учасник, вивішуючи свої «зірки», коментує те, що вже висить на небі, і 

співвідносить свої питання з уже вивішеними, групуючи їх. Виходять 

«сузір'я» питань і одиночні зірки. 

 

ДЮЖИНА ПИТАНЬ – спосіб організації осмислення нової теми. 

Педагог оголошує нову тему і пропонує в мікрогрупах по 4 людини скласти 

питання по даній темі (дюжину, півдюжини, 3 питання). Питання від кожної 

мікрогрупи записуються на дошці, ранжуються за логікою розгляду теми, 

потім йде пояснення нової теми відповідно до сформульованими питаннями. 

 

ВАГОНЧИКИ – спосіб отримання зворотного зв'язку від учасників. 

Педагог готує плакат з намальованим паровозом і вагончиками (за кількістю 

оцінюваних етапів роботи), вивішує його на дошці і після кожного етапу 

роботи або в кінці всього заняття просить зафіксувати свої враження, думки, 

ідеї на листочках клеїться паперу (стікерах), в кінці заняття всі можуть 

ознайомитися з відгуками. 

 

ДИСКУСІЯ-РАНЖУВАННЯ застосовується при необхідності 

структурувати, впорядкувати інформацію, цінності за значимістю й часом. 

Спочатку кожен учасник індивідуально ранжує інформацію. Потім 

відбувається обговорення в групі, внесення коригування в власний список. 

 

ЧОТИРИ КУТИ – спосіб розвитку критичності мислення та вміння 

аргументувати свою позицію. Педагог готує до заняття 7-10 питань, що 

мають по 4 варіанти відповіді (всі відповіді повинні бути правильними, але 

недостатньо повними; можуть бути відповіді, що відображають різні теорії, 

підходи, позиції). У чотирьох кутках кімнати розміщуються літери із 

зазначенням варіанти відповіді на питання. З кожного питання учасникам 

необхідно вибрати варіант відповіді і переміститися у відповідний кут, в 

якому за відведений педагогом відрізок часу вони колективно продумують 



 
 

439 

аргументи, приклади на користь свого варіанта відповіді, потім виступають 

представники від кожного «кута». 

 

ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ – спосіб всебічного розгляду проблеми. Готується 

шість капелюхів різних кольорів, і, відповідно до кольору капелюха, 

відбувається обговорення проблеми по колу. Потім учасники обмінюються 

капелюхами і, відповідно, рольовими позиціями. Відбувається повторне 

обговорення, результати фіксуються. 

Білий: вказуються нейтральні факти, числа, відомості. 

Червоний: демонструються емоції і почуття; висловлюються 

припущення та інтуїтивні умовиводи. 

Чорний: все бачиться в темних тонах; наводяться негативні судження, 

неможливість виконання. 

Синій: показує холодний розрахунок, контроль; здійснює внутрішнє 

керівництво дискусією. 

Жовтий: демонструє оптимізм; позитивний, конструктивний. 

Зелений: режим творчості, генерація ідей, нестандартних підходів. 

 

КЛАСТЕР (схема роздумів, павутинка, гроно) – спосіб графічної 

організації інформації за новою або знайомою темою. Педагог пропонує 

вписати у коло в центрі аркуша назву теми або поняття, потім в  колах поруч 

записуються ідеї, пов'язані з основною темою, і встановлюються логічні 

зв'язки між ними. Чим більше кіл та «колін» (відгалужень) в кластері, тим 

краще. Може бути запропонований варіант скласти кластер питань по темі. 

 

ПОЗИТИВНЕ ІНТЕРВ'Ю – спосіб всебічного розгляду проблеми, вміння 

знайти позитивне в проблемі. Обговорення проходить в три етапи: 1 етап – 

відкриття: всі говорять про проблему, але тільки позитивне, потрібно бути 

конкретним (фіксують обговорення - позитив); 2 етап – мрія: якби все було 

добре, то що вийшло б (фіксують все); 3 етап – розробка проекту реалізації 

рішення (всі пропозиції фіксують); 4 етап – вибір:  що із запропонованого 

потрібно реалізувати. 

 

SWOT-АНАЛІЗ – спосіб всебічного розгляду проблеми. Озвучується 

проблема, група ділиться на чотири мікрогрупи: 1 –- аналізує сильні, 

позитивні сторони; 2 – слабкі; 3 – можливості, умови; 4 – несприятливі 

фактори, загрози. Кожна мікрогрупа аналізує проблему, виходячи із заданої 

позиції. Потім проводиться загальне обговорення. 

 

МАЙСТЕРНЯ МАЙБУТНЬОГО – спосіб індивідуальної та групової 

роботи з всебічного розгляду проблеми. Педагог пропонує підготувати по 2 

аркуші паперу і протягом 5-10 хвилин записати плюси (позитивні аспекти) і 

мінуси (негативні аспекти) обговорюваної проблеми (окремо на кожному 

аркуші). Потім йде обговорення, аркуші з «+» і «-» розвішуються на різних 
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сторонах дошки, створюються дві творчі групи, які аналізують варіанти 

відповідей, узагальнюють і презентують результати своєї роботи. На другому 

етапі створюється кілька творчих груп по 5-7 осіб, які протягом 15-20 хвилин 

розробляють ідеальні моделі вирішення обговорюваної проблеми 

(використовуються маркери, аркуші ватману), кожна з груп захищає свою 

модель. На третьому етапі творчі групи в тому ж складі визначають 

конкретні кроки вирішення проблеми, які необхідно зробити, результати 

обговорюються в групі і коментуються педагогом. На четвертому етапі – 

рефлексивне коло. 

 

КРУЖАЛЕЦЬ СПІЛКУВАННЯ – спосіб групового обговорення 

проблеми відповідно до заданої позиції (що сподобалося – схвалення (+), не 

сподобалися – критика (–) – доповнення). Учасники діляться на чотири групи 

і виконують творче завдання (міні-проект, рекомендації, спосіб вирішення 

проблеми, алгоритм і т. д.), Потім по черзі виступає кожна група, а решта по 

колу відповідно до заданої ролі висловлюються (+, -, доповнення). Ролі 

зміщуються по колу по мірі виступів груп, що дозволяє кожній групі 

побувати в кожній рольової позиції. 

 

ВСЕ У МЕНЕ В РУКАХ! (П'ять пальців) – спосіб організації рефлексії в 

кінці заняття. На дошці кріпиться плакат із зображенням долоні. Кожен 

палець символізує наступне: 

великий палець - «чудово, важливо, цікаво, сподобалося»; 

вказівний - «отримав конкретні рекомендації»; 

середній - «психологічна атмосфера»; 

безіменний - «було важко, не сподобалося»; 

мізинець - «було недостатньо». 

Учасники малюють на аркушах паперу свою руку і вписують всередині 

контуру свої відповіді на ці питання. Потім аркуші вивішуються, і всім 

учасникам надається час для знайомства з відповідями один одного. У колі 

обговорюються результати роботи. 
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Додаток Б 
 

Анкета для виявлення рівнів сформованості складників 

суспільствознавчої компетентності студентів 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

1.Коротко охарактеризуйте основні етапи формування української 

державності. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Визначте особливості соціально-економічного і політичного 

становища українських земель напередодні розпаду СРСР (80-ті роки ХХ 

ст.). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Коли Українська Центральна Рада прийняла конституцію УНР? 

а) 11 січня 1918 р.; 

б) 7 листопада 1917 р.; 

в) 29 квітня 1918 р.; 

г) 9 лютого 1918 р. 

 

4. Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в 

Україні під гаслами: 

а) зміцнення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні; 

б) відновлення Української Народної Республіки; 

в) встановлення диктатури пролетаріату в Україні; 

г) вирішення питання про ліквідацію приватної власності на землю. 

 

5. Яка з цих галузей економіки України була найрозвиненішою в 

першій половині ХІХ ст.: 

а) цукрова; 

б) металургійна; 

в) хлібопекарська; 

г) машинобудування. 

 

6. Хто був автором гасла «Україна для українців»?: 

а) В. Винниченко; 

б) М. Грушевський; 

в) М. Міхновський; 

г) С. Петлюра. 



 
 

442 

7. Порівняйте підходи до державного устрою України за 

конституціями 1918 та 1996 років. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Що спільного і що відмінного у партійно-політичній боротьбі за 

державну владу в Україні в 1917–1919 роках та в наш час. Які поради Ви 

б дали сучасним політичним лідерам України? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Які галузі економіки України були найрозвиненими у 80-х роках 

ХХ ст. та є найрозвинутішими в наш час? Чому? 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Порівняйте програмні положення українських націоналістів 

кінця 30-х років ХХ століття та сучасних. Що спільного і відмінного Ви 

знайшли в програмах? Яке Ваше ставлення до політичної ідеології 

націоналізму? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Дайте власну оцінку державотворчій діяльності гетьмана 

І. Мазепи. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. Які уроки для сьогодення може взяти з діяльності гетьмана 

П. Скоропадського? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Дайте оцінку державотворчої діяльності президентів Україні 

(Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка, В. Януковича). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

14. Яка, на Вашу думку, могла бути підстава для зображення 

конкретних історичних діячів, на сучасних паперових банкнотах 

української гривні? Свої висновки аргументуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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15. Чи потрібні знання вітчизняної історії сучасному інженеру? 

Відповідь аргументуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

16. Політика позитивно впливає па економіку, якщо вона: 

а) застосовує протекціонізм у промисловій політиці; 

б) забезпечує стабільність національної валюти; 

в) ефективно захищає тільки національного виробника; 

г) збільшує витрати на соціальну допомогу. 

 

17. Який з наведених принципів взаємодії політики і релігії є 

сприятливим для демократичного розвитку суспільства: 

а) папоцезаризм; 

б) цезаропапізм; 

в) забезпечення правових умов для утвердження релігійного плюралізму; 

г) верховенство традиційної національної церкви? 

 

18. Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає сучасному 

поняттю "ефективна політика": 

а) політика, за допомоги якої правляча еліта тривалий час утримує 

політичну владу; 

б) політика, яка забезпечує поліпшення добробуту громадян країни; 

в) політика, яка створює сприятливі умови для економічного зростання; 

г) політика, яка здійснюється моральними засобами? 

 

19. Охарактеризуйте державний устрій і місцеве самоврядування в 

Україні 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

20. Поясніть переваги демократії як принципу політичної 

організації і життєустрою суспільства 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21. Охарактеризуйте ознаки і функції політичної влади в сучасній 

Україні 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

22. Охарактеризуйте основні категорії політичної прогностики  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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23. Визначте основні умови політичної модернізації сучасної 

України. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

24. Роботи яких класиків політологічної думки найбільш повно 

розкривають підходи до осмислення політичної ситуації в сучасній 

Україні? Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

25. Яким чином знання політології може позитивно вплинути на 

Вашу майбутню професійну діяльність за набутим в університеті фахом? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

26. Чи вважаєте Ви себе повноцінним членом громадянського 

суспільства? Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

27. Що, на Вашу думку, необхідно здійснити саме Вам особисто (як 

громадянину і майбутньому професіоналу) для розбудови в Україні 

правової держави? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

28. Оцініть діяльність парламентських партій в Україні з позиції 

загальнодержавних інтересів. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

29. Яким чином потрібно здійснювати формування політичної нації в 

Україні? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

30. Визначте дієві засади ефективного політичного лідерства в 

сучасній Україні. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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СОЦІОЛОГІЯ 

 

31. За масштабом реалізації соціальні закони поділяються на: 

a) загальні закони  

b) закони соціальної статики  

c) закони безперервної дії  

d) закони соціальної динаміки  

e) закони-тенденції  

f) специфічні закони 

 

32. Хто з видатних соціологів вважав, що елементарною одиницею 

соціологічного аналізу є соціальний факт? Чому він так вважав? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

33. Який механізм, на думку Г. Тарда, лежить в основі соціалізації?  

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

34. Один із методів, яким користується соціологічна наука, 

спирається на принципи об’єктивності (об’єктивна, незалежна від 

людини доказовість, науковість, аргументація), історизму (зв’язок із 

іншими явищами і подіями), системного підходу (окреме в поєднані з 

цілим). Назвіть метод, який опирається на вказані принципи. До якої 

групи методів він належить? Які інші методи використовує соціологія 

(назвіть не менше 3-х методів). 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

35. Назвіть і поясність основні групи методів керівництва трудовим 

колективом. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

36. Жінка купує чотири путівки в санаторій, де вона та її сім’я 

будуть відпочивати два тижні. Визначте, що в цій ситуації зацікавило б 

соціолога в першу чергу: 

а) розглянув би придбання путівок щодо того, яким є бюджет сім’ї, 

структура та джерела доходів, рівень забезпечення інших потреб; 

б) з’ясував би, чому жінка вибрала саме це місце для відпочинку з 

урахуванням природних та кліматичних умов; 
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в) відмітив би, що разом із жінкою, яка купила путівки, їдуть 

відпочивати її чоловік та двоє дітей; зацікавився б тим, наскільки та 

яким чином вони могли вплинути на її рішення. 

Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

37. Проінтерпретуйте за допомогою соціологічного понятійно-

категоріального апарата сюжет твору Василя Симоненка «Ні, не вмерла 

Україна!». 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

38. Визначте, до якого виду можна віднести наведені нижче 

конфлікти: 
а) підлеглий прийшов до свого керівника з вимогою стабілізувати 

години його праці. За словами робітника, його робочий день 

перевантажений. Керівник у дуже жорсткій формі вказав на помилки в його 

роботі і відповів, що у зв’язку з цим години праці залишаться попередніми; 

б) підприємство «Ритм» уклало договір із залізницею на відправку 

вантажів власного виробництва. Але залізниця вчасно не подала залізничні 

вагони. Як наслідок, був зірваний план постачання, у зв’язку з чим були 

недоотримані і засоби на виготовлену продукцію; 

в) Ірина вчиться у престижному університеті на 5-у курсі спеціальності 

міжнародна економіка. Досягла високих успіхів у навчанні, заклала підґрунтя 

для професійної кар’єри. Перемогла на університетському конкурсі 

«Найкращий спеціаліст у галузі «Міжнародна економічна діяльність» і 

отримала запрошення працювати за кордоном. Але у Ірини є юнак, кохана 

людина, яку вона не може зараз залишити. Вона вагається у виборі: їхати за 

кордон і стати бізнес-леді чи залишитися з коханою людиною на батьківщині 

і бути щасливою; 

г) працівники одного відділу певної фірми давно планували на вихідних 

поїхати разом відпочивати за місто, до того ж їх відділ працював 

наполегливо. У п’ятницю ввечері в їх безпосереднього начальника виникли 

проблеми щодо виконання термінового завдання, і він наполіг, щоб підлеглі 

взялися вирішувати ці проблеми у вихідні дні. Інакше під загрозою зриву 

опинився б украй вигідний для фірми контракт. Серед членів відділу 

склалися непорозуміння. Деякі члени відділу наполягали на праві 

відпочинку, інші пропонували підтримати керівника 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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39. Чи потрібні у сфері Вашої майбутньої професійної діяльності 

соціологічні дослідження? Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

40. Яке соціологічне дослідження, на Вашу думку, варто було б 

провести серед студентів університету, де Ви навчаєтесь? Який 

соціологічний інструментарій доцільно у ньому використати? На яких 

засадах буде формуватися вибірка? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

41. Розкрийте зміст поняття «інтерпретація соціологічної 

інформації» 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

42. Розкрийте зміст фрази: «критичне оцінювання явищ соціальної 

дійсності». 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

43. Які вимоги до програми емпіричного соціологічного дослідження 

Вам відомі? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

44. До яких соціальних дій Ви готуєтеся у майбутній професійній 

діяльності? У відповіді визначте мотиви, інтереси, засоби та результати 

цих дій. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

45. Спробуйте (за пам’яттю) проранжувати Ваші ціннісні орієнтації 

за методикою М. Рокича. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ФІЛОСОФІЯ 

 

46. Поясніть, в чому принципова відмінність у підходах до 

тлумачення етичної категорії співчуття у філософії А. Шопенгауера та 

Ф. Ніцше. Висловіть свою позицію стосовно цього питання. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

47. Яку суперечність всередині себе таїть розвиток приватної 

власності? Чому, згідно поглядів К. Маркса, розвиток приватної 

власності закономірно приходить до свого самозаперечення, а 

результатом такого заперечення з необхідністю постає комунізм? Які 

форми проходить комунізм на шляху «зняття» (заперечення) 

відчуження? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

48. Як співвідносяться в людині біологічне і соціальне? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

49.Теїстичність – це прикметна риса української філософської 

думки, яка полягає в: 

а) осягненні людиною оточуючого світу й самої себе не стільки 

мисленням («головою»), скільки «серцем» – емоціями, чуттями, здоровим 

глуздом, 

b) спрямуванні не на об’єктивну, одну для всіх, Істину, а на «правду» 

як сенс і мету власного життя, 

c) тісному зв’язку з православним християнством протягом всіх 

етапів її історії. 

 

50. Розкрийте зміст поняття «філософія техніки». 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

51. Прокоментуйте вислів: «Проголошення частиною філософів 

самих себе постмодерністами, синергетиками, постнеокласицистами 

викликає посмішку в людей, які стоять на позиціях здорового глузду. 

Сама лише належність до будь-якого філософського табору не є 

науковим досягненням. Словоблуддя, навіть у красивій формі, не 

«купить» ні держава, ні суспільна думка, ні економіка. І нічого не варте 

оплакування своєї долі схоластами, яких начебто нерозумне суспільство 
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не сприймає. Хто ясно мислить, той ясно викладає думки, той потрібен 

державі й громадянському суспільству. Робота, яка не дає зрозумілого 

теоретичного та практичного результату, розумною державою, зрілим 

суспільством, розумною людиною не оплачується». 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

52. Чи варто викладати історію філософії з Геракліта до Пітірима 

Сорокіна математикам? Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

53. Прокоментуйте твердження: «Моністичним поглядам і доктринам, 

методологічному абсолютизму мають протиставлятися плюралістичні 

теорії. Вони повинні стати теоретичною моделлю нашого 

багатовимірного світу, виражаючись у логіці основних понять». 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

54. Чи поділяєте Ви думку, що цінність філософії – в силі її 

безпосереднього впливу на свідомість і життя більшості людей? 

Відповідь обґрунтуйте. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

55. Прокоментуйте твердження: «Для людини, яка вірить у науку, 

найгірше, що сучасна філософія не має загальновизначених результатів 

(того, чим може володіти більшість людей). У сучасній науці постійно 

розширюється сфера визначених, загальноприйнятих знань, а те, що вже 

стає загальноприйнятним знанням, не є філософією й належить до 

конкретної сфери знань». 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

56. Охарактеризуйте зміст концепції сталого розвитку. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

57. Як здійснити людиновимірність науки і техніки в техногенному 

суспільстві? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

58. Прокоментуйте вислів: «…технологія стала визначальним 

чинником не тільки новітніх форм соціальної організації суспільства, а й 

чинником кристалізації та вибору цілей соціального розвитку. Нові 

технології відкривають раніше небачені можливості соціального 

поступу. …Тому технологічні інновації мають стати не самоціллю, а 

сприяти створенню відповідних умов духовного вдосконалення людини 

та інституалізації людством ефективних соціальних форм своєї 

організації для досягнення людиновимірних цілей». 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

59. У чому полягає іманентний зв’язок між технікознавством і 

гуманітарними науками? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

60. Чому потребує філософського осмислення феномен віртуалізації 

науки? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Додаток В 

 

Критерії та показники оцінювання складників суспільствознавчої 

компетентності 
 

Когнітивний складник суспільствознавчої компетентності. 

 

Критерії оцінювання: 

Студенти знають: 

 основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її 

державності; 

 особливості кожного з історичних періодів, їхні спільні та відмінні риси, а також 

значення з точки зору українського державо- та націотворення; 

 головні події, що вплинули на хід історії України; 

 найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні періоди; 

 діяльність визначних історичних осіб; 

 основні категорії і методи політології; 

 основні етапи розвитку політичної думки; 

 здобутки світових і вітчизняних політологічних шкіл;  

 сутність і функції держави; 

 способи та шляхи впливу політики на суспільство і суспільні відносини; 

 основні структури державної влади провідних країн світу; 

 основні суспільно-політичні інститути; 

 соціологічні поняття та терміни; 

 соціологічні парадигми; 

 основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних складових 

на рівні особистості, соціальної групи (спільноти), соціальних організацій та 

інститутів; 

 логіку структурування суспільства, враховуючи актуальні проблеми соціальної 

стратифікації та соціальної мобільності; 

 основні методологічні принципи організації та проведення соціологічного 

дослідження. 

 основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії; 

 провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних побудов 

світоглядних знань; 

 видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; 

 провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуються в їх змісті; 

 значення основних філософських термінів. 

 

Рівні сформованості. 

Високий. Показники рівня: системні наукові знання всього програмного матеріалу 

навчальних дисциплін та методології суспільних і соціальних наук. 

Середній. Показники рівня: несистемні знання програмного матеріалу, переважне 

знання методології суспільних і соціальних наук. 

Початковий. Показники рівня: фрагментарні знання основних положень 

програмного матеріалу навчальних дисциплін, ситуативні знання методології суспільних і 

соціальних наук. 
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Операційно-діяльнісний складник суспільствознавчої компетентності. 

 

Критерії оцінювання: 

Студенти можуть: 

 аналізувати історію України як історію окремого народу та його держави, так і в 

контексті загальноєвропейської та світової історії; 

 здійснювати періодизацію української історії та компаративний аналіз різних епох; 

 екстраполювати окремі історичні події на сучасний історико-політичний процес; 

 прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-політичного розвитку 

України; 

 застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань; 

 користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу; 

 відрізняти різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її характерні 

ознаки і функції; 

 об’єктивно оцінювати життєво важливу політичну інформацію; 

 визначати вплив соціально-економічних чинників на політичний процес в країні та 

за її межами; 

 використовувати класичний доробок і положення класиків політичної думки в 

ситуаціях практичної політики; 

 відстоювати власну політичну позицію, громадянські права, виконувати 

громадянські обов’язки; 

 вміти у проблемі визначати соціологічний предмет дослідження; 

 вміти аналізувати взаємозв’язок політичної, економічної, соціальної та культурної 

сфер; 

 розглядати соціальні явища з позицій макросоціологічних і мікросоціологічних 

парадигм ; 

 проводити соціологічний аналіз актуальних соціальних проблем; 

 складати програму емпіричного соціологічного дослідження; 

 підібрати оптимальний метод для проведення соціологічного дослідження певної 

соціальної проблеми; 

 формувати вибірку для проведення соціологічного дослідження, вміти визначити її 

обсяг, похибку; 

 аналізувати та інтерпретувати соціологічну інформацію. співставляти та 

аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; 

 вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних проблем; 

 вміти аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських 

понять та категорій. 

 

Рівні сформованості. 

Високий. Показники рівня: досконале володіння методологією застосування 

наукових підходів суспільствознавчих наук до аналізу проблем сучасності, досконале 

вміння застосовувати набуті знання і наукові підходи у процесах аналізу проблем 

життєдіяльності та професійної діяльності. 

Середній. Показники рівня: ситуативне володіння методологією застосування 

наукових підходів суспільствознавчих наук до аналізу проблем сучасності, ситуативне 

вміння застосовувати набуті знання і наукові підходи у процесах аналізу проблем 

життєдіяльності та професійної діяльності. 

Початковий. Показники рівня: спроби, не завжди успішні, застосовувати наукові 

підходи суспільствознавчих наук до аналізу проблем сучасності, спроби, не завжди 

успішні, застосовувати набуті знання і наукові підходи у процесах аналізу проблем 

життєдіяльності та професійної діяльності. 
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Аксіологічний складник суспільствознавчої компетентності. 

 

Критерії оцінювання: 

Студенти можуть: 

 давати власну оцінку історичним процесам, подіям, фактам; 

 виявляти громадянську позицію; 

 на основі вивчення історичних подій оцінювати уроки минулого; 

 відстоювати принципи громадянського суспільства і правової держави;  

 давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій та лідерів з 

позиції загальнонаціональних інтересів; 

 критично оцінювати явища соціальної дійсності; 

 вербалізувати та аргументувати власні переконання і ціннісні орієнтації. 

 

Рівні сформованості. 

Високий. Показники рівня: позитивна внутрішня мотивація щодо повноцінної 

суспільної ролі громадянина України, активного суб’єкта соціальних, політичних, 

економічних відносин на основі сформованих світоглядних і суспільних орієнтирів, 

громадянської активності та життєвих принципів. 

Середній. Показники рівня: ситуативна внутрішня мотивація щодо суспільної ролі 

громадянина України, активного суб’єкта соціальних, політичних, економічних відносин 

на основі несистемних світоглядних і суспільних орієнтирів, епізодичної громадянської 

активності та життєвих принципів. 

Початковий. Показники рівня: окремі прояви мотивації щодо суспільної ролі 

громадянина України, активного суб’єкта соціальних, політичних, економічних відносин 

на основі фрагментарних світоглядних і суспільних орієнтирів та життєвих принципів. 
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Додаток Д  

Авторські освітні програми 

 

Програма навчальної дисципліни «Філософія». 

Вступ. 

«Філософія» є обов’язковою навчальною дисципліною в системі вищої освіти 

України і запроваджена у навчальні плани всіх напрямів підготовки Інституту заочного та 

дистанційного навчання НТУ.  

Обсяг навчального часу з дисципліни складає 108 год. (3 кредити ECTS) і включає 

установчі лекції, консультації, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та іспит 

як форму підсумкового контролю знань. Для напрямів підготовки «Туризм», «Дизайн» та 

«Переклад» навчальними планами відведено 18 год. на семінарські заняття. Для всіх 

напрямів підготовки структура дисципліни включає 2 модулі, загальновстановленою 

формою модульного контролю є письмова робота. 

На допомогу студентам викладачі кафедри філософії та педагогіки розробили цілу 

низку методичних рекомендацій до вивчення базових тем курсу, а саме: 

 Методичні вказівки до вивчення розділу «Пізнання» (тести, вправи і завдання для 

самостійної роботи) з курсу філософії для кредитно-модульної системи навчання 

/ Укл.: Костюк О.В. – К.: НТУ, 2008. 

 Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Філософія 

глобальних проблем сучасності» для студентів усіх форм навчання / Укл.: 

Юрченко Е.А. – К.: НТУ, 2008. 

 Методичні вказівки до вивчення теми «Суспільство як система» / Укл.: Арістова 

А.В. – К.: НТУ, 2005. 

 Методичні рекомендації до вивчення теми «Демократія в політичному житті 

суспільства» для студентів усіх спеціальностей / Укладачі: Доброносова Ю.Д., 

Теплякова Л.В. – К.: НТУ, 2008. 

 Плани семінарських занять та методичні матеріали з курсу «Філософія» для 

студентів усіх спеціальностей / Укладачі: Соляник В.Ф., Теплякова Л.В. – К.: 

НТУ, 2006. 

 Тести, вправи та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Філософія» / 

Укл.: Доброносова Ю.Д. – К.: НТУ, 2006. 

  Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для 

студентів усіх спеціальностей / Укл.: Ципко В.В. – К.: НТУ, 2006. 

 Філософія в таблицях і схемах / Укл.: Теплякова Л.В. – К.: НТУ, 2009. 

Вивчення дисципліни «Філософія» спрямоване на підвищення науково-

теоретичного рівня, загальної культури, ерудиції, світоглядної зрілості сучасних 

спеціалістів; набуття ними комплексу соціальних, гуманітарних, політичних знань і 

розвиток аналітичного мислення, оволодіння навичками науково-дослідницької 

діяльності. 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Мета дисципліни – надати студентам знання про зародження і розвиток 

філософських ідей, духовні основи суспільного буття, місце філософії в системі культури, 

її значення для світоглядного самовизначення людини. Вплинути на формування у 

студентів гуманістичних світоглядних орієнтацій, соціально-значущих особистісних 

якостей, системного і творчого мислення. 

Завдання – навчити студентів орієнтуватися у складних соціально-політичних, 

етнонаціональних, культурних, ідеологічних процесах сьогодення; використовувати 
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набуті філософські знання, методологічний та понятійний апарат філософії при вивченні 

комплексу інших гуманітарних, природничих і технічних дисциплін та пов’язувати 

теоретичні знання з практикою; прищепити студентам широке бачення світоглядних 

проблем; сформувати навички творчої, самостійної роботи з різноманітними джерелами 

наукової інформації. 

При вивченні курсу «Філософія» застосовуються 3 групи методів навчання: 

 методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання навчальної 

інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація); практичні (вправи, 

групові та індивідуальні завдання). В межах самостійної роботи – робота з книгами, 

робота з методичними матеріалами, робота з Інтернет-джерелами, творчі завдання. 

При вивченні навчальної дисципліни активно використовуються інтерактивні методи 

(при веденні лекцій та семінарських занять) та проблемно-пошукові методи навчання (як 

при веденні аудиторних занять, так і при організації самостійної роботи студентів). 

Що стосується методів стимулювання і мотивації навчання, то досвід підтверджує 

ефективність навчальних дискусій (при вивченні тем №№ 3, 4, 6, 10,11, 12). 

Міждисциплінарні зв’язки. 

Навчальний курс філософії тематично і змістовно наближений до нормативної 

програми викладання дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, 

враховує профіль вищого навчального закладу та комплекс інших соціально-

гуманітарних дисциплін, передбачених навчальними планами. 

Курс філософії у відповідності з навчальними планами спирається на навчальний 

матеріал передуючих гуманітарних дисциплін, передусім «Історії української та 

зарубіжної культури» та «Історії України», в межах яких студенти попередньо 

знайомляться з особливостями міфології, світогляду та ментальності українського народу, 

історією українського культурного, суспільно-політичного і духовного життя. Це надає 

змогу студентам оцінити  роль та значення філософської думки у культурологічних 

процесах, усвідомити специфіку соціокультурних, національних тенденцій в Україні. 

Навчальний курс з філософії тематично, логічно й методологічно пов’язаний із 

курсом «Соціології», який системно ознайомлює студентів із сучасними підходами до 

розуміння суспільства, його типів, структури, закономірностей функціонування і розвитку; 

вчить застосовувати філософську й наукову методологію для аналізу суспільних процесів у 

світі і в Україні. 

Курс філософії та соціології, згідно з навчальними планами, передує курсу 

«Політологія», тож студенти знайомляться з політологічними проблемами, вже маючи 

навички застосування філософської методології до аналізу суспільства. В межах курсу 

філософії розглядається ціла низка проблем, які є сферою наукового інтересу 

політологічної науки, зокрема: взаємодія економічної, політичної, соціальної, ідеологічної 

сфер суспільства; співвідношення моралі, права, релігії і політики; сутність та функції 

політичної системи, типи і роль політичних інститутів у суспільстві; особливості і рівні 

політичної свідомості; політичні цінності сучасної цивілізації; сутність правової держави, 

співвідношення держави і громадянського суспільства тощо. 

Нарешті, міждисциплінарні зв’язки філософії з дисциплінами інженерного профілю 

виразно проявляються через такі теми, як: філософський аналіз науки, логіка і методологія 

наукового пізнання, філософські проблеми техніки і технічної творчості, співвідношення 

філософії, науки і техніки як феноменів культури, філософська концепція творчості, 

соціальні наслідки науково-технічного прогресу і глобальні проблеми людства. 

Зміст навчального матеріалу. 

ЗМ № 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 
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Філософія як специфічний феномен людської культури. Предмет, об’єкт і структура 

філософського знання. Філософія і наука: спільне, особливе, розбіжне. Розвиток уявлень 

про призначення та роль філософії у житті суспільства й особистості. 

Філософія і світогляд. Сутність світогляду та його історичні форми. Міфологія і 

релігія як джерела філософії, особливості їх світоглядних функцій. Поняття про „основне 

питання філософії”, його зміст, евристичну роль та обмеженість. Напрями філософії та 

філософські школи. Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм. Проблема пізнаванності світу. 

Агностицизм, скептицизм. 

Філософія в духовному житті суспільства. Філософія та ідеологія. 

 

ЗМ № 2. Історичні типи філософії. Філософська думка України. 

Зародження філософської думки, її культурно-історичні передумови. Історичні типи 

філософії. Загальна характеристика основних етапів розвитку філософського знання.   

Філософія Стародавнього Сходу: основні ідеї та поняття. Антична філософія, її роль 

у становленні європейської філософії, науки і культури. Характерні риси філософії 

Середньовіччя, взаємовплив філософії і богослов’я. Філософія Відродження, її 

гуманістичний і вільнодумчий зміст. Філософія Нового часу і формування наукової 

картини світу. Філософські ідеї доби Просвітництва. Класична німецька філософія як 

особливий феномен європейської філософської думки.  

Основні напрями сучасної філософії; головні теми філософських пошуків ХХ ст. 

Філософія як діалог культур і часів. 

Філософська культура України: особливості та труднощі її розвитку. Філософський 

зміст світогляду давніх слов’ян. Філософія в Києво-Могилянській академії. Роль академії 

у формуванні національної філософської традиції. Філософія Г.Сковороди, її вплив на 

розвиток вітчизняної філософської думки. Філософський зміст української літературної і 

поетичної спадщини ХVІІІ-ХІХ століть. Видатні українські митці як філософи 

(Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко). Українська філософська і соціально-політична думка 

ХІХ – початку ХХ ст.: основні напрями і постаті. 

Новітня українська філософія. Доба пострадянських трансформацій, її вплив на 

проблематику сучасних філософських пошуків. 

 

ЗМ № 3. Філософське розуміння світу: буття, матерія як вихідні поняття. 

Філософський зміст проблеми буття. «Буття» і «небуття» як філософські категорії. 

Інтерпретація проблеми буття в матеріалістичних та ідеалістичних, стародавніх і сучасних 

системах філософії. Поняття про об'єктивну та суб'єктивну реальність. Форми буття, їхній 

зміст, специфіка та місце в них людини. Філософська категорія буття і осмислення світу 

як цінності. Уявлення про буття і філософія свободи. 

Співвідношення понять «субстрат», «субстанція», «матерія». Еволюція 

філософського змісту поняття «матерія», його методологічне та евристичне значення, 

сфера застосування і обмеженість. Уявлення про спосіб і форми існування матерії, 

атрибути матерії. Сучасна наука про властивості і будову матерії. «Простір» і «час» як 

філософські поняття: основні філософські та наукові концепції простору і часу. 

Співвідношення понять «рух», «зміна», «розвиток», «прогрес». Ідея розвитку, 

труднощі її узагальнення і розуміння. 

 

ЗМ № 4. Діалектика та її альтернативи. Концепція розвитку. 

Діалектика як філософський метод пізнання та загальна концепція розвитку. Поняття 

діалектики в його історичному становленні. Основні поняття і принципи діалектики, їх 

зміст і методологічна роль у пізнанні світу. 

Поняття «закон», «закономірність», «зв’язок». Проблема систематизації законів і 

категорій діалектики. Уявлення про основні закони діалектики та сферу їх дії: діалектика 
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кількісних і якісних змін; діалектика заперечення; внутрішня суперечливість буття і 

пізнання. Категорії діалектики. 

Альтернативи діалектики. 

 

ЗМ № 5. Природа і суспільство як предмет філософського аналізу. 

Взаємодія суспільства і природи як проблема філософії. Натурфілософія і філософія 

природи. 

Взаємозв’язок становлення людини і суспільства. Роль соціальних та природних 

чинників у процесі антропосоціогенезу. Історія суспільства як історія розвитку його 

взаємодії з природою. 

Жива і нежива природа. Походження та цінність життя. Загроза існуванню 

цивілізації та її вплив на світоглядні, ціннісні орієнтири. 

Екологічні проблеми сучасності, їх науково-технічні, соціально-філософські, етико-

гуманістичні аспекти. 

Поняття ноосфери. Сучасна гуманістична спрямованість філософії. 

 

ЗМ № 6. Свідомість. Суспільна свідомість, її рівні та форми.  

Філософський зміст проблеми свідомості. Поняття «відображення», розвиток форм 

відображення як передумова свідомості. Основні способи філософського дослідження 

свідомості. Визначальні умови виникнення свідомості; свідомість як необхідна умова 

відтворення культури.  

Мова, свідомість, спілкування. 

Поняття «самосвідомість». Специфіка людського сприйняття світу. Роль 

самосвідомості у формуванні образу зовнішнього об’єкту. 

Суспільна та індивідуальна свідомість. Рівні суспільної свідомості: емпіричний і 

теоретичний. Основні форми суспільної свідомості: міфологія, наука, політична 

свідомість, правова свідомість, моральна свідомість, естетична свідомість, філософія. 

Особливості взаємозв’язку суспільної та індивідуальної свідомості. 

 

ЗМ № 7. Пізнання. Наукове пізнання.  

Проблема пізнання у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Загальні уявлення про 

гносеологію як теорію пізнання, її предмет та методи. Поняття «знання» і «пізнання». 

Багатоманітність форм пізнання. Специфіка агностицизму і скептицизму. 

Чуттєвий і раціональний рівні пізнання. Основні форми чуттєвого пізнання 

(відчуття, сприйняття, уявлення) та раціонального пізнання (поняття, судження, 

умовивід). Теоретичне та емпіричне пізнання. Проблеми розуміння в пізнанні. Роль 

інтуїції в пізнанні.  

Проблема істини та її критеріїв в історії філософії. Об’єктивна, відносна та 

абсолютна істина. Істина і заблудження, істина і правда. 

Специфіка наукового пізнання і наукової творчості. Методологія наукового 

пізнання. Закономірності розвитку науки. Наука як чинник суспільного розвитку. Наукове 

пізнання і проблема етики вченого. 

 

ЗМ № 8. Суспільство як система, що саморозвивається. Проблема суспільного 

прогресу. 

Об’єкт, предмет і проблематика соціальної філософії. «Суспільство» як філософське 

поняття. Розвиток уявлень про природу і закономірності суспільства в історії філософії. 

Філософське тлумачення суспільства як системи зв'язків і відносин, властивості і типи 

соціальних систем. Проблема класифікації суспільств. 

Поняття суспільного виробництва, його типи і структура. Матеріальна, соціально-

політична та духовна сфери суспільства: їх особливості, структура, принципи взаємодії.  
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Основні підходи до розуміння соціальної структури суспільства. Соціальні 

спільноти, соціальні групи, соціальні інститути, їх типи і роль в життєдіяльності 

суспільства..  

Уявлення про рушійні сили суспільства та джерела його розвитку. Поняття 

суспільного прогресу. Проблема його критеріїв та спрямованості. Глобалізація як 

філософське і соціологічне поняття: основні підходи. Соціальна прогностика і 

глобалістика. 

 

ЗМ № 9. Культура та цивілізація. 

Філософія культури, коло її проблем. Суть культури як філософської категорії. 

Форми та елементи культури. Аналіз основних концепцій сучасної культури та її ролі в 

житті суспільства. 

Цивілізація як соціокультурне утворення. Головні характеристики та функції 

цивілізації. Цивілізація і цивілізованість.  

Соціальна детермінація культури. Роль НТП у співвідношенні культури і цивілізації. 

Поняття світової цивілізації та її основні проблеми. 

 

ЗМ № 10. Особа і суспільство.  

Зміст і співвідношення понять «людина», «особа», «індивід» «особистість». 

Феномен людини як фундаментальна проблема філософії. Філософська антропологія, її 

предмет і проблематика. Розвиток уявлень про природу і сутність людини в історії 

філософії. Єдність природного, соціального і духовного в людині. Соціальні типи людини 

та характер їх взаємин із суспільством.  

Поняття соціалізації людини. Людина і розвиток історії. Роль особистості та мас у 

суспільно-історичному розвитку. Діалектика історичної необхідності і свободи 

особистості. 

Проблема сенсу буття людини в філософії. Потреби, мотиви, інтереси, ціннісні 

орієнтації людини. Життєва позиція людини та умови її формування. 

Людство як світова спільнота. Концепції майбутнього людства. 

 

ЗМ № 11. Цінності та їх роль у житті особи і суспільства. 

Проблема цінностей та її значення для сучасності. Поняття аксіології та коло її 

проблем. Природа цінностей. Співвідношення цінностей і потреб, інтересів, ідеалів. 

Ієрархія цінностей; поняття «базових» цінностей. Уявлення про загальнолюдські цінності. 

Способи обґрунтування різних типів ціннісних орієнтацій. 

 

ЗМ № 12. Філософський аналіз глобальних проблем сучасності. 

Поняття «глобальні проблеми сучасності». Особливості та методологія 

філософського аналізу глобальних проблем сучасності. Зв'язок загальних тенденцій 

розвитку людської цивілізації з виникненням та вирішенням глобальних проблем. 

Соціально-економічна природа глобальних проблем. Глобальні проблеми і 

суспільний прогрес. Концепції розв'язування глобальних проблем, їх світоглядна 

характеристика. Проблема загальнолюдських цінностей. 

Науково-технічний прогрес і глобальні проблеми сучасності. 

Глобальні проблеми і стереотипи суспільного мислення. 

 

Плани семінарських занять. 

МОДУЛЬ № І. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ. 

ЗМ 1. Семінар № 1. ФІЛОСОФІЯ, КОЛО ЇЇ ПРОБЛЕМ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ. 

План. 

1. Предмет філософії. Місце філософії в системі суспільствознавчих наук. 

2. Основне коло філософських питань. 
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3. Функції філософії. 

4. Основне питання філософії. Головні напрями у філософії. 

5. Основні світоглядні проблеми філософії, їх сутність, специфіка та 

взаємозв’язок. 

6. Поняття та структура світогляду. 

7. Історичні типи світогляду. 

8. Проблема відношення людини до світу. Світогляд як форма самоусвідомлення 

молоді.  

9. Соціальна спрямованість філософського знання. 

10. Сутність загальнолюдських цінностей у філософії. Людина як найвища 

цінність. 

11. Гуманістична спрямованість філософії і пошук сучасних засобів утвердження 

гуманізму. 

Література: 

1. Ахиезер А. С. Об особенностях современного философствования // Вопросы 

философии. – 1995. - № 12. 

2. Арцишевский Р. А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, 1986. 

3. Воловик В. І. Вступ до філософії: Навч. посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. 

4. Кукушкина Е. Логунова Л. Мировоззрение, понимание, практика. – М., 1989. 

5. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М.,1990. 

6. Никифоров А. П. Является ли философия наукой? // Философские науки. – 1989. - 

№ 6.  

7. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991. 

8. Орлов В. В. Человек, мир, мировоззрение. – М., 1985. 

9. Петрущенко В. Л. Основи філософських знань. – Л., 2007. 

10. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. У 2 ч. – Ч. ІІ. Система філософії. – К., 2006. 

11. Сморис Л. О. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. 

12. Філософія: Навчальний посібник // І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. 

Бойченко, В. П. Розумний та ін.; За ред.  І. Ф.Надольного. – К.: Вікар, 2005. 

 

Теми рефератів: 

 

 

1. Філософія та наука. 

2. Філософія в системі культури. 

3. Співвідношення філософії та релігії. 

4. Людина як вища цінність в системі філософського знання. 

5. Історичні типи світогляду та їх роль у сучасному світі. 

6. Творчість і світогляд. 

7. Міфологічний світогляд – найдавніший тип образного сприйняття світу. 

8. Цінність філософії для особи та суспільства. 

9. Соціальна спрямованість філософського знання. 

10.  Роль філософії у розвитку людської цивілізації.  

11.  Відомі мандрівники та їх світоглядне сприйняття світу. 

12.  Центри світового туризму як засоби удосконалення світогляду людини. 

 

 

 

ЗМ 2. Семінар № 2. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ФІЛОСОФІЇ. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА 

УКРАЇНИ. 

План: 

1. Принципи періодизації історії філософії. 
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2. Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай, Єгипет, Вавилон, Палестина, 

Іран). 

3. Антична філософія. 

4. Основні риси філософії середньовіччя. 

5. Філософія епохи Відродження і Нового часу. 

6. Філософія Просвітництва. 

7. Німецька класична філософія. 

8. Тенденції розвитку сучасної філософії. 

9. Історія філософії України. 

 

Література: 

1. Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. Філософія. Підручник. – К.: Либідь, 

2001. 

2. Данілюк А. А. Вступ до філософії. – Черкаси, 2004. 

3. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посіб. – Харків: Право, 

2003. 

4. Кальной И. И. Философия.Уч. для ВУЗов. – К.: Кондор, 2003. 

5. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. – К., 2003. 

6. Надольний І. Ф. Філософія. Навч. посіб. – К., 2005. 

7. Петрущенко В. П. Основи філософських знань. Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Давньоіндійська філософія і сучасність. 

2. Конфуцій і конфуціанство. 

3. Проблема людини у філософії Сократа. 

4. «Ідеальна держава» Платона. 

5. Поняття душі у філософії Арістотеля. 

6. Проблема універсалій у середньовічній філософії. 

7. Емпіризм і раціоналізм. 

8. Вчення про субстанцію у філософії Спінози. 

9. Категоричний імператив І. Канта. 

10.  Система і метод у філософії Г. Гегеля. 

11.  Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха. 

12.  Тріумф і трагедія марксизму. 

13.  Раціоналізм та ірраціоналізм. 

14.  Сутність та існування у філософії екзистенціалізму. 

15.  Герменевтика як напрямок сучасної філософії. 

16.  Філософська думка часів Київської Русі. 

17.  Філософія Відродження і Просвітництва  на Україні. 

18.  Формування та розвиток українського романтизму. 

19.  Філософська думка України кін. ХХ - поч. ХХІ ст. 

 

 

ЗМ 3. Семінар № 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ ЯК 

ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ. 

План. 

 

1. Філософський зміст проблеми буття. Категорія «буття» в історії філософії. 

2. Основні сфери та протиріччя буття. 

3. Суспільне та індивідуальне буття. 

4. Зміст та проблематичність людського буття. 
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5. Формування та розвиток науково-філософського поняття „матерія”. 

6. Основні типи матеріальних систем. 

7. Всезагальні атрибути існування матерії. 

8. Соціально-історичний час і простір. 

 

Література: 

1. Габричевский А. Г. Пространство и время // Вопросы философии. – 1994. - № 4. 

2. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. пос. – Харків: Право, 

2003. 

3. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии. – М., 1986. 

4. Кальной И. И. Философия. Уч. для ВУЗов. – К.: Кондор, 2003. 

5. Кучевский Б. В. Анализ категории „материя”. – М., 1988. 

6. Надольний І. Ф. Філософія. Навч. посіб. – К., 2005. 

7. Никаноров С. П. Социальные формы постижения бытия // Вопросы философии. – 

1994. -  № 6. 

8. Сілаєва Т. О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль, СМП „Астон”, 2000. 

9. Сержантов В. Ф. Человек, его природа и смысл бытия – Л., 1990. 

10. Тимошенко З. І. Філософія. Підручник. – К.: Кондор, 2001. 

11. Трубников Н. Н. Время человеческого бытия. – М., 1987. 

12. Чанышев А. Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. – 1990. - № 4. 

13. Щерба С. П. Філософія: Навч. посіб. – К., 2003.  

 

Теми рефератів: 

 

1. Категорія буття: її зміст і специфіка. 

2. Людське буття та його форми. 

3. Буття і сутність. 

4. Діалектика основних форм буття. 

5. Буття світу і буття людини. 

6. Проблематичність людського буття. 

7. Проблема єдності світу, її вирішення в історії філософії. 

8. Матерія як філософська категорія. 

9. Рух і діяльність. Роль руху для сучасної людини. 

10.  Зміни форм буття молоді в ХХІ ст. 

 

 

 

ЗМ 4. Семінар № 4. ДІАЛЕКТИКА ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ. КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ. 

План. 

1. Становлення діалектичних ідей в історії людського пізнання. 

2. Основні принципи діалектики та їх методологічне значення. 

3. Філософські концепції альтернатив діалектики. 

4. Основні закони діалектики. 

5. Категорії діалектики. 

Література: 

1. Алтухов В. Л.  О становлении новой формы диалектики // Философские науки. – 

1990. - № 2. 

2. Воловик  В. І. Вступ до філософії. Навч. посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. 

3. Сілаева Т. О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль: СМП «Астон», 2000. 

4. Сморис Л. О. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. 
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5. Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии. – 1995. - № 1. 

6. Філософія. Підручник для вузів / За ред. О. Заїченка. – К., 1995. – Розд. 6.  

7. Шептулин А. П. Категории диалектики как отражение закономерностей  развития. 

– М., 1980. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Діалектика як теорія розвитку. 

2. Система діалектики. 

3. Діалектика кількісних та якісних змін. 

4. Закон, закономірність, принцип. 

5. Спадкоємність поколінь як закономірність суспільного розвитку. 

6. Категорії діалектики як універсальні форми мислення. 

7. Метафізика як альтернатива діалектики. 

8. Софістика та еклектика – альтернативи діалектики та логіки. 

9. Догматизм і релятивізм – альтернативи діалектики як теорії пізнання. 

10. Зміна поколінь та її взаємозв’язок із законами та категоріями діалектики. 

11. Діалектична спрямованість людського пізнання. 

12. Рим і Нью-Йорк – єдність та боротьба протилежностей. 

 

 

ЗМ 6. Семінар № 5. СВІДОМІСТЬ. СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ, ЇЇ  РІВНІ ТА 

ФОРМИ. 

План. 

1. Поняття духовного світу людини. 

2. Психологічні та соціально-історичні засади свідомості. 

3. Індивідуальна та суспільна свідомість. 

4. Структура та еволюція форм суспільної свідомості. 

 

Література: 

1. Бушуев А. М. Философия. Учебник. – М., 2004. 

2. Горбачев В. Г. Основы философии: Курс лекеций. – Брянск, 2000. 

3. Гурьев Д. В. Загадки происхождения сознания. – М., 1986. 

4. Дельгадо Х. Мозг и сознание. – М., 1991. 

5. Сілаєва Т. О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль: СМП «Астон», 2000. 

6. Франк С. Духовные основы общества. – М., 1992. 

7. Філософія: Підручник / За ред. Горбача Н. Я. – Львів: «Логос», 1995. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Проблема свідомості у філософії. 

2. Головні підходи до проблеми свідомості у філософії. 

3. Відображення як загальна властивість матерії. 

4. Співвідношення біологічного і соціального у свідомості. 

5. Визначна роль соціального у виникненні свідомості. 

6. Структура суспільної свідомості, її основні рівні та форми. 

7. Людина і комп’ютерні системи: проблема діалогу.  

8. Єрусалим – перехрестя трьох форм релігійної свідомості. 

9. Мандри як форма розвитку свідомості людства. 
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МОДУЛЬ № 2. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 

ЗМ 7. Семінар № 6. ПІЗНАННЯ. НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ. 

План. 

1. Природа та структура пізнавальної діяльності. 

2. Проблема істини та її критеріїв в теорії пізнання. 

3. Специфіка та методи наукового пізнання. 

4. Особливості сучасного наукового пізнання. Соціальні орієнтири науки. Етика 

вченого. 

5. Проблема рівнів наукового пізнання в сучасній методології науки. 

 

Література: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие для 

вузов. – М., 1991. 

2. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. – К., 1984. 

3. Бекон Ф. Новый Органон. Соч.: в 2-х т. – М., 1972. – Т. 2. 

4. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988. 

5. Лекторский В.А. Объект, субъект, познание. – М., 1980. 

6. Мекешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. – М., 

1990. 

7. Ойзерман  Т.И.  Принцип познаваемости мира // Философские науки. – 1990. – 

№10. 

8. Шевченко В.І.  Концепція пізнання  в українській філософії. – К., 1993. 

9. Щерба С.П. Філософія: Навч. посіб. – К., 2003.  

10. Ярошевець В.І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.  

 

Теми рефератів: 

 

 

1. Пізнання й творчість. 

2. Розум, здоровий глузд, їх особливості та взаємодія. 

3. Конкретне та абстрактне. 

4. Діалектика істини і помилкової думки. 

5. Проблема критеріїв істини в сучасній філософії. 

6. Наукове пізнання: сутність, специфіка, форми й методи. 

7. Наука та її роль у суспільстві. 

8. Характеристика критеріїв істини у процесі пізнання. 

9. Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури. 

10. Практика як специфічна форма освоєння світу людиною. 

11. Туризм – сучасний засіб пізнання людиною світу. 

 

 

ЗМ 8. Семінар № 7. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА, ЩО САМОРОЗВИВАЄТЬСЯ. 

СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС. 

План. 

1. Суспільство: сутність і специфіка пізнання. 

2. Соціальна структура суспільства. 

3. Особистість і суспільство. 

4. Духовне життя суспільства. 

5. Рушійні сили і суб’єкти суспільного розвитку. 

 

Література: 

1. Бушуев А.М. Философия. Учебник. – М., 2004. 
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2. Горбачев В.Г. Основы философии: Курс лекций. – Брянск, 2000. 

3. Присухін С.І. Філософія: Навч. посіб. – У 2 ч. – Ч.ІІ. Система філософії. – К., 2006. 

4. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. – М., 1994. 

5. Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль: СМП «Астон», 2000. 

6. Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. 

7. Філософія: Підручник / За ред. Горбача Н.Я. – Львів: «Логос», 1995. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Проблеми коеволюції екологічної та політичної свідомості  в сучасному 

суспільстві.  

2. Соціальна структура українського суспільства та її особливості. 

3. Відмінність історії суспільства від історії природи. 

4. Наслідки демографічної кризи сучасного суспільства. 

5. Гуманістичне виховання особистості: сутність і мета. 

6. Політика як соціальне явище. 

7. Правова держава і її форми. 

8. Нації і національні відносини в сучасному світі. 

9. Конфлікт або спадкоємність поколінь. 

10. Діалектика взаємозв’язку особистості і суспільства.  

 

 

ЗМ 10 та ЗМ 11. Семінар № 8. ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО. ЦІННОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ У 

ЖИТТІ ОСОБИ 

План. 

 

1. Людина як предмет філософського аналізу. 

2. Проблема походження людини. 

3. Філософське розуміння проблеми сенсу життя людини. 

4. Проблема людської свободи та її сучасна актуальність. 

5. Аксіологія та коло її проблем. Природа цінностей. 

6. Критерії ціннісного відбору. 

7. Ціннісні орієнтації та сучасність. 

8. Ієрархія цінностей людського буття. 

 

Література: 

1. Араб-Оглы  Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности  // 

Вопросы философии. – 1990. - № 8. 

2. Бердяев  Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

3. Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К.: Либідь, 

2001. 

4. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990. 

5. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер с англ. и франц. – М., 

1991. 

6. Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. – М.: 

Мысль, 1986. 

7. Колізії антропологічного розмислу / В.Г.Табачковський, Г.І.Шалашенко та ін. – К.: 

Вид-во ПАРАПАН, 2002. 

8. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К., 2003. 

9. Микешина  Л.А. Ценностные предпосылки  в структуре научного познания. – М., 

1990. 

10. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Навч. пос. – Львів, 2007. 
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11. Присухін С.І. Філософія: Навч. посіб. – У 2 ч. – Ч.ІІ. Система філософії. – К., 2006. 

12. Сілаева Т.О. Філософія: Курс лекцій. – Тернопіль: СМП «Астон», 2000. 

13. Шитов И.П. Природа художественной ценности. – К., 1982. 

14. Хомич  И.И.  Человек – живая система: Естественнонаучный и философский 

анализ. – Минск: Беларусь, 1986. 

 

Теми рефератів: 

 

1. Людина: проблема співвідношення природного й соціального. 

2. Соціальна сутність людини та її соціальна гідність. 

3. Гуманізм, індивідуальність, колективізм. 

4. Еволюція уявлень про людину у філософії. 

5. Людина і техніка. 

6. Людина та її світ. 

7. Взаємозв’язок людини і техніки. 

8. Характеристика матеріальних і духовних потреб людини. 

9. Людство як світова спільнота. 

10. Необхідність, свобода та відповідальність у житті людини. 

11. Проблема цінностей в історії філософії. 

12. Моральні та естетичні цінності, їхня роль у людському житті. 

13. Релігійні цінності та свобода совісті. 

14. Життя, мир, свобода, любов –  найголовніші людські цінності.  

15. Ціннісні орієнтації сучасної молоді. 

 

 

ЗМ 12. Семінар № 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ. 

План. 

 

1. Співвідношення понять «прогнозування» та «передбачення». 

2. Сутність соціального прогнозування. 

3. Поняття світової цивілізації та її основні проблеми. 

4. Поняття глобальних проблем сучасності. 

5. Особливості філософського аналізу глобальних проблем.  

6. Шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.  

 

Література: 

1. Ахиезер А.С. Об особенностях современного философствования // Вопросы 

философии. – 1995. - № 12. 

2. Воловик В.І. Вступ до філософії: Навч. посібник. – Запоріжжя: Просвіта,  2002. 

3. Даниелян О.Г., Тараненко В.М. Социальное прогнозирование и глобальные 

проблемы современности. – Харьков, 1992.  

4. Зеленов Л.А. Система философии. – Нижний Новгород, 1991. 

5. Зелінський М.Ю. Людина майбутнього: прогнози і пророцтва. – К., 1990. 

6. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М.,1990. 

7. Никифоров А.П. Является ли философия наукой? // Философские науки. – М., 

1989. - № 6.  

8. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991. 

9. Петрущенко В.Л. Основи філософських знань. – Л., 2007. 

10. Присухін С.І. Філософія: Навч. посіб. – У 2 ч. – Ч.ІІ. Система філософії. – К., 2006. 

11. Сморис Л.О. Філософія: Навч. посіб. – К., 2004. 

12. Філософія: Навчальний посібник / За ред.  І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 2005. 
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Теми рефератів: 

 

1. Методи соціального передбачення. 

2. Наукове передбачення соціальних процесів. 

3. Соціальне передбачення і сучасна глобалістика. 

4. Соціальне прогнозування та політика. 

5. Науково-технічний прогрес та глобальні проблеми сучасності.  

6. Природа і культура. 

7. Людина і Всесвіт. 

8. Пошуки стратегії екологічного розвитку світової цивілізації. 

9. Екологія й екологічні проблеми в Україні. 

10. Ідеї В.І. Вернадського і цивілізаційний вибір України.   

11. Український туризм і його екологічні наслідки. 

12. Еко-туризм – засіб повернення людини до природи. 

 

 

Підручники та навчальні посібники. 

1. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії. Підручник. – К., 2000. 

2. Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К.:Либідь, 

2001. 

3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. Підручник. – К.: 

Либідь, 2001. 

4. Гатальска С.М. Філософія культури. – К.: Либідь, 2005. 

5. Гриненко Г.В. История философии. – К.: Кондор, 2003. 

6. Губерський Л. В. Філософія:Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навч. пос. – 

2-ге вид., стер. Рекомендоване МОН. – К., 2012. 

7. Данілюк А.А. Вступ до філософії. – Черкаси, 2004. 

8. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії: Навч. пос. – Харків: Право, 

2003. 

9. Кальной И.И. Философия.Уч. для ВУЗов. – К.: Кондор, 2003. 

10. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К., 2003. 

11. Любутин К.Н. История западноевропейской философии. – К.: Кондор, 2002. 

12. Мінаков М.А. Вчення Канта про віру розуму. – К.: «Центр практичної філософії», 

2001. 

13. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. пос. для ВНЗ. – 8-е вид., стер. Допущено МОН. 

– К., 2011. 

14. Петрущенко В.П. Основи філософських знань. Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. 

15. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань: Навч. пос. – Львів: «Магнолія 

2006», 2007. 

16. Присухін С.І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч. І. Історія світової та української 

філософії. Ч.ІІ. Система філософії. – К.: КНЕУ, 2006. 

17. Причепій Є.М. Філософія. Навч. пос. – К.: Кондор, 2001. 

18. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Академ-видавництво, 

2006. 

19. Саух П.Ю. Філософія. Навч.пос. – К.: Кондор, 2003. 

20. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. Навч. 

пос. – К.: Вид-во ПАРАПАН, 2002. 

21. Тимошенко З.І. Філософія. Підручник. – К.: Кондор, 2001. 

22. Черній А. М. Філософія: навч. посіб. для самостійної роботи студенів / А. М. 

Черній. – К. : «Академвидав», 2011. – 392 с. (Серія «САМ»). 

23. Щерба С.П. Філософія. Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. 
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Питання для самопідготовки до складання іспиту з філософії. 

1. Що є предметом та основною тематикою філософського знання? 

2. Що таке світогляд ? Які історичні типи світогляду Вам відомі? 

3. Назвіть та охарактеризуйте основне питання філософії. Матеріалізм та ідеалізм, їх 

типи. 

4. Розкрийте та охарактеризуйте суть соціальної філософії. 

5. Охарактеризуйте зародження філософської думки. 

6. Дайте загальну характеристику основних етапів розвитку філософської думки. 

7. Філософія Стародавнього світу. 

8. Філософія середньовіччя. 

9. Філософія епохи Відродження. 

10. Філософія Нового часу. 

11. Німецька класична філософія. 

12. Філософська культура України від стародавніх слов’ян до сучасності. 

13. Охарактеризуйте філософське розуміння категорії буття та визначте її зміст. 

14. Які Вам відомі типи буття? Що таке об’єктивна та суб’єктивна реальність? 

15. Дайте визначення поняття матерії та її атрибутів. 

16. У чому методологічне значення поняття матерії ? 

17. Охарактеризуйте поняття діалектики в його історичному становленні. 

18. Діалектика як теорія розвитку і метод мислення. 

19. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи та закони діалектики. 

20. Охарактеризуйте основні категорії діалектики. 

21. Поясніть філософське розуміння розвитку та прогресу. 

22. Проаналізуйте альтернативи діалектики. 

23. Розкрийте філософську проблему взаємодії суспільства і природи. 

24. Історія суспільства як історія розвитку та його взаємодія з природою. 

25. Назвіть та охарактеризуйте науково-технічні, соціально-філософські, етико-

гуманістичні аспекти екологічних проблем сучасності. 

26. Поясніть сучасну гуманістичну спрямованість філософії. 

27. Дайте визначення поняття „відображення”. Індивідуальна свідомість та її 

структура. 

28. Охарактеризуйте свідомість як необхідну умову відтворення культури. 

29. Проаналізуйте рівні та форми суспільної свідомості. 

30. Філософська теорія пізнавального процесу. 

31. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Теорія істини. 

32. Охарактеризуйте наукове пізнання та його методи на емпіричному  та 

теоретичному рівнях. 

33. Які Вам відомі етичні проблеми науки і наукового пізнання в сучасних умовах? 

34. Філософське тлумачення суспільства як системи зв’язків і відносин. 

35. Проаналізуйте поняття матеріальне виробництво, його типи та структуру. 

36. Охарактеризуйте проблему типологізації етапів історичного процесу. 

37. Назвіть і поясніть сучасні філософські концепції історичного процесу. 

38. Проаналізуйте основні концепції культури та її роль в житті суспільства. 

39. Поясніть співвідношення понять „культура” і „цивілізація”. 

40. Охарактеризуйте цивілізацію та її функції. 

41. Яка роль НТП у співвідношенні культури і цивілізації? 

42. Світова цивілізація та ї основні проблеми. 

43. Визначте зміст і співвідношення понять „людина”, „особа”, „особистість”. 

44. Соціальні типи людини та характер їх взаємин із суспільством. 

45. Охарактеризуйте філософське розуміння потреб, інтересів та соціальної норми. 

46. Проаналізуйте життєву позицію особистості. 
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47. Діалектика історичної необхідності і свободи людини. 

48. Розкрийте сутність проблеми людських цінностей та її значення для сучасності. 

49. Типологія ціннісних орієнтацій. Які існують способи обґрунтування різних типів 

ціннісних орієнтацій? 

50. Охарактеризуйте ієрархію цінностей людського буття. 

51. У чому полягає особливість філософського аналізу глобальних проблем? 

52. Поясніть соціально-економічну природу глобальних проблем. 

53. Який зв’язок загальних тенденцій розвитку людської цивілізації з виникненням та 

вирішенням глобальних проблем . 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи філософських знань» 

 

Програма складена нами відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: філософія як феномен культури, 

коло її проблем, світоглядне значення, понятійно-методологічні здобутки, функції і 

культуротворча роль; зміст основних філософських дисциплін – етики, естетики, 

релігієзнавства, логіки тощо. 

При цьому основна увага приділяється вивченню філософських традицій та сучасних 

концепцій, специфіки філософського осягнення дійсності, усвідомленому формуванню 

світоглядних знань і цінностей. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Навчальний курс «Основи філософських знань» тематично і змістовно наближений 

до нормативної програми викладання дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України, враховує профіль вищого навчального закладу та комплекс інших 

соціально-гуманітарних дисциплін, передбачених навчальними планами. 

Курс «Основи філософських знань» у відповідності з навчальними планами 

спирається на навчальний матеріал передуючих гуманітарних дисциплін, передусім 

«Історії української та зарубіжної культури» та «Історії України», в межах яких студенти 

попередньо знайомляться з особливостями міфології, світогляду та ментальності 

українського народу, історією українського культурного, суспільно-політичного і 

духовного життя. Це надає змогу студентам оцінити  роль та значення філософської думки 

у культурологічних процесах, усвідомити специфіку соціокультурних, етнонаціональних 

тенденцій в Україні. 

Навчальний курс «Основи філософських знань» тематично, логічно й методологічно 

пов’язаний із курсом «Соціології», який системно і глибоко ознайомлює студентів із 

сучасними підходами до розуміння суспільства, його типів, структури, закономірностей 

функціонування і розвитку; вчить застосовувати філософську й наукову методологію для 

аналізу суспільних процесів у світі і в Україні. 

«Основи філософських знань», як навчальна дисципліна, найтіснішим чином 

пов’язана із курсом «Релігієзнавства», особливо з таких проблем: сутність міфологічного, 

релігійного та наукового світогляду; особливості релігійної свідомості та її рівні; релігійна 

картина світу та її сучасна модернізація; зміст середньовічної філософії та теології; 

релігійна концепція буття людини та сенсу її життя;  історія вільнодумства та атеїзму 

тощо. 

Курс «Основи філософських знань» та «Соціологія» згідно з навчальними планами 

передує курсу «Політологія», через те, студенти знайомляться з політологічними 

проблемами, вже маючи навички застосування філософської методології до аналізу 

суспільства. В межах курсу філософії розглядається ціла низка проблем, які є сферою 

наукового інтересу політологічної науки, зокрема: взаємодія економічної, політичної, 

соціальної, ідеологічної сфер суспільства; співвідношення моралі, права, релігії і політики; 

сутність та функції політичної системи, типи і роль політичних інститутів у суспільстві; 
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особливості і рівні політичної свідомості; політичні цінності сучасної цивілізації; сутність 

правової держави, співвідношення держави і громадянського суспільства тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1. Специфіка та розвиток філософського знання 

ЗМ 1. Предмет, тематика та історичні передумови розвитку філософської думки. 

ЗМ 2. Онтологія : філософський зміст проблеми буття. 

ЗМ 3. Сутність та структура пізнавального процесу. 

Модуль 2. Основи філософських дисциплін: поняття і проблематика 

ЗМ 4. Соціальна  філософія: основні методологічні питання. 

ЗМ 5. Етико-релігійний предмет філософського аналізу. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи філософських знань» є – 

надання студентам знань про зародження і розвиток філософських ідей, духовні основи 

суспільного буття, місце філософських дисциплін в системі культури як способу 

духовного самовизначення людини. Вплинути на формування у студентів гуманістичних 

світоглядних орієнтацій, соціально-значущих якостей та виробити навички творчої, 

самостійної роботи з різноманітними джерелами наукової інформації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи філософських знань» є – 

навчити студентів орієнтуватися у складних соціально-політичних, національних, 

культурних, ідеологічних процесах сьогодення; використовувати набуті філософські 

знання, методологічний та понятійний апарат філософії при вивченні комплексу інших 

гуманітарних, природничих і технічних дисциплін та пов’язувати теоретичні знання з 

практикою; прищепити студентам широке бачення світоглядних проблем; сформувати 

навички творчої, самостійної роботи з різноманітними джерелами наукової інформації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- предмет, структуру, функції філософії, її співвідношення з іншими видами знання; 

- роль та значення філософії у житті суспільства й особи; 

- основні етапи розвитку філософської думки, їх особливості, здобутки та значення 

для світової і вітчизняної культури; основні напрямки та проблеми сучасної 

філософії; 

- історію філософської думки в Україні; 

- основні поняття та проблеми онтології, гносеології, антропології, соціальної 

філософії, етики, релігієзнавства; 

- фундаментальні засади логіки та методології наукового пізнання; 

- основи філософського аналізу науки і техніки; 

- філософські проблеми культури і сучасної цивілізації, глобальні проблеми 

людства. 

вміти : 

- порівняти різні типи світогляду і визначити особливості філософії як світогляду; 

- охарактеризувати основні етапи розвитку філософії та найвідоміші філософські 

вчення і школи; 

- визначити провідні напрями та закономірності розвитку суспільних та 

соціоприродних процесів; 

- розкрити зміст основних філософських понять і категорій та показати сферу їх 

вживання; 

- самостійно і творчо працювати з науковою, філософською та публіцистичною 

літературою; 

- використовувати  надбані філософські знання як методологію вивчення інших 

дисциплін, суспільних явищ і процесів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5кредити ECTS. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Специфіка та розвиток філософського знання 
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Змістовий модуль 1. Предмет, тематика та історичні передумови розвитку філософської 

думки. 

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві. 

Філософія як специфічний феномен людської культури. Предмет, об’єкт і структура 

філософського знання. Філософія і наука: спільне, особливе, розбіжне. Розвиток уявлень 

про призначення та роль філософії у житті суспільства й особистості. 

Філософія і світогляд. Сутність світогляду та його історичні форми. Міфологія і 

релігія як джерела філософії, особливості їх світоглядних функцій. Поняття про «основне 

питання філософії», його зміст, евристичну роль та обмеженість. Напрями філософії та 

філософські школи. Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм. Проблема пізнаванності світу. 

Агностицизм, скептицизм. Філософія в духовному житті суспільства. Філософія та 

ідеологія. 

Тема 2. Історія світової філософії. Філософська думка України. 

Зародження  філософської  думки,  її  культурно-історичні передумови. Історичні 

типи філософії. Загальна характеристика основних етапів розвитку філософського знання.   

Філософія Стародавнього Сходу: основні ідеї та поняття. Антична філософія, її роль 

у становленні європейської філософії, науки і культури. Характерні риси філософії 

Середньовіччя, взаємовплив філософії і богослов’я. Філософія Відродження, її 

гуманістичний і вільнодумчий зміст. Філософія Нового часу і формування наукової 

картини світу. Філософські ідеї доби Просвітництва. Класична німецька філософія як 

особливий феномен європейської філософської думки.  

Основні напрями сучасної філософії; головні теми філософських пошуків ХХ ст. 

Філософська культура України: особливості та труднощі її розвитку. Філософський 

зміст світогляду давніх слов’ян. Філософія в Києво-Могилянській академії. Роль академії 

у формуванні національної філософської традиції. Філософія Г. Сковороди, її вплив на 

розвиток вітчизняної філософської думки. Філософський зміст української літературної і 

поетичної спадщини ХVІІІ-ХІХ століть. Видатні українські митці як філософи (Т. 

Шевченко, Л. Українка, І. Франко). 

Українська філософська і соціально-політична думка ХІХ – початку ХХ ст.: основні 

напрями і постаті. Новітня українська філософія. Доба пострадянських трансформацій, її 

вплив на проблематику сучасних філософських пошуків. 

Змістовий модуль 2. Онтологія : філософський зміст проблеми буття. 

Тема 3. Філософське розуміння світу: буття, матерія як вихідні поняття. 

Філософський зміст проблеми буття. «Буття» і «не-буття» як філософські категорії. 

Інтерпретація проблеми буття в матеріалістичних та ідеалістичних, стародавніх і сучасних 

системах філософії. Поняття про об'єктивну та суб'єктивну реальність. Форми буття, їхній 

зміст, специфіка та місце в них людини. Філософська категорія буття і осмислення світу 

як цінності. Уявлення про буття і філософія свободи. 

Співвідношення понять «субстрат», «субстанція», «матерія». Еволюція 

філософського змісту поняття «матерія», його методологічне та евристичне значення, 

сфера застосування і обмеженість. Уявлення про спосіб і форми існування матерії, 

атрибути матерії. Сучасна наука про властивості і будову матерії. «Простір» і «час» як 

філософські поняття: основні філософські та наукові концепції простору і часу. 

Співвідношення понять «рух», «зміна», «розвиток», «прогрес». Ідея розвитку, 

труднощі її узагальнення і розуміння. Діалектика як філософський метод пізнання і 

концепція розвитку, основні історичні форми діалектики. Основні поняття і принципи 

діалектики, їх зміст і методологічна роль у пізнанні світу. Уявлення про основні закони 

діалектики та сферу їх дії: діалектика кількісних і якісних змін; діалектика заперечення; 

внутрішня суперечливість буття і пізнання. Альтернативи діалектики. 

Змістовий модуль 3. Сутність та структура пізнавального процесу 

Тема 4. Філософська теорія пізнання. Наукове пізнання. 
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Проблема пізнання у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Загальні уявлення про 

гносеологію як теорію пізнання, її предмет та методи. Поняття «знання» і «пізнання». 

Багатоманітність форм пізнання. Специфіка агностицизму і скептицизму. 

Чуттєвий і раціональний рівні пізнання. Основні форми чуттєвого пізнання 

(відчуття, сприйняття, уявлення) та раціонального пізнання (поняття, судження, 

умовивід). Теоретичне та емпіричне пізнання. Проблеми розуміння в пізнанні. Роль 

інтуїції в пізнанні.  

Проблема істини та її критеріїв в історії філософії. Об’єктивна, відносна та 

абсолютна істина. Істина і заблудження, істина і правда. 

Поняття про науку. Періодизація історії науки. Специфіка наукового пізнання і 

наукової творчості. Рівні, форми та методи наукового пізнання. Методологія наукового 

пізнання. Філософія науки та сучасна методологія науки: тенденції взаємозв’язку і 

взаємовпливу.  Закономірності розвитку науки. Наука як чинник суспільного розвитку. 

Наукове пізнання і проблема етики вченого. Оцінки сучасної науки. 

Модуль 2. Основи філософських дисциплін: поняття і проблематика. 

Змістовий модуль 4. Соціальна  філософія: основні методологічні питання. 

Тема 5. Людина як предмет філософського аналізу. Соціальні характеристики 

особистості. 

Зміст і співвідношення понять «людина», «особа», «індивід», «особистість». 

Феномен людини як фундаментальна проблема філософії. Філософська антропологія, її 

предмет і проблематика. Розвиток уявлень про природу і сутність людини в історії 

філософії. Єдність природного, соціального і духовного в людині. Соціальні типи людини 

та характер їх взаємин із суспільством.  

Поняття соціалізації людини. Людина і розвиток історії. Роль особистості та мас у 

суспільно-історичному розвитку. Діалектика історичної необхідності і свободи 

особистості. Проблема сенсу буття людини в філософії. Потреби, мотиви, інтереси, 

ціннісні орієнтації людини. Життєва позиція людини та умови її формування. Людство як 

світова спільнота. Концепції майбутнього людства. 

Тема 6. Філософський аналіз суспільства. 

Об’єкт, предмет і проблематика соціальної філософії. «Суспільство» як філософське 

поняття. Розвиток уявлень про природу і закономірності суспільства в історії філософії. 

Філософське тлумачення суспільства як системи зв'язків і відносин, властивості і типи 

соціальних систем.  

Поняття суспільного виробництва, його типи і структура. Матеріальна, соціально-

політична та духовна сфери суспільства: їх особливості, структура, принципи взаємодії. 

Основні підходи до розуміння соціальної структури суспільства. Соціальні спільноти, 

соціальні групи, соціальні інститути, їх типи і роль в життєдіяльності суспільства. 

Проблема класифікації суспільств. Уявлення про рушійні сили суспільства та джерела 

його розвитку. Суспільний прогрес. 

Тема 7. Глобальні проблеми сучасності. 

Поняття «глобальні проблеми сучасності». Особливості та методологія 

філософського аналізу глобальних проблем сучасності. Зв'язок загальних тенденцій 

розвитку людської цивілізації з виникненням та вирішенням глобальних проблем. 

Соціально-економічна природа глобальних проблем. Глобальні проблеми і 

суспільний прогрес. Концепції розв'язування глобальних проблем, їх світоглядна 

характеристика. Проблема загальнолюдських цінностей. Науково-технічний прогрес і 

глобальні проблеми сучасності. Глобальні проблеми і стереотипи суспільного мислення. 

Змістовий модуль 5. Етико-релігійний предмет філософського аналізу   

Тема 8. Етика та естетика як філософські дисципліни. 

Співвідношення понять «етика», «мораль», «моральність». Формування етики як 

науки. Структура етичного знання: емпірична етика, загальна теорія моралі, нормативна 

етика, теорія морального виховання, професійна етика. Понятійно-категоріальний апарат 
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етики. Філософський зміст і проблематика етики і науки. Взаємозв’язок етики з іншими 

науками, які досліджують мораль (філософією, соціологією, історією, етнографією, 

соціальною психологією тощо). 

Природа і сутність моралі як філософська проблема. Релігійні, натуралістичні, 

соціально-історичні концепції природи й еволюції моралі. Походження моралі як 

історичний процес. 

Загальнолюдський і конкретно-історичний зміст моралі. Моральна свідомість і 

моральні відносини. Мораль і право. Мораль і політика. Головні соціальні функції моралі. 

Поняття «естетика», «естетичне», та їхнє місце у філософській термінології. Естетика як 

наука, що вивчає найзагальніші закони розвитку мистецтва та різноманіття естетичного 

відношення людини до світу. Естетика і філософія. Естетика і етика. Моральний аспект як 

складова частина естетичних відносин. Структура естетичного знання. Естетичні 

категорії. Поняття «естетичні закони». 

Тема 9. Релігія як об’єкт філософського дослідження. Релігієзнавство як філософська 

дисципліна. 

Засадничі підходи до визначення релігії. Співвідношення понять «природне» - 

«надприродне». Головні релігієзнавчі концепції про сутність, генезис та історичну роль 

релігії. Елементи і структура релігії. Релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійний 

культ, релігійні організації. Специфіка релігійної свідомості та її рівні. Релігійна ідеологія 

і буденна свідомість. Релігійна віра та її різновиди: сліпа, свідома, фанатична. Релігійні 

почуття як емоційне переживання священного. Складові релігійного культу. Релігійний 

культ і проблема генезису культури. Типи релігійних організацій: секта, община, церква, 

деномінація, харизматичний культ. Поняття «релігійний інститут». 

Функції релігії суспільстві. Релігія як феномен духовної культури і специфічна 

форма суспільної свідомості. Виникнення та становлення релігієзнавства. Засновники та 

видатні дослідники проблем релігієзнавства. Об’єкт  і предмет релігієзнавства. Принципи 

релігієзнавчих досліджень. Основні школи в сучасному релігієзнавстві. Розвиток 

релігієзнавчих досліджень в Україні. Релігієзнавство як комплексна наука. 

Основні критерії класифікації релігій. Визначення племінних, етичних та світових 

релігій. Політеїзм і монотеїзм. Антропоморфізм і зооморфізм. Релігії Спасіння і релігії 

Одкровення. Традиційні і нетрадиційні релігії. Географія релігійного світу. 

Отже, розроблені нами освітньо-професійні програми філософського спрямування є 

важливим підґрунтям для застосування пропонованої методичної системи навчання 

студентів. 

Нами в ході експериментальної діяльності також було розроблено освітньо-

професійні програми для вивчення соціології. Наведемо одну як приклад. 

 

Програма навчальної дисципліни «Соціологія» 

Вивчення дисципліни «Соціологія» закладає основи науково-теоретичних знань (у 

тому числі методологічних прийомів та понятійного апарату), що так необхідні студентам 

для засвоєння комплексу соціально-філософських і політичних дисциплін; сприяє 

розвиткові аналітичного мислення, загальної культури та ерудиції, виробленню активної 

громадянської позиції; допомагає зорієнтуватися у складних і суперечливих процесах 

сьогодення. 

Мета дисципліни: надати студентам знань про соціальну дійсність, найперше про 

типи, структуру, властивості і спосіб функціонування суспільства, характерні риси 

сучасної епохи та основні тенденції розвитку українського суспільства. Вплинути на 

формування у студентів соціально-значущих рис особистості та виробити навички 

творчої, самостійної роботи з різноманітними джерелами наукової інформації. 
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          Завдання: навчити студентів орієнтуватися у сучасних соціальних процесах, змінах 

і трансформаціях нашого суспільства та надати практичних навичок соціальних 

досліджень, необхідних молодому спеціалісту – випускнику ВНЗ. 

 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

         знати:  
- предмет, структуру та основні поняття соціології; 

- історію розвитку та основні школи сучасної соціології; 

- основні елементи, підсистеми та сфери суспільства; 

- соціальну структуру і стратифікацію суспільств, її основні критерії та тенденції 

змін; 

- властивості та функції основних соціальних інститутів; 

- механізм соціалізації особи та типи її соціальної поведінки; 

- методологію і методику отримання емпіричної соціологічної інформації. 

вміти : 

- використовувати соціологічні знання як методологію вивчення політичних, 

культурологічних, економічних дисциплін, теорії менеджменту та у науково-

дослідній роботі; 

- орієнтуватися у новітніх соціологічних даних щодо соціальних процесів в 

Україні; 

- володіти навичками збирання та обробки емпіричної соціологічної інформації; 

- володіти навичками соціального управління в колективі; 

- організувати діяльність соціальних служб, відділів зв’язків з громадськістю 

(public relations) у виробничих організаціях. 

 

Навчальна дисципліна «Соціологія»  тематично і змістовно наближена до 

нормативної програми викладання соціології (рекомендованої Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України) та встановлених Державним стандартом вищої освіти 

вимог до рівня сформованості у особи соціальних і громадянських якостей, патріотизму, 

національної свідомості, знання української мови, професійної компетентності. Окрім 

нормативних вимог, при розробці навчального курсу враховано профіль вищого 

навчального закладу (НТУ), особливості майбутньої професійної діяльності випускників, 

а також зв’язок дисципліни «Соціологія» із комплексом інших соціально-гуманітарних 

дисциплін, що передбачені чинними навчальними планами. 

Навчальна дисципліна «Соціологія» змістовно спирається на попередньо засвоєний 

студентами навчальний матеріал з дисципліни «Історія України», в межах якої йде 

ознайомлення з особливостями становлення українського суспільства, історичними 

змінами, що відбулися в соціогруповій структурі суспільства та їх взаємозв’язком із 

соціальними процесами сьогодення. 

Особливого значення набувають також споріднені навчальні дисципліни 

культурологічного спрямування: «Історія української та зарубіжної культури», 

«Історія світової культури», «Культурологія» (залежно від навчальних планів 

бакалаврату), які закріплюють системні уявлення про етапи розвитку світової культури; її 

рівні і форми, про специфіку соціокультурних процесів в Україні. Важливе місце посідає 

проблематика соціології культури, її соціально–практичної природи, досліджень нової 

соціально–культурної реальності в Україні, базових галузей соціокультурної сфери.  

Соціологія як навчальна дисципліна найтіснішим чином пов’язана із дисципліною 

«Філософія». Остання знайомить студентів із базовими поняттями й принципами 

соціальної філософії; головними тенденціями розвитку сучасної цивілізації; розглядає 

проблему закономірностей, чинників та рушіїв розвитку суспільства; аналізує особистість 

в системі суспільних відносин. 
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Навчальна дисципліна «Соціологія» тематично пов’язана із дисципліною 

«Релігієзнавство», в межах якого студенти знайомляться із науковою спадщиною 

класиків соціології, присвяченою питанням розвитку та специфіки функціонування 

релігійних інститутів у суспільстві; із соціологічним аналізом як релігії в цілому, так і 

окремих її елементів (релігійних груп і організацій, релігійної свідомості, релігійної 

діяльності, релігійних відносин); дослідженнями релігійної психології, громадської думки 

про релігію і церкву, конфесійної орієнтації віруючих, груп, політичних сил, впливу релігії 

на поведінку людей в різних сферах суспільного життя, міжконфесійних конфліктів тощо. 

Навчальна дисципліна «Соціологія» охоплює низку важливих проблем, які є сферою 

наукового інтересу «Політології», зокрема, формування і функціонування політичної 

системи, влади як соціального явища і як критерію стратифікації, соціологічні теорії 

політичних партій і рухів, особливості політичної психології і політичної поведінки 

електорату тощо. Крім того, курс соціології містить важливі питання правових 

дисциплін, що пов’язані із визначенням моделей суспільно-державних відносин, 

юридичними засадами співвідношення держави, суспільства, громадських організацій в 

сучасному світі, законодавчої бази соціальної політики в Україні, функціонування 

соціальної сфери. 

Варто вказати і на зв’язок соціології з комплексом психолого-педагогічних 

дисциплін, в межах яких розглядаються проблеми формування індивідуальної свідомості, 

світогляду, особистісних якостей людини; особливості механізмів соціалізації; типи 

особистості. 

При вивченні навчальної дисципліни «Соціологія» застосовуються 3 групи методів 

навчання: 

 методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання навчальної 

інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація); практичні (вправи, 

групові та індивідуальні завдання). В межах самостійної роботи – робота з книгами, 

робота з методичними матеріалами, робота з Інтернет-джерелами, творчі завдання. 

При вивченні навчальної дисципліни активно використовуються інтерактивні методи 

(при веденні лекцій та семінарських занять) та проблемно-пошукові методи навчання (як 

при веденні аудиторних занять, так і при організації самостійної роботи студентів). 

Що стосується методів стимулювання і мотивації навчання, то досвід підтверджує 

ефективність навчальних дискусій (при вивченні ЗМ №№  4, 6, 7). 

 

Зміст навчального матеріалу. 

МОДУЛЬ 1. Соціологія як галузь наукового знання. 

ЗМ № 1. Соціологія  як наука: об’єкт, предмет, структура, функції. 

Предметна сфера соціологічної науки. Структура системи соціологічного знання. 

Основні функції соціології. Соціологія в системі суспільних наук, її зв’язок з іншими 

науками.  

 

ЗМ № 2. Методика і техніка соціологічних досліджень. 

Сутність і типологія соціологічних досліджень. Програма соціологічного 

дослідження. Загальна характеристика і класифікація методів збору первинної 

соціологічної інформації. Опитування як метод збору соціологічної інформації. 

Соціологічна анкета як інструмент збирання соціологічної інформації. Аналіз документів і 

спостереження в соціології. Обробка  та аналіз соціальної інформації. Прогнозування 

соціальних явищ та процесів.  
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ЗМ № 3. Виникнення та розвиток соціологічної науки. 

Соціальні умови і теоретичні передумови виникнення соціології. Основні етапи 

становлення і розвитку соціології як науки. Історична ґенеза соціально-філософського 

знання. Основні ідеї соціології О. Конта. Огюст Конт про суспільство як соціальний 

організм. Відмінні риси соціології Г. Спенсера. Натуралізм в соціології к. ХІХ – п. ХХ ст. 

Ідея «розуміння» В. Дільтея та розуміюча соціологія М. Вебера. Витоки соціально-

політичних вчень в Україні. Сучасний етап розвитку соціології в Україні. 

 

ЗМ № 4. Основи соціологічного аналізу суспільства.  

Базові ознаки суспільства. Суспільство як система. Основні елементи суспільства. 

Властивості і типи соціальних систем. Класифікація суспільств як проблема соціології. 

Тенденції розвитку світової системи. Місце України в сучасному світі. 

 

МОДУЛЬ 2. Суспільство і людина в предметному полі соціології 

ЗМ № 5. Поняття і форми соціальної нерівності.   

Поняття та основні елементи соціальної структури. Поняття і типи соціальних 

спільнот, їх різновиди. Проблема походження соціальної нерівності. Економічна нерівність 

та її показники. Політична нерівність. Структура і типи політичних еліт. Етнічна нерівність 

та ксенофобія. Професійна нерівність. Гендерна нерівність в сучасному суспільстві.   

 

ЗМ № 6. Особистість у системі соціальних зв’язків  

Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві. Поняття 

особистості в соціології та її співвідношення з поняттями: людина, індивід, 

індивідуальність. Соціальний статус, соціальні ролі і соціальний тип особистості. Основні 

чинники формування особи. Соціалізація як процес. Соціальна активність особистості: 

критерії, показники.  

 

ЗМ № 7. Соціальні інститути. Соціальний контроль і девіація. 

Інституалізація як соціальний феномен. Поняття, типи та роль соціальних інститутів 

в життєдіяльності суспільства. Структурні елементи соціального інституту. Функції і 

дисфункції соціальних інститутів. Девіантна поведінка: види, причини, шляхи подолання. 

Соціологічні теорії девіації.  

 

ЗМ № 8. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність. 

Теорія соціальної стратифікації. Соціальний склад вищих, середніх і нижчих класів. 

Поняття і типи соціальної мобільності. Стратифікація українського суспільства. 

 

МОДУЛЬ 1. Соціологія як галузь наукового знання. 

ЗМ № 1. Тема: Соціологія  як наука: об’єкт, предмет, структура, функції. 

План семінарського заняття № 1 

1. Особливості предмету і об’єкту  соціології. 

2. Функції соціології в суспільстві. 

3. Структура науки „Соціологія”. 

4. Історичні типи соціології. 

5. Загальна соціологія, мета соціології та соціологічна уява. 

 

Література: 

1. Аверьянов Л. Я. Социология: что она знает и может. – М., 1993. 

2. Ричков М. О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 6-15. 

3. Соціологія: Підручник  для студентів внз / За ред. В. Г.Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 9-29. 
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4. Соціологія. Курс лекцій / За редакцією Старовойта І. С. – Тернопіль, Астон, 1999. 

– С. 4-13. 

 

Теми рефератів: 

1. Соціологія в системі суспільних наук. 

2. Предметна сфера соціологічної науки. 

3. Система соціологічного знання: сутність структурних елементів та їх 

взаємозв’язок. 

4. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії в структурі соціологічного знання. 

5. Роль соціології в соціальному реформуванні сучасного суспільства. 

6. Дискусія про предмет соціології. 

7. Суспільство та соціологія на початку ІІІ тисячоліття. 

8. Громадська думка про соціологію. 

9. Основні погляди на структуру соціології. 

10. Макро та мікросоціологічні підходи в соціології. 

 

ЗМ № 2. Тема: Методика і техніка соціологічних досліджень. 

План семінарського заняття № 2 

1. Функції та структура програми, загальні вимоги до програми соціологічного 

дослідження. 

2. Проблема, тема, об’єкт та завдання соціологічного дослідження. 

3. Теоретична інтерпретація та операційне визначення понять соціологічного 

дослідження. Види гіпотез. 

4. Спостереження як метод соціологічного дослідження.  

5. Види спостережень, програма спостереження, ознаки і одиниці спостереження. 

6. Документ як джерело соціологічної інформації.  

Література: 

1. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д. Г. Соціология: Учебник / Под ред. 

к.ф.н., доц. Д. Г. Лощакова. – М.: ИНФРА, 2002. – С. 73-91.  

2. Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – 

М.: Изд-во, МГУ, 1988. 

3. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наукова 

думка, 1996. 

4. Ричков М. О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 44-60. 

5. Соціологія. Курс лекцій / За ред. Пічі В. М. – Львів, 2002. – С. 272-306. 

 

Теми рефератів: 

1. Місце і роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності. 

2. Програма соціологічного дослідження: поняття, функції, призначення. 

3. Роль методу вибірки у соціологічній практиці. 

4. Значення опитування у комплексі методів збору соціологічної інформації. 

5. Різновиди інтерв’ю та особливості їх застосування в соціологічному дослідженні. 

6. Застосування аналізу документів у практиці соціологічних досліджень: історичний 

огляд. 

7. Специфіка спостережень як методу збору первинної соціологічної інформації. 

8. Узагальнення та форми відображення результатів соціального дослідження. 

9. Сутність та призначення соціального прогнозу. 

10.  Пошукове і нормативне прогнозування: сутність і особливості застосування. 

 

ЗМ № 3: Виникнення та розвиток соціологічної науки. 

План семінарського заняття № 3 
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1. Протосоціологічні знання в філософському контексті. 

2. Позитивізм О. Конта. 

3. Соціологічні погляди Г. Спенсера. 

4. Соціологія М. Вебера, Е. Дюркгейма. 

5. Західна соціологія ХХ-ХХІ ст. 

6. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.  

 

Література: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс, 1993. 

2. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія: Навч. посібник / За заг. ред. М. В. 

Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 27-50. 

3. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку  ХХ 

ст.). – К., 1993. 

4. Ионин Л. Георг Зиммель – социолог. – М., 1979. 

5. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К.: Либідь, 1996. 

6. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1996. 

7. Соціологія. Посібник для студентів внз / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 16-55. 

 

Теми рефератів: 

1. О. Конт – засновник соціологічної науки. 

2. Теорія суспільства Г. Спенсера. 

3. Психологія юрби Г. Леона. 

4. Соціологічні аспекти психоаналізу З. Фрейда. 

5. Е. Дюркгейм про цінності та ідеали. 

6. Соціологія еліти В. Парето. 

7. Розуміюча соціологія М. Вебера. 

8. Основні напрями західної соціології ХХ ст. 

9. Особливості розвитку сучасної західної соціологічної думки. 

10. Політична соціологія М. Драгоманова. 

11. Генетична соціологія М. Грушевського. 

12. Соціологія еліти В. Липинського. 

13. Українська соціологія поч. ХХІ ст. 

 

ЗМ № 4: Основи соціологічного аналізу суспільства. 

План семінарського заняття № 4 

1. Розвиток суспільства як проблема соціології.  

2. Системний підхід до аналізу суспільства. 

3. Поняття “соціальні зв’язки”, “соціальна взаємодія”, “соціальні відносини”. 

4. Типологія суспільств в сучасній соціології. 

5. Характерні особливості сучасного суспільства. 

 

Література: 

1. Белдикс Р. Современное общество // Американская социология. – М., 1992. 

2. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д. С. Социология: Учебник / Под ред. 

к.ф.н., доц. Д. Г.Лощакова. – М.: ИНФРА – М., 2002. – С. 91-104. 

3. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Прогресс, 1992. 

4. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К., 1994. 

5. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академі», 2003. – С. 113-121. 
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Теми рефератів: 

1. Соціальний прогрес як проблема філософської й  соціологічної думки. 

2. Громадянське суспільство та шляхи його формування. 

3. Суспільство соціального розвитку та його інтерпретації у західній соціології. 

4. Теорії походження суспільства і їх актуальність сьогодні. 

5. Принципи, прояви та наслідки модернізації сучасного суспільства. 

6. Соціальні зміни в українському суспільстві кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

7. Вектори впливу НТП на сучасне українське суспільство.  

 

 

МОДУЛЬ 2. Суспільство і людина в предметному полі соціології  

ЗМ № 5: Поняття і форми соціальної нерівності.  

План семінарського заняття № 5 

1. Загальне та характерне у визначенні  поняття соціальної структури суспільства. 

2. Основні види та характеристика елементів соціальної структури. 

3. Проблема походження соціальної нерівності. 

4. Види нерівності. 

 

Література: 

1. Гидденс Е. Стратификация и классовая структура // Социологические 

исследования. – 1992. - № 9. 

2. Комаров М. С. Социальная стратификация и социальная структура // 

Социологические исследования. – 1992. – № 7. 

3. Соціологія. Курс лекцій / За ред. Старовойта І. С. – Тернопіль, Астон, 1999. – С. 

70-78. 

4. Соціологія. Посібник для студентів внз  / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 109-116. 

Теми рефератів: 

1. Соціальна структура суспільства та її основні елементи. 

2. Зміни соціальної структури українського суспільства в кін. ХХ ст. 

3. Трансформація соціальної структури сучасного українського суспільства. 

4. Концепція М. Вебера про сутність, джерела і тенденції розвитку соціальної 

нерівності. 

5. Соціологія бідності як напрям досліджень. 

6. Гендерна соціологія. 

7. Етносоціальна структура суспільства.  

 

ЗМ № 6: Особистість у системі соціальних зв’язків.  

План семінарського заняття № 6 

1. Основні наукові підходи до розуміння сутності людини. 

2. Соціологія особистості як галузь соціологічної науки. 

3. Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. 

4. Соціальний статус і соціальна роль. 

5. Соціальні типи особистості. 

6. Соціалізація та соціальна адаптація особистості. 

 

Література: 

1. Бекешкина И. Е. Структура личности. Методологический анализ. – К.: Наук. 

думка, 1986. 

2. Лукашевич М. П. Туленков М.В. Соціологія: Навч. посібник / За заг. ред. 

М.В.Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 172-194. 

3. Москаленко В. В. Социализация личности. – К., 1986. 
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4. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. 

5. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство по 

рецептурным личностным методикам : Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987. 

6. Хомич И. И. Человек – живая система : Естественнонаучный и философский 

анализ. – Минск: Беларусь, 1986. 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.  

 

Теми рефератів: 

1. Соціологія особистості як галузь соціологічної науки. 

2. Філософсько-соціологічні уявлення про особистість. 

3. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки. 

4. Соціологічні проблеми соціалізації особистості. 

5. Характеристика сучасних моделей соціалізації. 

6. Соціологічна структура особистості. 

7. Механізми взаємодії особистості і суспільства. 

8. Місце соціального статусу в житті особистості. 

9. Рольові теорії особистості. 

10. Проблема особистості в сучасному українському суспільстві. 

 

ЗМ № 7: Соціальні інститути. Соціальний контроль і девіація. 

План семінарського заняття № 7. 

1. Поняття і типи соціальних  інститутів. 

2. Головні функції соціальних інститутів. 

3. Соціальний контроль та його види. 

4. Соціальні норми і відхилення, соціальні санкції. 

5. Поняття девіації. Соціологічні теорії девіації.  

 

Література: 

1. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д.. Г. Социология: Учебник / Под ред. 

к.ф.н., доц. Д. Г. Лощакова. – М.: ИНФРА – М., 2002. С. 142-147. 

2. Бурдье П.  Социология политики. – М., 1993. 

3. Гавриленко І. М., Скідін О. Л. Соціологія освіти. Навч. посібник. – Запоріжжя: 

ЄТТА-ПРЕСС, 1998. 

4. Донченко Т. И., Рывкина Р. В. Социология економической жизни: Очерки теории. 

– Новосибирск: Наука, 1991. 

5. Економічна соціологія: Навч. посібник / В. М. Ворона, В. Є. Пилипенко та ін. – К.: 

Ін-т соціології НАН України, 1997. 

6. Нечаев В. Я. Социология образования. – М.: Изд. МГУ, 1992. 

7. Политическая социология  / Отв. ред. В. Н. Иванов, Г. Ю. Семгин. – М.: Мысль, 

2000. 

8. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В. Г. Городяненка.-К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 176-181. 

 

Теми рефератів: 

1. Соціальний контроль та його функції у суспільстві. 

2. Типи соціальних норм і різновиди покарань за їх порушення.  

3. Нормативні інститути та соціальний контроль.   

4. Наука як соціальний інститут.  

5. Освіта як соціальний інститут. 

6. Культура як соціальний феномен. 

7. Інститут церкви та його функції. 

8. Шлюб як соціальний інститут. 
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9. Політичні інститути в сучасному суспільстві. 

10. Основні риси соціальних організацій.  

 

ЗМ № 8: Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.  

План семінарського заняття № 8. 

1. Теорія соціальної стратифікації суспільства. 

2. Соціальна мобільність, її типи. 

3. Соціальна стратифікація українського суспільства: тенденції змін.  

 

Література: 

1. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія: Навч.посібник / За  заг. ред. М. В. 

Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 194-210. 

2. Ричков М. О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 91-98. 

3. Соціологія: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 161-166, 181-184. 

4. Юрій М. Ф. Соціологія. – К., 2004. – С. 200-223. 

5. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. – С. 337-366. 

 

Теми рефератів: 

1. П. Сорокін про форми соціальної стратифікації. 

2. Соціальне розшарування українського суспільства за радянської доби та в кін. ХХ 

ст.: порівняльний аналіз. 

3. Проблеми формування середнього класу в Україні. 

4. Фактори розшарування суспільства на поч. ХХІ ст. 

5. Сутність і ознаки каст, станів, класів, страт. 

6. Особливості соціальної стратифікації на макро та мікрорівнях.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МОДУЛЬ 1. Соціологія як галузь наукового знання. 

ЗМ № 1. Соціологія як наука, об’єкт, предмет, структура, функції.  

 

Зміст завдання: 

1. Охарактеризуйте предметну область соціологічної науки. 

2. Поясніть роль соціології в системі суспільствознавчих наук. Відобразіть схематично 

взаємозалежність соціології з іншими суспільствознавчими науками. 

3. Обґрунтуйте загальнонаукові принципи, на яких базуються соціологічні знання. 

4. Поміркуйте над висловленням Н. Смелзера: «Соціологію можливо визначити як 

наукове вивчення суспільства та суспільних відносин». 

5. Визначте основні завдання соціологічної науки на сучасному етапі.  

6. Відобразіть загальну схему функціонування соціології. 

7. Проаналізуйте місце та роль соціологічної науки в сучасній Україні та в країнах 

Євросоюзу. 

Рекомендована література: 

1. Аверьянов Л. Я. Социология: что она знает и может. – М., 1993. 

2. Ричков М.О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 6-15. 

3. Соціологія: Підручник  для студентів вн з/ За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 9-29. 

4. Соціологія. Курс лекцій / За редакцією Старовойта І.С. – Тернопіль, Астон, 1999. – 

С. 4-13. 
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ЗМ № 2. Методика і техніка соціологічних досліджень. 

Зміст завдання: 

 

1. Визначте роль та місце конкретно-соціологічного дослідження в реальному житті 

сучасного українського суспільства. Наведіть приклади проведення конкретно-

соціологічного дослідження та застосування отриманих результатів. 

2. Назвіть основні процедури та етапи проведення соціологічного дослідження і 

проаналізуйте послідовність, призначення, зміст та особливості здійснення кожного з 

них.   

3. Проаналізуйте особливість та призначення програми конкретно-соціологічного 

дослідження. 

4. Відобразіть схематично основні методи збору соціологічної інформації. Визначте та 

проаналізуйте позитивні та негативні риси кожного з них.  Який з цих методів, на 

Ваш погляд, є найбільш популярним? Обґрунтуйте свою відповідь. 

5. Застосуйте на практиці соціологічний метод опитування. Використовуючи цей 

метод, Вам слід дізнатися у своїх одногрупників їх ставлення до своєї майбутньої 

професійної діяльності та можливих професійних перспектив. Виходячи з цього, 

складіть власну анкету та обробіть отримані данні. 

 

Рекомендована література: 

1. Бельский В.Ю., Беляев А.А., Лощаков Д.Г. Соціология:Учебник / Под ред. к.ф.н., 

доц. Д. Г. Лощакова. – М.: ИНФРА, 2002. – С. 73- 91.  

2. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М.: 

Изд-во МГУ, 1988. 

3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 

1996. 

4. Ричков М.О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 44-60. 

5. Соціологія. Курс лекцій / За ред. Пічі В.М. – Львів, 2002. – С. 272-306. 

 

 

ЗМ № 3. Виникнення та розвиток соціології. 

Зміст завдання: 

 

1. Проаналізуйте головні передумови виникнення соціології як самостійної галузі 

наукових знань. 

2. Визначте основні етапи становлення та розвитку соціології як науки та назвіть 

особливості кожного з них. 

3. Використовуючи рекомендовану літературу, підготуйте реферативну відповідь 

обсягом 4-5 сторінок на одне з наступних питань: 

Варіант №1: «Огюст Конт – родоначальник соціологічної науки»; 

Варіант №2: «Теорія суспільства Г.Спенсера»; 

Варіант №3: «Психологія юрби Г.Лебона»; 

Варіант №4: «Соціологічні аспекти психоаналізу З.Фрейда»; 

Варіант №5: «Е.Дюркгейм про цінності та ідеали»; 

Варіант № 6 «Основні напрями розвитку західної соціології к. ХХ ст.»; 

Варіант № 7: «Розвиток сучасної західної соціологічної думк». 

4. Охарактеризуйте становлення та розвиток соціологічної думки в Україні. 

Проаналізуйте актуальність соціології еліти В. Липинського для сучасного 

українського суспільства. 
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5. Поміркуйте над виразом сучасного історика соціології Р. Арона: «Як і кожна наука 

соціологія відчуває вплив різних факторів, але це не змінює її інтернаціональної 

природи». 

 

Рекомендована література: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс, 1993. 

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Навч. посібник / За заг. ред. М. В. 

Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 27-50. 

3. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку  ХХ 

ст.). – К., 1993. 

4. Ионин Л. Георг Зиммель – социолог. – М., 1979. 

5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Посібник. – К.: Либідь, 1996.  

6. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1996. 

7. Соціологія. Посібник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. К.: Видавничий 

центр „Академія”, 1999. – С. 16-55. 

 

МОДУЛЬ 2. Суспільство і людина в предметному полі соціології 

ЗМ № 4. Основи соціологічного аналізу суспільства. 

 

Зміст завдання: 

1. Охарактеризуйте роль суспільства як соціального феномену. Розкрийте сутність 

теорій виникнення суспільства 

2. Проаналізуйте суспільство як складну ієрархію соціальних систем. Розкрийте 

сутність основних елементів суспільства та їх сучасне призначення. 

3. Визначте характерні риси індустріального та постіндустріального суспільства  на 

прикладі порівняння розвитку країн Західної Європи. Вашу відповідь оформіть у 

вигляді таблиці. 

4. Поміркуйте над майбутнім осягненням загально цивілізаційних засад суспільного 

буття для України. Які, на Вашу думку, в цьому можливо є труднощі та 

перспективи? 

5. Поясніть, як розуміє суспільство Сорокін П. А., проаналізувавши уривок з його праці 

«Людина. Цивілізація. Суспільство»: «...Общество означает не только 

совокупность нескольких единиц (особей, индивидов и т.д.), но предполагает, что 

эти единицы не изолированы друг от друга, а находятся между собой в процессе 

взаимодействия, то есть оказывают друг на друга то или иное влияние, 

соприкасаются друг с другом и имеют друг с другом ту или иную связь...». 

 

Рекомендована література: 

1. Белдикс  Р. Современное общество // Американская социология. – М., 1992. 

2. Бельский В.Ю., Беляев А.А., Лощаков Д.С. Социология: Учебник / Под Д.Г. 

Лощакова. – М.: ИНФРА, 2002. – С. 91-104. 

3. Сорокин П. Человек.Цивилизация.Общество. – М.: Прогресс, 1992. 

4. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К., 1994. 

5. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 113-121. 

 

 

ЗМ № 5. Поняття та форми соціальної нерівності. 

Зміст завдання: 

1. Поміркуйте над висловленням К.Маркса і Ф.Енгельса: «Вільний і раб, патрицій і 

плебей, поміщик і кріпак, майстер і підмайстер, коротко кажучи, гнобитель і 

пригноблений перебували у вічному антагонізмі один до одного, вели невпинну, то 
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приховану, то явну боротьбу, яка завжди кінчалася... перебудовою всього 

суспільства...». З’ясуйте історичні джерела соціальної нерівності та поясніть 

причини їх виникнення.  

2. Визначте сутність понять: «соціальна структура суспільства», «соціальний статус», 

«соціальна роль», «соціальний ранг» та наведіть приклади кожного з цих понять. 

3. Поясніть, яким чином соціальна нерівність формується на основі рангових 

показників та які форми нерівності існують в сучасному суспільстві? 

4. Проаналізуйте сучасну інтерпретацію «лисиць» і «левів» виходячи з розуміння 

соціології еліти В. Парето. 

5. Зробіть у вигляді таблиці порівняльну характеристику основних складових елементів 

соціальної структури українського та західного суспільств  на рубежі ХХ – ХХІ ст. та 

визначте ті елементи, які сьогодні мають актуальне значення. 

6. Розкрийте сутність моделей соціальної стратифікації західного суспільства 

У. Уотсона та українського суспільства Н.М.Римашевської, у чому виявляється 

схожість між ними? 

7. Охарактеризуйте трансформацію соціальної структури українського суспільства. Які 

основні чинники на Вашу думку сприяли цьому процесу? 

8. Проаналізуйте основні елементи соціальної структури сучасного  українського 

суспільства та покажіть їх вплив на динаміку його  розвитку. 

9. Визначте основні проблеми формування «середнього класу» в Україні. Які шляхи 

вирішення цих проблем Ви можете запропонувати? 

10. Поміркуйте над тим, які зміни в соціальній структурі українського суспільства 

можуть відбуватись у найближчі п’ять років і які підстави є для цього сьогодні? 

 

Рекомендована література: 

1. Гидденс Е. Стратификация и классовая структура // Социологические 

исследования. – 1992. - №9. 

2. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура // 

Социологические исследования. – 1992. – № 7. 

3. Соціологія.Курс лекцій / За ред. Старовойта І. С. – Тернопіль: Астон, 1999. – С. 70-

78. 

4. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 109-116. 

 

 

ЗМ № 6. Особистість в системі соціальних зв’язків. 

Зміст завдання: 

 

1. Визначте спільні та відмінні особливості понять «людина», «особистість», «індивід». 

Проаналізуйте особливості соціологічного підходу до вивчення особистості. 

2. Охарактеризуйте соціологічні концепції особистості. Які з них на Вашу думку є 

актуальними сьогодні? 

3. Проаналізуйте механізми взаємодії людини і суспільства та наведіть приклади цієї 

взаємодії. 

4. Поміркуйте над висловленням Бердяєва М.А.: «Человек оказывается лишенным 

измерения глубины, он превращается в двумерное, плоскостное существо. Новый 

человек будет лишь в том случае, если человек имеет измерение глубины, если он 

есть духовное существо, иначе вообще человека нет, а есть лишь общественная 

функція». 

5. Назвіть і охарактеризуйте основні сучасні чинники, що визначають мотивацію 

особистості. 
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6. Складіть перелік соціальних норм, які зараз впливають на життєдіяльність 

особистості в Україні. Які, на Вашу думку, з цих соціальних норм притаманні для 

особистостей в країнах Євросоюзу?  

7. Проаналізуйте висловлення Сорокіна П.А.: «Человеческое общество... похоже на 

волнующееся море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе 

подобными, постоянно сталкиваются друг с другом, возникают, растут и 

исчезают, а море-общество – вечно бурлит, волнуется и не умолкает...»  

 

Рекомендована література: 

1. Бекешкина И. Е. Структура личности. Методологический анализ. – К.: Наук. 

думка, 1986. 

2. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія: Навч. посібник / За заг. ред. 

М.В.Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 172-194. 

3. Москаленко В.В. Социализация личности. – К., 1986. 

4. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. 

5. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство 

по рецептурным личностным методикам : Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987. 

6. Хомич И.И. Человек – живая система : Естественнонаучный и философский 

анализ. – Минск: Беларусь, 1986. 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997.  

 

 

ЗМ № 7. Соціальні інститути. Соціальний контроль і девіація. 

Зміст завдання: 

 

1. Поясніть, чому поняття «соціальний інститут» посідає одне з центральних місць у 

соціології? Назвіть основні ознаки соціального інституту. 

2. Зробіть порівняльну таблицю основних соціальних інститутів, визначивши їх роль  

та призначення в суспільстві. 

3. Назвіть та охарактеризуйте нові соціальні інститути, які виникли в Україні протягом 

останніх трьох років. Що, на Вашу думку, вплинуло на їх появу? 

4. Використовуючи рекомендовану літературу, підготуйте реферативну відповідь 

обсягом 4-5 сторінок на одне з наступних питань: 

Варіант №1: «Місце та роль соціальних інститутів у житті суспільства»; 

Варіант №2:  «Освіта як соціальний інститут»; 

Варіант №3: «Наука як соціальний інститут»; 

Варіант №4: «Політика як соціальний інститут»; 

Варіант №5: «Економіка як соціальний інститут»; 

Варіант № 6: «Сім’я як соціальний інститут»; 

Варіант № 7: «Релігія як соціальний інститут».  

5. Визначте основні проблеми функціонування соціальних інститутів у сучасному 

українському суспільстві. Які шляхи їх вирішення Ви вважаєте актуальними є 

сьогодні? 

6. Охарактеризуйте девіацію як соціальне явище та визначте класифікацію девіантної 

поведінки людини в суспільстві. 

7. Поміркуйте над проявом девіації в процесі трансформації соціальної системи, під час 

змін ціннісних орієнтацій та наведіть приклади. 

8. Проаналізуйте основні елементи соціального контролю та зробіть їх порівняльний 

аналіз.  

Рекомендована література: 

1. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д. Г. Социология: Учебник / Под ред. Д.Г. 

Лощакова. – М.: ИНФРА – М, 2002. – С. 142-147. 
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2. Бурдье П.  Социология политики. – М., 1993 

3. Гавриленко І. М., Скідін О. Л. Соціологія освіти. Навч. посібник. – Запоріжжя: 

ЄТТА-ПРЕСС, 1998. 

4. Донченко Т. И., Рывкина Р. В.Социология экономической жизни: Очерки  теории. 

– Новосибирск: Наука, 1991. 

5. Економічна соціологія: Навч. посібник / В. М. Ворона, В. Є. Пилипенко та ін. – К.: 

Ін-т соціології НАН України, 1997. 

6. Нечаев В. Я. Социология образования. – М.: Изд. МГУ, 1992. 

7. Политическая социология / Отв. ред. В.Н. Иванов, Г.Ю.Семгин. – М.: Мысль, 

2000. 

8. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 176-181. 

 

 

ЗМ № 8. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність. 

Зміст завдання: 

 

1. Зробіть порівняльну таблицю соціального розшарування українського суспільства 

за радянської доби та у сучасний період його розвитку. 

2. Визначити основні фактори розшарування суспільства на поч. ХХІ ст. 

3. Охарактеризуйте сутність і ознаки каст, станів, класів, страт. 

4. Порівняйте особливості соціальної стратифікації на макро- та мікрорівнях.  

5. Поясніть типи соціальної мобільності сучасного українського суспільства.  

6. Проаналізуйте пріоритетні ознаки соціальної мобільності сучасного західного 

суспільства. 

7. Назвіть характерні принципи прояву соціальної мобільності для української 

молоді, з чим на Вашу думку вони пов’язані? 

 

Рекомендована література: 

1. 1. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія: Навч. посібник / За   заг. ред. М.В. 

Туленкова. – К.: МАУП, 1998. – С. 194-210. 

2. Ричков М. О. Соціологія. Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС 

України, 2001. – С. 91-98. 

3. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр „Академія”, 2003. – С. 161-166, 181-184. 

4. Юрій М.Ф. Соціологія. – К., 2004. – С. 200-223. 

5. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. – С. 337-366. 

 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ. 

 

1. Тести, вправи і завдання з соціології (для проведення модульного і підсумкового 

контролю) / Укладач доц. Арістова А.В. – К.: НТУ, 2005. – 15 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 

усіх спеціальностей / Укладач Ципко В.В. – К.: НТУ, 2006. – 25 с. 

3. Пакет тестів з тем «Виникнення та розвиток соціології», «Особистість в системі 

соціальних зв’язків», «Суспільство як соціальна система». 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Гавриленко І. М. Соціологія. Кн. 1. Соціальна статика: Навч. посіб. – К.: КНУ ім. 

Тараса Шевченка, 2000. – 336 с.  
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2. Гавриленко І. М. Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка: Навч. посіб. – К.: ВЦ 

"Київський університет", 2000. – 464 с.  

3. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології: Від античності до початку ХХ 

століття. – К.: Либідь, 1993. – 335 с. 

4. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Базовий курс: Підручник. – К.: 

Каравела, 2006. – 312 с. 

5. Макеєв С. О. Соціологія. – К.: Т-во «Знання», 2003. – 455 с. 

6. Примуш М. В. Соціологія. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 592 с. 

7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії / Укл. Піча В.М., Піча Ю.В., Хома Н.М./ – 

К: Каравела; Львів: Новий світ, 2000, 2002. – 475 с. 

 

Додаткова: 

1. Буржуазная социология на исходе ХХ века: Критика новейших тенденций. – М.: 

Наука, 1986. – 379 с. 

2. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К.: Основи, 1994. – 263 с. 

3. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії 

«громадянське суспільство». – Львів: Центр гуманітарних досліджень ЛНУ ім. І. 

Франка, 2000. – 318 с. 

4. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. 

– СПб.: Изд-во Ольга, 1996. – 286 с. 

5. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2004. – 400 с. 

6. Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах (Волинський державний 

університет ім. Л. Українки, Інститут соціальних наук). – Луцьк: Б.в., 1996. – 105 с. 

7. Лукашевич М. П., Тулєнков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – К.: 

МАУП, 1999. – 344 с. 

8. Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. –  256 с. 

9. Общая социология. Хрестоматия / Под общ. ред. Н.И. Лапина. – М.: Высш. шк., 

2006. – 783 с. 

10. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. 

– 880 с. 

11. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М.: Аспект Пресс, 1996. 

– 318 с. 

12. Смелзер Н.  Социология. – М.: Феникс, 1996. – 368 с. 

13. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Изд-во Политлитературы, 

1992. – 543 с. 

14. Социологические исследования (щомісячний часопис ). 1992 –2007. 

15. Соціологічна думка України: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с. 

16. Тарасенко В. І., Іваненко О. О. Проблема соціальної ідентифікації українського 

суспільства (соціотехнічнологічна парадигма). – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2004. – 576 с. 

17. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.:  Логос , 2005. – 664 

с. 

18. Шульга М.О. Метаморфози українського суспільства . Коментарі соціолога. – К. : 

Інститут соціології НАН України, 2005. – 260 с. 

 

ПИТАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. Соціологія як галузь наукового знання. 

1. Особливості предмету і об’єкту соціології. 

2. Історичні типи соціології. 

3. Загальна соціологія, мета соціологія та соціологічна уява. 
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4. Особливості формування соціології як науки. О.Конт – засновник соціології. 

5. Основні етапи історії соціологічної думки. 

6. Поняття і види конкретно-соціологічного дослідження. 

7. Методи соціологічного дослідження. Опитування, його види і сфера застосування. 

8. Сутність і типи вибірки. 

9. Функції та структура програми. Загальні вимоги до програми . 

10. Проблема, тема, об’єкт та завдання соціологічного дослідження. 

11. Теоретична інтерпретація та операційне визначення понять соціологічного 

дослідження. Види гіпотез. 

12. Спостереження як метод соціологічного дослідження /види спостережень, 

програма спостереження, ознаки і одиниці спостереження тощо/. 

13. Документ як джерело соціологічної інформації. 

14. Основні ідеї соціології О. Конта. О.Конт про суспільство як соціальний організм. 

15. Відмінні риси соціології Г. Спенсера. 

16. Натуралізм в соціології кінця ХІХ - початку  ХХ ст. 

17. Розуміюча соціологія М. Вебера. 

18. Витоки соціально-політичних вчень в Україні.  

19. Сучасний етап розвитку соціології в Україні. 

20. Поняття “суспільство”. Базові ознаки суспільства. 

21. Класифікація суспільств як проблема соціології. 

 

МОДУЛЬ 2. Суспільство і людина в предметному полі соціології. 

1. Поняття і ознаки групи. Класифікація груп у соціології. 

2. Поняття і типи натовпу.  

3. Поняття та основні елементи соціальної структури. 

4. Соціальний статус і соціальна роль. 

5. Теорія соціальної стратифікації, її значення в соціології. 

6. Історичні типи стратифікації. 

7. Вищі, середні та нижчі класи в суспільстві. Соціальний склад середнього класу та 

його роль у суспільстві. 

8. Особливості стратифікації українського суспільства. 

9. Соціальні інститути: поняття, структура, типи. 

10. Сімейні інститути, їх функції в сучасному суспільстві. 

11. Освіта і наука як соціальні інститути. 

12. Громадська думка як соціальний інститут  

13. Поняття особистості в соціології та її співвідношення з поняттями людина, 

індивід, індивідуальність. 

14. Соціальний статус, соціальні ролі і соціальний тип особистості.  

15. Основні чинники формування особи. Соціалізація як процес. 

16. Соціальна активність особистості: критерії, показники. 

17. Поняття соціальної дії. Соціологічні теорії соціальної дії.  

18. Поняття соціальної взаємодії. Теорії  соціальної   взаємодії. 

19. Суспільні та соціальні відносини та механізми їх формування. 

 

Питання для самопідготовки з дисципліни «Соціологія» 

1. Соціологія як наука. Предмет і структура соціології 

2. Місце соціології в системі наук. Соціологія і філософія, соціологія та історія, 

соціологія і статистика. 

3. Передумови виникнення соціології як науки. О.Конт – засновник соціології. 

4. Методи соціологічного дослідження. 

5. Теоретична та прикладна соціологія. Основні етапи розвитку прикладної 

соціології. 
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6. Загальнонаукові та соціальні функції соціології. 

7. Головні напрями в соціології ХІХ-ХХ ст., їхня принципова відмінність у розумінні 

сутності та розвитку суспільства. 

8. Позитивізм як напрям в соціології. Теоретичні й методологічні особливості 

позитивізму. 

9. Соціал-дарвінізм та расово-антропологічна школа в соціології. 

10. Концепції історичних циклів у соціології. 

11. Соціологічна теорія К.Маркса. Вчення про суспільно-економічні формації та 

класову теорію суспільства. 

12. Психологічний напрямок в соціології. 

13. Академічна соціологія. Соціальний реалізм Е.Дюркгейма. «Розуміюча соціологія» 

М. Вебера. 

14. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні. 

15. Системний підхід до вивчення суспільства. Поняття соціальної системи. 

16. Властивості соціальної системи. Поняття відкритої системи та відкритого 

суспільства. 

17. Структурний функціоналізм як напрям в сучасній соціології. 

18. Теорія конфлікту в сучасній соціології. 

19. Типологія соціальних процесів. 

20. Особливості формування, типи та властивості груп. Група, натовп, маса. 

21. Соціальна взаємодія, її сутність та структура. Типи соціальних дій.  

22. Основні теорії соціальної взаємодії: теорія обміну, символічної взаємодії та ін. 

23. Соціальна структура суспільства. Соціальна структура і соціальна нерівність. 

24. Соціальні спільноти, їхні властивості, типи, особливості формування 

25. Соціально-класові спільноти, їхні властивості та історичні типи. 

26. Теорія соціальної стратифікації суспільства. 

27. Основні тенденції в соціальній структурі сучасного українського суспільства. 

28. Особливості формування, властивості і типи соціальних інститутів.  

29. Функції соціальних інститутів в суспільстві. 

30. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. 

31. Соціологія сім’ї як спеціальна теорія. Сім’я як спільнота і соціальний  інститут. 

32. Особливості сучасних демографічних та сімейно-шлюбних процесів в Україні. 

33. Соціологія релігії як спеціальна теорія. Церква як соціальний інститут. 

34. Особливості сучасних релігійних процесів в Україні. 

35. Соціологія особистості як спеціальна теорія. Особливості соціологічного підходу 

до вивчення людини. 

36. Соціальний статус, його типи. 

37. Соціальні типи особистості. 

38. Поняття «суспільство». Сутність та ознаки суспільства. 

39. Поняття індустріального, доіндустріального та постіндустріального суспільства. 

40. Поняття «соціальна спільнота». 

41. Поняття «соціальна стратифікація», «соціальна дистанція», «вертикальна і 

горизонтальна мобільність». 

42. Поняття «соціальна структура суспільства». 

43. Поняття «соціальна еволюція». 

44. Поняття «соціальні процеси», «соціальна криза», «соціальна стагнація», 

«соціальний розвиток». 

45. Поняття «соціальний інститут». 

46. Поняття «соціальний клас», «соціальний стан», «каста», «страта». 

47. Поняття «соціальна роль», «рольовий конфлікт». 

48. Поняття «соціальний зв’язок», «соціальний контакт», «соціальна взаємодія». 

49. Поняття «соціальна група», «первинна» і «вторинна» групи, «соціальна маса». 
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50. Поняття «духовна структура особистост».  

51. Поняття «соціалізація» та «девіація» в соціології. 

 

Питання до заліку з дисципліни «Соціологія». 

1. Соціологія як наука. Предмет і структура соціології. 

2. Місце соціології в системі наук. Соціологія і філософія, соціологія та історія,  

соціологія і статистика. 

3. Функції соціології.  

4. Методи соціологічного дослідження.  

5. Передумови виникнення соціології як науки. Огюст Конт – засновник соціології. 

6. Основні етапи історії соціології. 

7. Головні напрями американської та європейської соціології ХХ-ХХІ ст. 

8. Соціологічна думка України. 

9. Поняття «суспільство». Сутність та ознаки суспільства. 

10. Типологія суспільств. 

11. Соціальна структура суспільства, її основні елементи. 

12. Поняття і форми соціальної нерівності. 

13. Соціальні спільноти, їхні властивості, типи, особливості формування. 

14. Теорія соціальної стратифікації суспільства. 

15. Поняття і види соціальної мобільності. 

16. Соціальна структура України в ХХ сторіччі. 

17. Основні тенденції в соціальній структурі сучасного українського суспільства.  

18. Особливості формування, типи та властивості груп.  

19. Масова свідомість і масова поведінка. 

20. Соціальні організації.  

21. Типи і функції соціальних інститутів. 

22. Соціальний контроль, його види. 

23. Шлюб і сім’я як об’єкти соціологічного дослідження. 

24. Характеристика сучасних демографічних та сімейно-шлюбних процесів в 

Україні. 

25. Особливості соціологічного підходу до вивчення людини. Поняття “соціалізація” 

особистості. 

26. Соціальні типи особистості. 

27. Соціальний статус особистості, його типи. Соціальні ролі. 

28. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. 

29. Види конкретно-соціологічних досліджень. 

30. Вибірка у соціологічному дослідженні. 
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Додаток Е 

 

Приклади навчальних занять 
 

1. Філософія 

 

ЗМ№4 «Діалектика як концепція розвитку» 

Щоденник подвійних записів – метод, який передбачає читання тексту з нотатками. 

Мета: розвиток розумових здібностей учнів, формулювання власних суджень з теми, що 

вивчається. 

Хід роботи / Приклад:                

1. Викладач пропонує студентам прочитати текст (цитати). 

2. Студенти ділять аркуш паперу на 2 частини. У першій (зліва) колонці студенти 

виписують поняття, цитати, погляди, іншу інформацію з прочитаного тексту; у другій 

колонці (праворуч) студенти формулюють власні думки щодо проблемної ситуації, що 

виникла при читанні тексту. 

 

         Цитата 

1. «Базіка хоче змусити себе 

любити і викликає 

ненависть, прагне зробити  

послугу і  стає нав’язливим, 

бажає викликати подив і 

робиться смішним» 

(Плутарх). 

 

2. «Усе є отрута, і все є ліки, 

тим або іншим робить лише 

доза» (Парацельс)  

 

 

 

            Коментарі 

 Поясніть с погляду Законів 

діалектики висловлення Плутарха.  

 Чому записана саме ця цитата? 

 Над чим вона примушує задуматися? 

 Охарактеризуйте Закони діалектики. 

 

 Яку філософську категорію 

діалектики можна виразити 

висловленням німецького лікаря 

середньовіччя Парацельса? 

 Розкрийте зміст цієї  категорії 

діалектики та її альтернативи. 

3. Обговоріть результати роботи та зробіть висновки в групі студентів.  

 

2. Соціологія 
 

          Так наприклад, практичне заняття з Соціології тему «Соціологічний аналіз 

суспільства. Соціальна нерівність і соціальна структура суспільства»  було 

побудовано так: 

 

          Ми провели в І семестрі 2014/15 н. рр. (жовтень 2014 р.) практичне заняття з 

дисципліни «Соціологія» до ЗМ № 3 «Соціологічний аналіз суспільства. Соціальна 

нерівність і соціальна структура суспільства»  серед студентів трьох груп  ІІ курсу 

(90 осіб) спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 

машини і обладнання», «Двигуни внутрішнього згорання» і «Колісні та гусеничні 

транспортні засоби» Автомеханічного факультету НТУ.  

         Перед початком практичного заняття було проведено семінар для викладачів 

суспільствознавчих дисциплін кафедри філософії та педагогіки НТУ (8 осіб) по методиці 

проведення інтерактивного заняття, на якому було підкреслено роль міжпредметних 

зв’язків в процесі викладання суспільствознавчих дисциплін студентам технічних 

університетів. 
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Для підготовки до практичного заняття студентам була запропонована основна та 

додаткова література. 

Рекомендована література: 

1. Белдикс  Р. Современное общество // Американская социология. – М.,1992. 

2. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д. С. Социология: Учебник / Под ред. канд. 

философских наук, доц. Д. Г. Лощакова. – М.: ИНФРА – М., 2002. – С. 91-104. 

3. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические 

исследования. – 1992. - № 9. 

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. –  М.: Прогресс, 1992. 

5. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура // 

Социологические исследования. – 1992. – № 7. 

6. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К.,1994. 

7. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 113-121. 

8. Соціологія. Курс лекцій / За ред. Старовойта І.С. – Тернопіль: Астон,1999. – С. 70-

78. 

            

Інформаційні ресурси  

1. http://socio.rin.ru/ 

2. http://sociolog.in.ua/ 

3. http://www.info-library.com.ua 

4. http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html 

5. http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm 

 

 

 

Модель заняття: 

          1.Опитувальник: (завдання) для студентів. Аналіз та синтез навчальної інформації, 

зокрема за допомогою запитань (потрібно обрати один із запропонованих варіантів 

відповідей) та завдань які студенти виконують письмово в аудиторії в своїх зошитах з 

подальшим аналізом відповідей одне одного та заключним словом, висновками, які 

робить викладач. При цьому цей варіант практичного завдання передусім дає можливість 

швидко перевірити рівень засвоєного студентами навчального матеріалу та застосувати 

між предметні зв’язки (соціологія, політологія, історія).   

          Спочатку студентам було запропоновано дати відповіді на тестові питання для 

перевірки засвоєних ними знань до цього ЗМ. 

1. З позиції якого аспекту суспільство не аналізується системним   

    підходом? 

а) прогностичного; 

б) історичного; 

в) функціонального. 

 

2. Продовжіть дане визначення: «Упорядковане об’єднання індивідів,  

    соціальних груп, спільнот, організацій, соціальних інститутів, що   

   пов’язані  між собою в суспільстві стійкими зв’язками та відносинами     

   – це ...» 

а) соціальна взаємодія; 

б) соціальна структура суспільства; 

в) соціальна спільнота. 

 

3. До видів соціальної структури суспільства не належать: 

а) соціально-територіальні групи; 

http://socio.rin.ru/
http://sociolog.in.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html
http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm
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б) соціально-професійні групи; 

в) соціальні групи. 

 

4. Який елемент соціальної структури суспільства розкриває місце  

    особистості в соціальній структурі суспільства ? 

а) національна приналежність;  

б) місце проживання; 

в) соціальний статус. 

 

5. На  розвиток та зміну соціальної структури суспільства впливає: 

а) історичний процес; 

б) соціальна нерівність; 

в) тип суспільства. 

 

6. Чим зумовлений соціальний статус особи в суспільстві ? 

а) професійною приналежністю; 

б) політичними поглядами; 

в) рівнем культури. 

 

7. Що відображає соціальна стратифікація ? 

а) соціальний статус особи в суспільстві.; 

б) динаміку розвитку суспільства; 

в) соціальну неоднорідність суспільства. 

 

8. Яке соціологічне поняття характеризує перехід індивіда з однієї  

соціальної групи в іншу? 

а) соціальні зв’язки ; 

б) соціальна мобільність; 

в) соціальна взаємодія. 

       

         2.  Потім студенти були залучені до дискусії щодо можливості аналізу сучасного 

суспільства та його соціальної структури з використанням визначених ключових понять 

– суспільство, історичні типи суспільства, соціальна система, основні елементи 

суспільства, сфери суспільного життя, функції суспільства, тенденції розвитку 

суспільства, соціальна структура суспільства, соціальна нерівність, фактори 

соціальної нерівності, стратифікація, соціальні прошарки суспільства, соціальна 

мобільність. 

___________________________________________________________________ 

3. Пізніше студентам пропонувалося вибрати варіант логічної послідовності трьох 

факторів саморозвитку суспільства:  

 духовний потенціал людства (наявність свідомості, інтелекту, пізнавальної 

діяльності);          

соціальність, колективний характер людського життя, субстратом якого є культура, 

надбіологічна форма наслідування;  

трудова діяльність людей.  

6. Потім студентам пропонувалося  дати письмові відповіді на наступні питання: 

Які чинники стримують розвиток сучасного суспільства?  До яких наслідків це може 

призвести? Поміркуйте над майбутнім осягненням загальноцивілізаційних засад 

суспільного буття для України. Які на Вашу думку в цьому можливо є  труднощі та 

перспективи? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   
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        7. Далі ми запропонували студентам, обравши один із запропонованих варіантів 

відповідей, продовжити дане визначення: «Цілісне утворення основними елементами  

якого є люди, їхні зв’язки, взаємодії, відносини – це …»: 

   суспільство; 

   соціальна взаємодія; 

   соціальна система. 

         8. Обравши один із запропонованих варіантів відповідей, студенти повинні були 

відповісти: який тип суспільства пов’язаний, насамперед, зі змінами його соціальної  

структури ?: 

     традиційний; 

   постіндустріальний;  

   індустріальний. 

           9. Письмово один студент біля дошки, і решта студентів в зошиті визначали 

характерні риси індустріального(/а) та постіндустріального (/б) суспільства  на прикладі 

порівняння розвитку країн Західної Європи. Свою відповідь вони оформляли у вигляді 

порівняльної таблиці. Після цього всі результати роботи  в групі оголошувались та 

порівнювались. 

    Назва 

країни 

Політичний 

розвиток 

Економічний 

розвиток 

Соціальний 

розвиток 

Духовно –

культурний 

розвиток 

Особливості 

Німеччина а /б а/б а/б а /б а/б 

Франція а/б а/б а/б а/б а/б 

Італія а /б а/б а/б а/б а/б 

Велика 

Британія 

а/б а /б а /б а /б а/б 

 

         10. Згодом, студентам пропонувалось висловити свою позицію з приводу розуміння 

суспільства Сорокіним П.А., проаналізувавши уривок з  його праці «Людина. 

Цивілізація. Суспільство»: 

   «...Суспільство означає не тільки сукупність декількох одиниць  

  (індивідів, індивідуальностей та ін.), але припускає, що ці одиниці не  

  Ізольовані одна від одної, а знаходяться між собою в процесі  

   взаємодії, тобто проявляють одна на одну той чи інший вплив,  

   стикаються одна з одною та мають одна з одною той чи інший зв’язок ...»   

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

          11.Поміркуйте над висловленням К.Маркса і Ф.Енгельса: 

   «Вільний і раб, патрицій і плебей, поміщик і кріпак, майстер і підмайстер,  

   коротко кажучи, гнобитель і пригноблений перебували у вічному  

   антагонізмі один до одного, вели невпинну, то приховану, то явну  

   боротьбу, яка завжди кінчалася... перебудовою всього суспільства...»  

    

Письмово студентам груп потрібно було з’ясувати історичні джерела соціальної 

нерівності та пояснити причини їх виникнення.                

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

           12. Виходячи з розуміння соціології еліти В. Парето, студенти були залучені до 

письмового аналізу сучасної інтерпретації «лисиць» і «левів». Після виконаної роботи 

результати відповідей в групах порівнювались та аналізувались викладачами.  

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________  
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          13.  Студентам пропонувалось обрати  варіанти відповідей на питання, 

поміркувавши над тим, які зміни в соціальній структурі українського суспільства 

можуть відбуватись у найближчі  п’ять років і які підстави є для цього сьогодні? 

Результати в групі обговорювались та порівнювались. 

     політичні; 

   економічні;  

   соціальні. 

         14. Студентам пропонувалось письмово: проаналізувати основні елементи 

соціальної структури сучасного  українського суспільства, пояснити їх вплив на 

динаміку його  розвитку та охарактеризувати трансформацію соціальної структури 

українського суспільства. Визначте, які основні чинники, на Вашу думку, сприяли цьому 

процесу?    _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

         15. На закінчення, студенти визначали основні проблеми формування «середнього 

класу» в Україні, та які шляхи вирішення цих проблем вони можуть запропонувати? 

 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________  

У підсумковій частині заняття викладачі робили висновок та підводили підсумок 

практичного заняття, оголошуючи остаточні результати активної участі кожного студента 

на парі. 

Очікуваними результатами  цього практичного заняття були те, що, студенти зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: суспільство, історичні типи суспільства, соціальна 

система, основні елементи суспільства, сфери суспільного життя, 

функції суспільства, тенденції розвитку суспільства, соціальна 

структура суспільного життя, соціальна нерівність, фактори соціальної 

нерівності, стратифікація, соціальні прошарки суспільства, соціальна 

мобільність; 

 аналізувати події, явища  і процеси, що відбуваються в суспільному 

житті застосовуючи знання про суспільство; 

 сформулюють своє ставлення до особливостей становлення українського 

суспільства, історичними змінами, що відбулися в соціогруповій 

структурі суспільства та їх взаємозв’язком із соціальними процесами 

сьогодення. 
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3. Політологія 

 

Практичне заняття з навчальної дисципліни «Політологія» до ЗМ «Політична 

організація суспільства» відбулося в жовтні 2014 року в групі студентів ІІ курсу 

спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання»  Автомеханічного факультету.  

Перед початком практичного заняття було проведено семінар для викладачів 

суспільствознавчих дисциплін кафедри філософії та педагогіки НТУ (7 осіб) по методиці 

проведення інтерактивного заняття на якому було підкреслено роль міжпредметних 

зв’язків в процесі викладання суспільствознавчих дисциплін студентам технічних 

університетів. 

Для підготовки до практичного заняття студентам була запропонована основна та 

додаткова література. 

Основна: 

1. Конституція України. – К., 1996.  

2. Брегеда А. Ю. Основи політології. – К.: 2000. 

3. Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: 2007. 

4. Політологія / За ред. О.В. Бабкіної. – К., 2003. 

5. Політологія / За ред. І.С. Дзюбка. – К., 2001. 

6. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д.   

Бабкіна. – К.: Генеза, 2004.  

7. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. – К., 2005, 2009. 

8. Рудакевич О. Політологія: Навч. - метод. посібник. – Тернопіль, 2000. 

9. Українська політологія / За ред. Ф. Кирилюка. – К., 2002. 

10. Юрій М.Ф. Політологія. – К., 2005. 

11. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія. – К., 2010. 

 

Додаткова: 

1. Абетка української політики. Довідник. Випуск V. – К., 2002. 

2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 

2000. 

3. Гонюкова Л. В., Максимець Б. М. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і 

практика: Навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Генеза, 2009. 

4. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. – К., 1996.  

5. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства.  – Львів, 2002. 

6. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. – К., 2001. 

7. Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Л., 1994. 

8. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці / За ред. В. М.Пічі. – К. – 

Львів, 2002. 

9. Потульницький В. Нариси з української політології (1819-1991). – К., 1994. 

10. Рябов С. Г. Політологія: словник термінів і понять. – К.: 2002. 

11. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії і політики. – К., 2002. 

12. Україна в новому геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти 

[Кол. монографія] / За ред. Ф.М.Рудича. – К.: МАУП, 2002. 

13. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009. 

14. Україна в 2010 році: Щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К.: НІСД, 

2010. 
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Модель заняття: 

Таблиця «З-Х-Д» (Знаємо – Хочемо знати – Дізналися) – спосіб графічної 

організації та логічно-змістового структурування матеріалу. Метод можна використати 

для структурування практичного заняття.  

Мета: спонукати студентів пригадати те, що вони вже знають, навчити ставити 

запитання та формувати нові знання. 

 

Спочатку викладачі спонукали студентів подумати над тим, що вони вже знають з 

теми даного змістового модуля, після цього студентам запропонували поставити 

запитання до теми  практичного заняття до визначеного ЗМ та знайти на них відповіді.  

 

Хід роботи / Приклад:   

              

1. Студентам було запропоновано намалювати таблицю за цим прикладом: 

 

Знаю Дізнався Хочу дізнатись 

   

 

2. Назвавши тему практичного заняття, викладачі попросили студентів подумати, що 

вони вже знають з цієї теми, і, обговоривши відповіді в парах, письмово в зошит скласти 

список своїх ідей. 

3. Після цього студенти озвучили список складених ідей та записали їх в першу 

колонку «Що знаємо?» 

4. Потім викладачі запропонували студентам подумати над запитаннями з  теми 

визначеного ЗМ, на які б вони хотіли знайти відповідь та записати їх в третю колонку 

«Що хочемо дізнатися?». При необхідності (як приклад) викладачі наводили власні 

запитання. Наприклад: «Визначте роль держави у політичній системі сучасного 

суспільства» чи «Дайте оцінку типології політичних систем». 

5. При цьому, викладачі наголошували студентам, що, виконуючи поставлене завдання 

(читаючи текст, слухаючи лекцію чи здійснюючи дослідження), вони мали шукати 

відповіді на власні запитання та відзначати нові непередбачувані ідеї. 

6. В результаті виконання завдання, студенти повідомили про результати роботи – 

озвучивши відповіді на свої запитання та цікаві або важливі ідеї, які виявили. Викладачі 

записали їх до таблиці в другу колонку «Про що дізналися?». 

7. У підсумковій частині заняття викладачі обговорили результати роботи в групі 

студентів, порівнюючи зміст усіх колонок таблиці, зробили висновок та підвели підсумок 

практичного заняття, оголошуючи остаточні результати активної  участі кожного студента 

на парі. 

Очікуваними результатами  цього практичного заняття були те, що, студенти 

зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: політична система, елементи політичної системи, 

політична система України, політичний режим, типи політичних 

режимів, тоталітаризм, авторитаризм, демократія;   

 аналізувати події, явища і процеси, що відбуваються в соціально-

політичному житті застосовуючи знання про політичну організацію 

суспільства; 

 сформулюють своє ставлення до особливостей становлення політичної 

системи суспільства, визначать тенденції формування демократії в 

сучасній Україні. 
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4. Історія України - семінар 

 

В грудні 2014 р. серед студентів групи І курсу спеціальностей «Професійна освіта 

(транспорт)» (25 осіб) Автомеханічного факультету НТУ, з навчальної дисципліни «Історія 

України» було проведено семінарське заняття на тему: «Боротьба за українську 

державність у 1919-1920 рр.».  

Перед початком семінарського заняття було проведено семінар для викладачів 

суспільствознавчих дисциплін кафедри філософії та педагогіки НТУ (5 осіб) по методиці 

проведення інтерактивного заняття на якому було підкреслено роль міжпредметних 

зв’язків в процесі викладання суспільствознавчих дисциплін студентам технічних 

університетів. 

Для підготовки до семінарського заняття студентам було запропоновано ознайомитись 

заздалегідь з  літературою за темою заняття.  

Література 

Основна 
1.   Верстюк В.Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921рр.). – 

К., 1992. 

2.   Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – 

К., 1996. 

3.   Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нарис політичної історії. – К., 1993. 

4.   Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1918-1928). – К., 1996. 

5.   Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993. 

6.   Рубльов О.С., Рент О.П. Українські визвольні змагання: 1917-1921 рр. // Україна крізь 

віки. Т.10. – К., 1999. 

7.   Удовиченко О.І. Україна в війні за державність: історія організації і бойових дій 

Українських Збройних Сил 1917-1921. – К., 1995. 

 

Додаткова 
1.   Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на Україні // 

Сучасність. – 1991. – ч. 7-8. 

2.   Кульчицький С. Війна радянської Росії проти УНР // Історія України. – 1998. – №41. 

3.   Махно Н. Воспоминания: Репринт. воспроизвод. – К., 1991. 

 

 

На початку заняття викладачі оголосили студентам тему, питання та рекомендовану 

літературу до семінарського заняття.   

 

1. Друга українсько-більшовицька війна. Встановлення більшовицької влади    

на початку 1919 р. 

2. Політика «воєнного комунізму». Антикомуністичний повстанський рух. 

3. Денікінський режим на Україні Революційна повстанська армія в    

денікінському тилу. 

4. Зближення УНР і Польщі. Радянсько-польська війна 1920 року. Ризький 

мирний договір 1921 року. 

5. Відновлення радянської влади. УСРР у 1920 році. 

  

          Розгляд цього змістовного модулю було розпочато викладачами суспільствознавчих 

дисциплін з характеристики атмосфери, яка панувала в Україні – анархія, свавілля, хаос, 

партизанщина. На початку 1919 р. розпочався другий наступ більшовиків на Україну.  

           Після цього викладачі проаналізували невдалі спроби Директорії врегулювати 

відносини з більшовиками, сподівання на допомогу Антанти, переїзди Директорії, 
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відзначивши, що друга українсько-більшовицька війна закінчилася новим встановленням 

радянської влади і прослідкувати особливості політики Раднаркому УСРР на чолі з 

Християном Раковським. 

        Аналізуючи наступне питання, викладачі вказали на основні риси більшовицького 

режиму, який всіляко обмежував суверенітет України, розпочав політику червоного 

терору, розгорнув націоналізацію промисловості і встановлення контролю над 

економікою України, чітко визначивши основні риси політики «воєнного комунізму» і 

поширення антибільшовицького повстанського руху. 

        Далі викладачі відзначили, що боротьба за українські землі наприкінці літа 1919 р. 

закінчилася перемогою білогвардійського режиму генерала Денікіна, показавши основні 

риси денікінського режиму як режиму терористичної диктатури, гаслом якої були слова 

«України не було, нема й не буде». Окремо викладачі проілюстрували поширення 

боротьби народних мас України з білогвардійським режимом, окремо зупинившись на 

характеристиці селянського повстанського руху Нестора Махно. 

        Потім викладачі підкреслили, що в цілому боротьба за Україну закінчилася 

перемогою більшовицьких військ і проілюстрували особливості більшовицького режиму у 

1920 р. 

        В останньому питанні викладачі з’ясували причини зближення урядів УНР і 

Польщі, умови Варшавського договору та хід радянсько-польської війни 1920 р., яка 

завершилась перемир’ям Радянської Росії і Польщі і укладенням Ризького мирного 

договору 1921 р., за яким Польща визнавала існування самостійної Радянської України, 

до Польщі відійшли Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина і 

Підляшшя. 

 

         Після невеличкого вступного слова, викладачі запропонували студентам пригадати 

ключові терміни і поняття цього змістового модулю: «воєнний комунізм», продрозкладка, 

націоналізація, анархізм, отаманщина, воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура 

пролетаріату, денікінський режим.         

 

         Обов’язковою складовою заняття було прослуховування та обговорення 

реферативних доповідей студентів, які самостійно вони готували дома за темами: 

1.   Селянський повстанський рух як історичний феномен. 

2.   Нестор Махно та його роль в Історії України. 

3.   Причини поразки національно-визвольної революції 1917-1920 рр. 

          

        Після опрацювання рефератів студентів, викладачі пропонували студентам перейти 

до дискусії, питання до якої були відомі їм заздалегідь.  

Питання для дискусії: 

1.   Дайте оцінку денікінському режиму і яку реакцію з боку українського населення 

викликало його встановлення? 

2.   Визначте фактори, які зумовили утворення Української радянської республіки. 

3.   Висловіть свою позицію, чи міг стати Н. Махно лідером української держави? 

4.   Як Ви вважаєте, Варшавський договір – це оптимальний крок чи помилка С.Петлюри?  

  
В наступній частині заняття викладачі пропонували студентам повернутись до сусіда 

або сусідки і визначити разом спільні для них ознаки на 1-4 питання для самоконтролю. 

Потім об’єднатись в четвірку з найближчою парою і записати 4 спільних для них ознаки.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Після цього студенти в зошиті малювали таблицю виконуючи завдання № 5 і на 

завершення презентували свої думки в групі. 
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Запитання і завдання для самоконтролю: 

1.   Коли була затверджена і що закріплювала перша радянська конституція? 

2.   Дайте оцінку більшовицькій політиці «воєнного комунізму». 

3.   Що являв собою денікінський режим і яку реакцію з боку українського населення 

викликало його встановлення? 

4.   Охарактеризуйте особливості боротьби за владу в Україні у 1919-1920 рр.? 

5.   В зошиті намалюйте таблицю і покажіть стрілками ознаки, характерні для політики 

«воєнного комунізму» та нової економічної політики. 

 

«воєнний 

комунізм» 

Ознаки неп 

  а) продподаток   

  б) продрозкладка   

  в) багатоукладність економіки   

  г) концесії   

  д) загальна трудова повинність   

  е) регульований розподіл  

продуктів виробництва 

  

  є) товарно-грошові відносини   

Після виконаних завдань, студенти повідомили про результати роботи – оголошуючи 

відповіді на запитання та цікаві або важливі ідеї, які виявили в процесі своєї сумісної 

роботи.  

В заключній частині заняття викладачі пропонували студентам дати відповіді на тестові 

питання до цього змістового модулю для закріплення опрацьованого матеріалу. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Коли був утворений воєнно-політичний союз п’яти радянських республік? 

    а) у 1921 р.; 

    б) у 1919 р.;  

    в) у 1918 р.;  

    г) у 1922 р.;  

    д) у 1920 р. 

 

2. Рішенням радянських властей з січня 1919 р. стара назва держави – Українська 

Народна Республіка – була замінена новою: 

    а) УСРР;  

    б) УРСР;  

    в) УСНР;  

    г) Українська держава. 

 

3. Політика «воєнного комунізму» включала такі заходи (виберіть необхідне): 

    а) націоналізація промисловості, фінансів, зв’язку;  

    б) свобода торгівлі;  

    в) запровадження продрозкладки;  

    г) допуск капіталістичних елементів в економіку;  

    д) загальна трудова повинність;  

    є) карткова система. 
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4. Як називався радянський уряд УНР: 

    а) Генеральний Секретаріат;  

    б) Народний секретаріат;  

    в) Кабінет Міністрів;  

    г) Раднарком. 

          

У підсумковій частині заняття викладачі зробили висновок та підвели підсумок 

семінарського заняття, оголошуючи остаточні результати активної участі кожного 

студента на парі. 

Очікуваними результатами  цього семінарського заняття були те, що, студенти 

зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: «воєнний комунізм», продрозкладка, націоналізація, 

анархізм, отаманщина, воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура 

пролетаріату, денікінський режим. 

 аналізувати історичні події, явища  і процеси, що відбувалися в 

минулому житті нашої країни; 

 сформулюють своє ставлення до особливостей історичного становлення 

українського суспільства, історичних змін, що відбулися в нашій державі 

та їх вплив на соціально-політичні процесами сьогодення. 

 

План проведення експериментального практичного заняття 

Навчальна дисципліна: Соціологія 

 

Тема заняття: «Соціологія як наука : об’єкт, предмет, структура, функції». 

(Семінарське заняття відбулось у лютому 2015 року в групі студентів І курсу 

спеціальності «Професійна освіта (транспорт)» Автомеханічного факультету НТУ. ) 

 

Очікувані результати цього семінару передбачали, що, студенти зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: наука соціологія, суспільство, предмет та об’єкт 

соціології, структура соціології, галузі соціології, .функції соціології, 

методи соціологічного дослідження. 

 аналізувати соціальні події, явища  і процеси, що відбуваються в 

сучасному житті суспільства; 

 сформулюють своє ставлення до ролі та місця науки «Соціології» в 

системі суспільствознавчих наук та її впливу на соціально-політичні 

процесами сьогодення в сучасній Україні та в країнах Євросоюзу.  

 

Для підготовки до заняття студентам було запропоновано ознайомитись заздалегідь з  

літературою за темою заняття.  

Основна: 
1. Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. Соціологія: Навч. посіб. – К.: КОНДОР, 

2009. – 550 с. 

2. Городяненко В. Г. Соціологія: Навч. посіб. – К.:«Академія», 2008. – 542 с. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М., ИНФРА,  2009. – 768 с. 

4. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні 

та галузеві теорії:Навч. посіб. – Вид. 3-тє.К.: Атіка,2009.–496 с. 

5. Соціологія: Підручник/ За ред. В. М. Пічі. – 4-те видання, виправлене. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2009. – 293 с. 
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Додаткова: 

1. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н. Социология. – М., 2000. 

2. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії 

громадянське суспільство. – Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського 

національного університету ім. І. Франка, 2000.–318 с. 

3. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: учебник. – М., 2003. 

4. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2004. – 400 с. 

5. Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах (Волинський державний 

університет ім. Л. Українки, Інститут соціальних наук – Луцьк: Б. В., 1996. – 105 с. 

6. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. – К., 

2004. 

7. Лукашевич М. П., Тулєнков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – К.: 

МАУП, 1999. – 344 с. 

8. Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. –  256 с. 

9. Общая социология. Хрестоматия / Под общ. ред. Н.И. Лапина – М.: Высш. шк., 

2006. – 783 с. 

10. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. 

– 880 с. 

11. Соціологія: Підручник /  за ред. В. Г. Городяненка. – К., 2002. 

12. Смелзер Н.  Социология. – М.: Феникс, 1996. – 368 с. 

13. Соціологія. Курс лекцій  / За ред. В. М. Пічі. – Львів, 2002. 

14. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. – Київ-

Львів, 2002. 

15. Соціологічна думка України: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с. 

16. Тарасенко В. І., Іваненко О. О. Проблема соціальної ідентифікації українського 

суспільства (соціотехнічнологічна парадигма). – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2004. – 576 с. 

17. Тезаурус социологии: Темат. слов.-справ. / под ред. Тощенко Ж. Т.– М.: ЮНИТИ, 

2009. – 487 с. 

18. Юрій М. Ф. Соціологія. – К., 2004. 

19. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества.–М.: Логос, 2005.– 664 с. 

20. Шульга М. О. Метаморфози українського суспільства. Коментарі соціолога. – К. : 

Інститут соціології НАН України, 2005. – 260 с.  

 

Навчально-методичні посібники: 

1. Тести, вправи та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» за 

кредитно-модульною системою навчання для студентів факультету «Транспортних 

та інформаційних технологій» / Укл.: Ципко В. В. – К.: НТУ, 2007. – 32 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення курсу «Соціологія» / Укл.: Ципко В. В. – К.: НТУ, 

2006. – 24с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. http://socio.rin.ru/ 

2. http://sociolog.in.ua/ 

3. http://www.info-library.com.ua 

4. http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html 

5. http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm 

 

План заняття: 

1. Предмет та об’єкт науки «Соціологія». 

2. Місце соціології в системі наук. 

http://socio.rin.ru/
http://sociolog.in.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html
http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm


 
 

502 

3. Структура соціологічного знання. 

4. Функції соціології в суспільстві.  

5. Методи соціологічного дослідження суспільства. 

      Вступну частину заняття було присвячено актуалізації знань і уявлень студентів. Після 

невеличкого вступного слова, викладачі запропонували студентам пригадати ключові 

терміни і поняття цього змістового модулю:  термін «соціологія», наука соціологія, Огюст 

Конт, суспільство, предмет та об’єкт соціології, структура соціології, галузі соціології, 

функції соціології, методи соціологічного дослідження. Далі за допомогою бесіди були 

актуалізовані знання студентів про особливості виникнення, формування та розвиток 

науки «Соціологія» як самостійної сфери наукового знання та визначено місце соціології в 

сучасному суспільстві. 

      В основній частині заняття студентам було поставлено послідовно проблемні 

запитання, до яких вони звертались під час розгляду питань семінарського заняття: 

 Які чинники сприяли виникненню науки «Соціологія»? 

 У чому виявляється взаємозв'язок та залежність соціології від інших 

суспільствознавчих наук.  

 Хто з науковців вперше застосував термін «соціологія» та хто був фундатором 

науки «Соціологія»? 

 Назвіть обставини, що перешкоджали розвитку соціології в Україні на п. ХХ ст.? 

 Проаналізуйте особливості розвитку соціології як самостійної сфери наукового 

знання. 

 Як Ви вважаєте, що було головною метою формування окремої науки про 

суспільство в Україні та в світі? 

 На які окремі складові елементи поділяється структури соціологічного знання? 

Порівняйте загальні та спеціальні соціологічні теорії. 

 Яку роль відіграють загальні та спеціальні методи соціології, у чому відмінність 

між ними? 

 Які Вам відомі функції соціології та у чому їх суспільна роль?  

 Як Ви вважаєте, яке значення соціології для розв’язання соціально-економічних та 

політичних проблем в Україні?  

 Проаналізуйте зростання ролі соціологічних досліджень у процесах 

державотворення. 

 Яку роль відіграє соціологічна наука для формування молоді в сучасній Україні та 

в світі? 

 Яке місце займатиме наука про суспільство у Вашій майбутній професійній 

діяльності? 

 

 Важливою складовою заняття було прослуховування та обговорення проблемних 

реферативних доповідей студентів, які самостійно вони готували дома за темами: 

 1. Предметна область соціологічної науки. 

 2. Огюст Конт – фундатор соціології як науки.  

 3. Розвиток соціології як самостійної сфери наукового знання. 

 4. Методологія та методи соціологічного дослідження. 

    

У заключній частині заняття студенти взяли участь у групових дискусіях, питання до 

якої були відомі їм заздалегідь.  

Питання для дискусії: 

1. Охарактеризуйте предметну область соціологічної науки та її сучасну актуальність.  

2. Обґрунтуйте загальнонаукові принципи, на яких базуються соціологічні  

    знання. 

3. Вискажіть свою позицію, яке місце сьогодні займає соціологія у системі знань    
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   про суспільство?  

4. Як Ви вважаєте, який взаємозв’язок соціології із філософськими, природничими та 

інженерно-технічними науками?  

5. Визначте поняття «суспільство» та його фундаментальні ознаки, які з них є     

   найважливішими сьогодні?    

 

Кожна з малих груп мала обрати собі запитання обговорити його і представити 

результати обговорення у загальному колі. Інші групи могли поставити їм запитання. 

У заключній частині семінару викладачі пропонували студентам повернутись до 

сусіда або сусідки і визначити разом спільні для них відповіді на 1-4 питання для 

самоконтролю.  

 

Запитання і завдання для самоконтролю: 

1. Поясніть роль соціології в системі суспільствознавчих наук. Відобразіть  

   схематично взаємозалежність соціології з іншими суспільствознавчими  

   науками.  

2. Дайте оцінку висловленню Н. Смелзера:  «Соціологію можливо визначити як наукове 

вивчення суспільства та  суспільних відносин». 

3. Визначте основні завдання соціологічної науки на сучасному етапі.  

4. В зошиті намалюйте загальну схему взаємофункціонування соціології із Вашою 

майбутньою професійною діяльністю. 

5. Підготуйте 5-7 питань для проведення соціологічного опитування за будь-яким 

проблемним аспектом життя української молоді.  

6. Проаналізуйте місце та роль соціологічної науки в сучасній Україні та в країнах 

Євросоюзу.   

7. Поміркуйте над перспективою розвитку соціологічної науки в світі. 

 

Потім викладач пропонував студентам дати відповіді на тестові питання до цього 

змістового модулю для закріплення опрацьованого матеріалу. 

 

Тестові завдання: 

1.Як перекладається термін «соціологія» ? 

   а)  державні знання; 

   б) суспільні знання; 

   в) вчення про суспільство. 

2.Хто був фундатором науки соціології ? 

   а)   І. Кант; 

   б) О. Конт; 

   в)  Арістотель. 

3.Коли вперше впровадили до наукового вжитку термін «соціологія» ? 

   а)  п. ХІХ ст.; 

   б)  с. ХІХ ст.; 

   в)  к. ХІХ ст. 

4.Що є предметом соціологічного аналізу ? 

   а)  весь світ; 

   б) суспільство; 

   в) соціальні явища. 

5. Родоначальником позитивної соціологічної теорії був: 

    а) О. Конт; 

    б) М. Вебер; 

    в) Е. Дюркгейм.  
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6.Продовжіть дане визначення: «Організована та історично змінна сукупність відносин 

і зв’язків між  людьми, що формується в процесі сумісної діяльності – це ...» 

   а) організація; 

   б) об’єднання людей; 

   в) суспільство. 

7.На Вашу думку,  соціологія – це наука про... 

   а) особисті стосунки між людьми; 

   б) суспільство та суспільні відносини; 

   в) відносини між різними прошарками в суспільстві. 

 8.Який із 3-х рівнів структури соціологічного знання характеризує методи      

   соціологічного дослідження ?  

   а) теоретична соціологія; 

   б) спеціальні соціологічні теорії; 

   в) прикладна соціологія (емпіричні соціологічні дослідження). 

9.Роль та призначення соціології в  суспільстві доводить:   

   а) структура соціології;  

   б) предмет соціології; 

   в) функції соціології. 

10. Наука соціологія в суспільстві виконує 2 основні функції: 

     а) пізнавальну та практичну; 

     б) наукову та суспільну; 

     в) виховну та особистісну. 

11.Хто з соціологів сер. ХІХ ст. застосував принцип еволюції як  

     методологічної основи будь-якого знання? 

     а) О. Конт; 

     б) Г. Спенсер; 

     в) Т. Бокль. 

12. Е. Дюркгейм бачив соціологію як: 

    а) синтез різних суспільних дисциплін; 

    б) науки, професії та навчального предмета; 

    в) дослідження поведінки індивіда. 

 

Перевірку результатів тестування здійснювали самі студенти шляхом обміну 

зошитами і взаємоперевірки. 

Підводячи підсумок семінарського заняття, викладач оцінив участь кожного 

студента у занятті. 

 

Навчальна дисципліна: «Філософія». 

Тема заняття: «Історія світової філософії». 

Семінарське заняття відбулось у вересні 2014 року в групі студентів І курсу спеціальності 

«Фінанси і кредит», «Облік і аудит» факультету «Економіки, менеджменту і права» НТУ.  

Очікувані результати цього семінару передбачали, що, студенти зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: історія філософії, класифікація етапів розвитку 

філософської думки, філософія Давнього Сходу, Антична філософія, 

філософія доби середньовіччя, філософія доби Відродження, .філософія 

доби Нового часу, філософія доби Просвітництва, класична німецька 

філософія, сучасна західна філософія. 

 аналізувати думки і погляди відомих науковців та соціально-політичних 

діячів, соціальні події, явища  і процеси, що були притаманні для 

кожного історичного періоду розвитку світової філософії; 



 
 

505 

 сформулюють своє ставлення до особливостей та відмінностей 

історичних періодів в процесі формування і розвитку світової 

філософської думки, визначать актуальність кожного з них як для 

сучасної філософської науки так і для суспільства загалом.  

Для підготовки до заняття студентам було запропоновано ознайомитись заздалегідь з  

літературою за темою заняття.  

 

 Основна:                  

1. Губерський Л. В. Філософія:Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навч. пос. – 

2-ге вид., стер. Рекомендоване МОН. – К., 2012. 

2. Губар  О. М. Філософія: інтерактивний курс лекцій. Навч. посібник. – К: Центр 

учбової літератури, 2007 – 416 с. 

3. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. пос. для ВНЗ. – 8-е вид., стер. Допущено МОН. – 

К., 2011. 

4. Петрушенко В. Л. Основи філософських знань: Навч. пос. – Львів: «Магнолія 

2006», 2007. 

5. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч.І. Історія світової та української 

філософії. – К.: КНЕУ, 2006. 

6. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч.ІІ. Система філософії. – К.: КНЕУ, 

2006. 

7. Черній А.М. Філософія: Навч. пос. для самостійної роботи студента/ А. М. Черній. 

– К: Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ»). 

Додаткова: 

1. Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. Філософія. Підручник.– К.:Либідь, 

2001. 

2. Бичко А.  К., Бичко І. Ф. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. 

3. Данілюк А. А. Вступ до філософії. – Черкаси, 2004. 

4. Данильян О. Г.,Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. пос.–Харків:Право, 2003. 

5. Гатальска С. М. Філософія культури. – К.: Либідь,2005. 

6. Гриненко Г. В. История философии. Учебник. – М., 2007. 

7. Губерський Л. В. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – 

Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.  

8. Данильян О. Г., Тараненко В. М. Основи філософії: Навч. посібник. – Харків: 

Право, 2003.  

9. Кремень В. Г. Історія філософії. – Харків, 2003. 

10. Кальной И. И. Философия. Уч. для ВУЗов. – К.: Кондор,2003. 

11. Кримський С. Б. Запити  філософських  смислів. – К., 2003. 

12. Любутин К. Н. История западноевропейской философии.–К.: Кондор, 2002. 

13. Мінаков М. А. Вчення Канта про віру розуму. – К.: «Центр практичної філософії», 

2001. 

14. Петрущенко В. П. Основи філософських знань. Навч. пос.–К.: Кондор, 2003. 

15. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К.: Академвидав-ництво, 

2006. 

16. Саух П. Ю. Філософія. Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. 

17. Тимошенко З. І. Філософія. Підручник. – К.: Кондор,2001. 

18. Філософія: світ людини. Курс лекцій. – К., 2004. 

19. Черній А. М. Філософія: навч. посіб. для самостійної роботи студенів / А. М. 

Черній. – К. : «Академвидав.», 2011. – 392 с. (Серія «САМ»). 

20. Щерба С. П. Філософія. Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. 
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Навчально-методичні посібники: 

1. Тести, вправи та завдання для самостійної роботи до вивчення курсу «Філософія» 

для напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування» (для кредитно-модульної системи 

навчання) / Укл.: Ципко В. В. – К.: НТУ, 2008. – 34 с. 

2. Плани семінарських занять та методичні вказівки з дисципліни «Філософія» для 

студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.020107»Туризм» (в рамках 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Укл.: Ципко В. В. – 

К.: НТУ, 2011. – 20 с. 

 

 Інформаційні ресурси: 
 

1. www.filosjf.com.ua 

2. www.philosophy.ru 

3. www.philosophy.ua 

4. www.filosof.historic.ru 

5. htt//ru.philosophy.kiev.ua/library/library.html   

 

План заняття: 

1. Основні етапи розвитку філософської думки. Виникнення та зародження науки 

філософії. 

2. Філософія Стародавнього Сходу. 

3. Антична філософія. 

4. Середньовічна філософія. 

5. Філософія Відродження.  

6. Філософська думка Нового часу та Просвітництва. 

7. Німецька класична філософія. 

8. Сучасна західна філософська думка. 

 

Вступну частину заняття було присвячено актуалізації знань і уявлень студентів. 

Після невеличкого вступного слова, викладачі запропонували студентам пригадати 

ключові терміни і поняття цього змістового модулю:  визначення терміну «філософія», 

елементи структури науки філософії,  філософські школи Стародавньої Індії та Китаю, 

філософія Стародавніх Греції та Риму, філософія Середньовіччя, філософія Відродження 

та Реформації, філософія доби відродження та Просвітництва, німецька класична 

філософія, сучасна світова філософія.  

 

Далі за допомогою бесіди були актуалізовані знання студентів про особливості 

виникнення, формування та історичний розвиток  філософії як сфери наукового знання та 

визначено місце філософії в сучасному світі. 

 

В основній частині заняття студентам було поставлено послідовно проблемні 

запитання, до яких вони звертались під час розгляду питань семінарського заняття: 

 Які культурно-історичні передумови сприяли виникненню філософії? 

 У чому виявляється взаємозв'язок та залежність основних етапів розвитку 

філософської думки?  

 На які основні школи Ви можете розділити філософію Стародавньої Індії? 

 За яких умов можливе, згідно з конфуціанством, людське існування? 

 Які основні періоди розвитку філософії Стародавньої Греції та Риму? 

 На які особливості філософії Сократа, Платона і Аристотеля Ви б звернули увагу і 

чому? 

 У чому сутність ідеальної держави-суспільства згідно з концепцією Платона? 

http://www.filosjf.com.ua/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ua/
http://www.filosof.historic.ru/
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 Як Ви вважаєте, у чому зберігається зв'язок античної і середньовічної філософії? 

 Які ознаки філософії Середньовіччя  зберегли свою актуальність дотепер? 

Проаналізуйте головну проблему, що була висунута середньовічною  філософією. 

 Як Ви можете пояснити смислове навантаження поняття «епоха Відродження»? 

 Які особливості способу мислення епохи Відродження? 

 Чому для філософії Нового часу найголовнішою була проблема методологічного 

обґрунтування науки?  

 Проаналізуйте філософію Нового часу. 

 Що Ф. Бекон вважав основним об’єктом наукового пізнання? 

 На підставі яких основних правил, Р. Декарт обґрунтовував свій метод пізнання? 

 У чому полягає сутність принципу універсального сумніву Р. Декарта? 

 Як Ви вважаєте, які ідеї філософії доби Просвітництва є актуальними сьогодні? 

 Розкрийте характерні особливості класичної  німецької філософії. 

 Які періоди можна виокремити у творчості І. Канта? 

 У чому полягають особливості переваги діалектичного методу Г.-В.-Ф. Гегеля? 

 Яку роль відіграє сучасна світова філософія для вирішення глобальних проблем 

людства? 

 Як Ви вважаєте, яке місце займає історія філософії в процесі пізнання людиною 

оточуючого її світу?  

 

 

      Важливою складовою заняття було прослуховування та обговорення проблемних 

реферативних доповідей студентів, які самостійно вони готували дома за темами: 

1. Антична філософія, її роль у становленні європейської філософії, науки і 

культури. 

2. Філософія Відродження, її гуманістичний і вільнодумчий зміст.  

3. Філософія Нового часу і формування наукової картини світу. 

4. Німецька класична філософія як особливий феномен європейської 

філософської думки. 

5. Основні напрями сучасної філософії. 

 

 У заключній частині заняття студенти взяли участь у групових дискусіях, питання до якої 

були відомі їм заздалегідь.  

Питання для дискусії: 

1. Проаналізуйте загальну характеристику основних етапів розвитку філософської 

думки. 

2. Як Ви вважаєте, у чому відмінність філософії Античності порівняно з філософією 

Стародавньої Індії та Китаю? Чи є актуальними філософські ідеї Стародавнього 

світу сьогодні? 

3. Обґрунтуйте проблему людської особистості у гуманістичній філософській 

традиції епохи Відродження. Наведіть приклади, що характеризують культурно-

мистецький розквіт епохи Ренесансу, які підстави на Вашу думку були для цього? 

4. Які джерела на Ваш погляд сприяли виникненню та формуванню сучасних 

напрямів світової філософії? 

5. Назвіть 10 найвизначніших філософів, які на Ваш погляд вплинули на формування 

і розвиток філософії.  

6. Висловіть свою позицію, які головні теми філософських пошуків к. ХХ – п. ХХІ ст. 

є актуальними для сучасної молоді? 

7. Яка роль філософії у суспільному житті України? 

8. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам філософські вирази. Кому з філософів вони 

належали? Поясніть сучасне розуміння цих виразів. 
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9. Поміркуйте над тим, які з філософських напрямів, на Вашу думку, є найбільш 

значними і впливовими для формування світогляду молодої особистості? Поясніть 

свою думку та назвіть представників цього напряму. 

 

 Кожна з малих груп мала обрати собі запитання обговорити його і представити 

результати обговорення у загальному колі. Інші групи могли поставити їм запитання. 

 

 

    Потім викладач пропонував студентам дати відповіді на тестові питання до цього 

змістового модулю для закріплення опрацьованого матеріалу. 

 

Тестові завдання: 

 

1.Який розділ філософії розглядає періодизацію філософської думки? 

а) Онтологія; 

б) Гносеологія; 

в) Історія філософії; 

г) Соціальна філософія. 

2.Основоположною для Конфуція є концепція:  
а) жень; 

б) цзюнь-цзи; 

в) дао; 

г) неба. 

3. Визначте серед названих філософів представників античної філософії: 

а) Ф. Аквінський; 

б) Платон 

в) Г. Сковорода; 

г) Р. Декарт. 

4.Найсуттєвіша особливість Середньовічної філософії: 

а) принципова орієнтація на науку; 

б) скептицизм; 

в) релігійна віра; 

г) буденний досвід. 

5.Перший період у розвитку середньовічної філософії називають: 

а) теологією; 

б) феноменологією; 

в) схоластикою; 

г) патристикою. 

6.Основна риса філософії епохи Відродження: 

а) антропоцентризм; 

б) детермінізм; 

в) космоцентризм; 

г) теоцентризм. 

7.Для філософії епохи Відродження характерні: 

а) заперечення значущості науки; 

б) віра в швидкий кінець світу; 

в) коментування текстів Св. Писання;  

г) ностальгія за античною культурою. 

8.Найголовнішою для філософії Нового часу була проблема: 

а) досвіду; 

б) живого споглядання; 

в) методологічного споглядання науки; 
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г) релігійні догми. 

9.Представниками філософії Нового часу були: 

а) М. Коперник та Л. Валла; 

б) Платон та Аристотель; 

в) Р. Декарт та Ф. Бекон; 

г) І. Кант та Й.- Г. Фіхте. 

10.Який термін визначений у наступній дефініції: «історична епоха суть, яка 

складається у використанні людського розуму для реалізації соціального прогресу». 

 а) Відродження; 

 б) Просвітництво; 

 в) Ренесанс; 

 г) Середньовіччя. 

 11.Серед перерахованих видатних діячів Просвітництва виділіть      

 представників французького Просвітництва: 

  а) І. В. Гете; 

  б) М. В. Ломоносов; 

  в) Дж. Локк 

  г) Ж. Ж. Руссо 

12.Засновником класичної німецької філософії був: 

  а) Арістотель; 

  б) І. Кант; 

  в) П. Абеляр; 

  г) Конфуції. 

13.Вершин німецька класична та вся раціональна філософія здобула у поглядах автора 

праці «Феноменологія духу»: 

 а) І. Канта; 

 б) Л. Фейєрбаха; 

 в) Й.- Г. Фіхте; 

 г) Г.-В.-Ф.  Гегеля. 

14.Засновником позитивізму був: 

 а) Е. Гуссерль; 

 б) О. Конт; 

 в) А. Бергсон; 

 г) А. Камю. 

15.До представників «філософії життя» належить: 

 а) Дж. Локк; 

 б) К.- Р. Поппер; 

 в) П. Фейєрабенд; 

 г) Ф. Ніцше. 

 

        Перевірку результатів тестування здійснювали самі студенти шляхом обміну 

зошитами і взаємоперевірки. 

        Підводячи підсумок семінарського заняття, викладач оцінив участь кожного студента 

у занятті. 

 

 

Тема: «Соціологічний аналіз суспільства. Соціальна нерівність і соціальна 

структура суспільства». 

Навчальна дисципліна: «Соціологія». 

 

Практичне заняття відбулось в жовтні 2014 року в групах студентів ІІ курсу 

спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 
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обладнання» і «Колісні та гусеничні транспортні засоби» Автомеханічного факультету 

НТУ.  

Очікувані результати  цього практичного заняття передбачали, що, студенти 

зможуть: 

- пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові терміни і 

поняття: суспільство, історичні типи суспільства, соціальна система, основні елементи 

суспільства, сфери суспільного життя, функції суспільства, тенденції розвитку 

суспільства, соціальна структура суспільного життя, соціальна нерівність, фактори 

соціальної нерівності, стратифікація, соціальні прошарки суспільства, соціальна 

мобільність; 

- аналізувати події, явища  і процеси, що відбуваються в суспільному житті 

застосовуючи знання про суспільство; 

- сформулювати своє ставлення до особливостей становлення українського 

суспільства, історичних змін, що відбулися в соціогруповій структурі суспільства, 

соціальних процесів сьогодення. 

      Для підготовки до практичного заняття студентам була запропонована основна та 

додаткова література. 

Література: 

1. Белдикс  Р. Современное общество // Американская социология. – М.,1992. 

2. Бельский В. Ю., Беляев А. А., Лощаков Д. С. Социология: Учебник / Под ред. кан. 

философских наук, доц. Д. Г. Лощакова. – М.: ИНФРА – М., 2002. – С. 91-104. 

3. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические 

исследования. – 1992. - № 9. 

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. –  М.: Прогресс, 1992. 

5. Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура // 

Социологические исследования. – 1992. – №7. 

6. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К., 1994. 

7. Соціологія: Підручник для студентів внз / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 113-121. 

8. Соціологія. Курс лекцій / За ред. Старовойта І. С. – Тернопіль: Астон, 1999. – С. 

70-78. 

 

Інформаційні ресурси  

1. http://socio.rin.ru/ 

2. http://sociolog.in.ua/ 

3. http://www.info-library.com.ua 

4. http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html 

5. http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm 

 

У вступній частині заняття для актуалізації міждисциплінарних знань студентам 

було запропоновано опитувальник, який вони заповнювали письмово в аудиторії в своїх 

зошитах з подальшим аналізом відповідей одне одного.  

Зокрема їм були подані такі тестові питання. 

1) Яка методологія не передбачає аналізу суспільства з позиції системного підходу? 

а) прогностична; 

б) історична; 

в) функціональна. 

2)Продовжить дане визначення: «Упорядковане об’єднання індивідів, соціальних 

груп, спільнот, організацій, соціальних інститутів, що пов’язані  між собою в 

суспільстві стійкими зв’язками та відносинами – це ...» 

а) соціальна взаємодія; 

б) соціальна структура суспільства; 

http://socio.rin.ru/
http://sociolog.in.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://subject.com.ua/sociology/picha/38.html
http://www.galactic.org.ua/clovo/p-c999999.htm
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в) соціальна спільнота. 

3)До видів соціальної структури суспільства не належать: 

а) соціально-територіальні групи; 

б) соціально-професійні групи; 

в) соціальні групи. 

4)Який елемент соціальної структури суспільства розкриває місце  

    особистості в соціальній структурі суспільства ? 

а) національна приналежність;  

б) місце проживання; 

в) соціальний статус. 

5)На  розвиток та зміну соціальної структури суспільства впливає: 

а) історичний процес; 

б) соціальна нерівність; 

в) тип суспільства. 

6)Чим зумовлений соціальний статус особи в суспільстві ? 

а) професійною приналежністю; 

б) політичними поглядами; 

в) рівнем культури. 

7)Що відображає соціальна стратифікація ? 

а) соціальний статус особи в суспільстві.; 

б) динаміку розвитку суспільства; 

в) соціальну неоднорідність суспільства. 

7) Яке соціологічне поняття характеризує перехід індивіда з однієї  

соціальної групи в іншу? 

а) соціальні зв’язки ; 

б) соціальна мобільність; 

в) соціальна взаємодія. 

В основній частині заняття студенти були залучені до обговорення можливості 

аналізу сучасного суспільства та його соціальної структури з використанням визначених 

ключових понять – суспільство, історичні типи суспільства, соціальна система, основні 

елементи суспільства, сфери суспільного життя, функції суспільства, тенденції 

розвитку суспільства, соціальна структура суспільного життя, соціальна нерівність, 

фактори соціальної нерівності, стратифікація, соціальні прошарки суспільства, 

соціальна мобільність. Їм пропонувалось в групах обрати із названих нижче кілька (до 5) 

понять та проілюструвати прикладами, які саме явища можуть описуватись цією 

системою понять. 

Далі студентам пропонувалось вибрати і обґрунтувати варіант логічної 

послідовності трьох факторів саморозвитку суспільства:  

духовний потенціал людства (наявність свідомості, інтелекту, пізнавальної 

діяльності); 

соціальність, колективний характер людського життя, субстратом якого є культура, 

над біологічна форма наслідування;  

трудова діяльність людей.  

Під час опрацювання останнього питання заняття у загальному колі відбувалась 

дискусія з питань: Які чинники, на вашу думку, стримують розвиток сучасного 

українського суспільства?  До яких наслідків це може призвести? Над якими із 

загальноцивілізаційних засад суспільного буття в Україні нам потрібно працювати? Які на 

Вашу думку в цьому можливо є  труднощі та перспективи? 

Далі опрацьовувались поняття індустріального(/а) та постіндустріального (/б) 

суспільства  на прикладі порівняння розвитку країн Західної Європи. Результати 

індивідуальної роботи над цим питанням студенти оформляли у вигляді порівняльної 

таблиці. Після цього всі результати роботи  в групі оголошувались та порівнювались. 
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 Наступним етапом заняття був аналіз уривків з праць філософів П. А. Сорокіна та 

К.Маркса і Ф.Енгельса та коментування їх. Зокрема студентам пропонувались такі уривки 

1)«...Суспільство означає не тільки сукупність декількох одиниць  

  (індивідів, індивідуальностей та ін.), але припускає, що ці одиниці не  

  Ізольовані одна від одної, а знаходяться між собою в процесі  

   взаємодії, тобто проявляють одна на одну той чи інший вплив,  

   стикаються одна з одною та мають одна з одною той чи інший зв’язок ...»   

2)«Вільний і раб, патрицій і плебей, поміщик і кріпак, майстер і підмайстер,  

   коротко кажучи, гнобитель і пригноблений перебували у вічному  

   антагонізмі один до одного, вели невпинну, то приховану, то явну  

   боротьбу, яка завжди кінчалася... перебудовою всього суспільства...»  

   Виходячи з розуміння соціології еліти В. Парето, студенти були залучені до 

групового аналізу сучасної інтерпретації «лисиць» і «левів». Після виконаної роботи 

результати відповідей в групах порівнювались та аналізувались викладачами.  

На основі проведеної роботи було організоване обговорення у загальному колі  

питання: які зміни в соціальній структурі українського суспільства можуть відбуватись у 

найближчі  п’ять років і які підстави є для цього сьогодні, які основні елементи 

соціальної структури сучасного  українського суспільства впливають на динаміку його  

розвитку та як має трансформуватись ця  соціальна структура у майбутньому.  

На закінчення основної частини студентам пропонувалось в групах визначити 

основні проблеми формування «середнього класу» в Україні і запропонувати шляхи 

вирішення цих проблем? 

У підсумковій частині заняття викладачі робили висновок та підводили підсумок 

практичного заняття, оголошуючи остаточні результати та оцінювали студентів. 

 

План проведення експериментального практичного заняття 

Навчальна дисципліна: «Політологія». 

Тема заняття: «Політична організація суспільства».  

Практичне заняття відбулось в листопаді 2014 року в групі студентів ІІ курсу 

спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання»  Автомеханічного факультету НТУ.  

 

Очікувані результати  цього практичного заняття передбачали, що, студенти 

зможуть: 

- пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові терміни і 

поняття: політична система, елементи політичної системи, політична система України, 

політичний режим, типи політичних режимів, тоталітаризм, авторитаризм, демократія;   

- аналізувати події, явища і процеси, що відбуваються в соціально-політичному 

житті застосовуючи знання про політичну організацію суспільства; 

- сформулювати своє ставлення до особливостей становлення політичної системи 

суспільства, до сучасних тенденцій формування демократії в Україні. 

  Для підготовки до практичного заняття студентам була запропонована основна та 

додаткова література. 

Основна: 

1. Конституція України. – К., 1996.  

2. Брегеда А. Ю. Основи політології. – К.: 2000. 

3. Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: 2007. 

4. Політологія / За ред. О.В. Бабкіної. – К., 2003. 

5. Політологія / За ред. І.С. Дзюбка. – К., 2001. 

6. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д.  

Бабкіна. – К.: Генеза, 2004.  

7. Рудич Ф. М. Політологія. Курс лекцій. – К., 2005, 2009. 

8. Рудакевич О. Політологія: Навч. - метод. посібник. – Тернопіль, 2000. 
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9. Українська політологія / За ред. Ф. Кирилюка. – К., 2002. 

10. Юрій М. Ф. Політологія. – К., 2005. 

11. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія. – К., 2010. 

 

Додаткова: 

1. Абетка української політики. Довідник. Випуск V. – К., 2002. 

2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – 

К., 2000. 

3. Гонюкова Л. В., Максимець Б. М. Суспільно-політичні об’єднання: теорія і 

практика: Навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Генеза, 2009. 

4. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. – К., 1996.  

5. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства.  – Львів, 2002. 

6. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. – К., 2001. 

7. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Л., 1994. 

8. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці / За ред. В. М. Пічі. 

– К. – Львів, 2002. 

9. Потульницький В. Нариси з української політології (1819-1991). – К., 1994. 

10. Рябов С. Г. Політологія: словник термінів і понять. – К.: 2002. 

11. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії і політики. – К., 2002. 

12. Україна в новому геополітичному просторі: теоретичний і прикладний 

аспекти [Кол. монографія] / За ред. Ф. М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. 

13. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – 

К.: НІСД, 2009. 

14. Україна в 2010 році: Щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-

економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. А. В. Єрмолаєва. – К.: НІСД, 

2010. 

 

Заняття було організовано з використанням метода «З-Х-Д» (Знаємо – Хочемо знати 

– Дізналися) – спосіб графічної організації та логічно-змістового структурування 

матеріалу, метою якого було спонукати студентів пригадати те, що вони вже знають, 

навчити ставити запитання та формувати нові знання. Результати колективної роботи 

студенти оформлювали у таблицю.          

 

Знаю Дізнався Хочу дізнатись 

 

Назвавши тему практичного заняття, викладач попросив студентів подумати, що 

вони вже знають з цієї теми, і, обговоривши відповіді в парах, письмово в зошит скласти 

список своїх ідей. Після цього студенти озвучили список складених ідей та записали їх в 

першу колонку «Що знаємо?» 

Потім викладач запропонував студентам подумати над запитаннями з  теми 

визначеного заняття, на які б вони хотіли знайти відповідь, та записати їх в третю колонку 

«Що хочемо дізнатися?». При необхідності (як приклад) викладач наводив власні 

запитання. Наприклад: «яка є роль держави у політичній системі сучасного суспільства» 

чи «які бувають типології політичних систем». 

На завершення вступної частини викладач наголосив студентам, що, виконуючи 

поставлене завдання протягом всього заняття (читаючи джерела чи слухаючи обговорення 

на занятті чи здійснюючи дослідження), вони мали шукати відповіді на власні запитання 

та відзначати нові непередбачувані ідеї. 

Вони будуть записані таблиці в другу колонку «Про що дізналися?». 

В ході заняття було організовано парну роботу студентів над різними джерелами 

знань і заповнення названої таблиці. 
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У підсумковій частині заняття викладач обговорив із студентами результати роботи, 

порівнюючи зміст усіх колонок таблиці, вони зробили висновок та підвели підсумок 

практичного заняття, оголошуючи остаточні результати активної  участі кожного студента 

на парі. 

 

 

Важливим компонентом пропонованої методичної системи стали семінарські 

заняття. Кожне з них, як і всі інші форми занять, спрямовувалось на реалізацію визначених 

нами методичних умов.  

 

Розглянемо це на прикладі семінарського заняття з історії України на тему: 

«Боротьба за українську державність у 1919-1920 рр.».  

 

Очікувані результати цього семінару передбачали, що, студенти зможуть: 

 пояснювати та ілюструвати міжпредметними прикладами ключові 

терміни і поняття: «воєнний комунізм», продрозкладка, націоналізація, 

анархізм, отаманщина, воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура 

пролетаріату, денікінський режим. 

 аналізувати історичні події, явища  і процеси, що відбувалися в 

минулому житті нашої країни; 

 сформулюють своє ставлення до особливостей історичного становлення 

українського суспільства, історичних змін, що відбулися в нашій державі 

та їх вплив на соціально-політичні процесами сьогодення. 

Для підготовки до заняття студентам було запропоновано ознайомитись заздалегідь з  

літературою за темою заняття.  

Основна 
1.   Верстюк В. Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921рр.). 

– К., 1992. 

2.   Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – 

К., 1996. 

3.   Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нарис політичної історії. – К., 1993. 

4.   Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1918-1928). – К., 1996. 

5.   Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993. 

6.   Рубльов О. С., Рент О.П. Українські визвольні змагання: 1917-1921 рр. // Україна крізь 

віки. Т.10. – К., 1999. 

7.   Удовиченко О. І. Україна в війні за державність: історія організації і бойових дій 

Українських Збройних Сил 1917-1921. – К., 1995. 

Додаткова 
1.   Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на Україні // 

Сучасність. – 1991. – ч. 7-8. 

2.   Кульчицький С. Війна радянської Росії проти УНР // Історія України. – 1998. – №41. 

3.   Махно Н. Воспоминания: Репринт. воспроизвод. – К., 1991. 

 

План заняття: 

 1.   Друга українсько-більшовицька війна. Встановлення більшовицької влади     

       на початку 1919 р. 

2.   Політика «воєнного комунізму». Антикомуністичний повстанський рух. 

3.   Денікінський режим на Україні Революційна повстанська армія в     

      денікінському тилу. 

4.   Зближення УНР і Польщі. Радянсько-польська війна 1920 року. Ризький мирний 

договір 1921 року. 

5.   Відновлення радянської влади. УСРР у 1920 році. 
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        Вступну частину заняття було присвячено актуалізації знань і уявлень студентів. 

Після невеличкого вступного слова, викладачі запропонували студентам пригадати 

ключові терміни і поняття цього змістового модулю: «воєнний комунізм», продрозкладка, 

націоналізація, анархізм, отаманщина, воєнна інтервенція, червоний терор, диктатура 

пролетаріату, денікінський режим. Далі за допомогою бесіди були актуалізовані знання 

студентів про атмосферу, яка панувала в Україні  в цей період – анархія, свавілля, хаос, 

партизанщина.  

      В основній частині заняття студентам було поставлено послідовно проблемні 

запитання, до яких вони звертались під час розгляду питань семінарського заняття: 

 у чому причини військової поразки Директорії? Що сприяло військовим перемогам 

більшовиків? 

 Яка була мета Антанти підчас введення військ на Україну? Які були завдання 

Директорії в цій ситуації? 

 Чому і як відбулося об’єднання українських армій? Що це дало? 

 Який був психологічний клімат в українському суспільстві у 1919 р.? Чому?  

 Яку роль відіграла підтримка Польщі Антантою під час війни? 

 Проаналізуйте період знаходження Директорії при владі, визначивши певні 

періоди. 

 Яким став державній устрій України за часів становлення радянської влади? 

Підтвердить це прикладами її перших заходів. 

 Чи пов’язані, на вашу думку, поразки денікінців на українських територіях з їх 

політикою щодо України? Чому?  

 Як Ви вважаєте, чому саме більшовики виявились за тих умов найорганізованішою 

силою суспільства? 

        

          Важливою складовою заняття було прослуховування та обговорення проблемних 

реферативних доповідей студентів, які самостійно вони готували дома за темами: 

1.   Селянський повстанський рух як історичний феномен. 

2.   Нестор Махно та його роль в історії України. 

3.   Причини поразки національно-визвольної революції 1917-1920 рр. 

У заключній частині заняття студенти взяли участь у групових дискусіях, питання до 

якої були відомі їм заздалегідь.  

Питання для дискусії: 

1.   Дайте оцінку денікінському режиму і яку реакцію з боку українського населення 

викликало його встановлення? 

2.   Визначте фактори, які зумовили утворення Української радянської республіки. 

3.   Вискажіть свою позицію, чи міг стати Н. Махно лідером української держави? 

4.   Як Ви вважаєте, Варшавський договір – це оптимальний крок чи помилка С.Петлюри?  

  Кожна з малих груп мала обрати собі запитання обговорити його і представити 

результати обговорення у загальному колі. Інші групи могли поставити їм запитання. 

У заключній частині  семінару викладачі пропонували студентам повернутись до 

сусіда або сусідки і визначити разом спільні для них відповіді на 1-4 питання для 

самоконтролю.  

Запитання і завдання для самоконтролю: 

1.   Коли була затверджена і що закріплювала перша радянська конституція? 

2.   Дайте оцінку більшовицькій політиці «воєнного комунізму». 

3.   Що являв собою денікінський режим і яку реакцію з боку українського населення 

викликало його встановлення? 

4.   Охарактеризуйте особливості боротьби за владу в Україні у 1919-1920 рр.? 
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5.   В зошиті намалюйте таблицю і покажіть стрілками ознаки, характерні для політики 

«воєнного комунізму» та нової економічної політики. 

                Потім викладач пропонував студентам дати відповіді на тестові питання до цього 

змістового модулю для закріплення опрацьованого матеріалу. 

 

Тестові завдання: 

1. Коли був утворений воєнно-політичний союз п’яти радянських республік? 

    а) у 1921 р.; 

    б) у 1919 р.;  

    в) у 1918 р.;  

    г) у 1922 р.;  

    д) у 1920 р. 

2. Рішенням радянських властей з січня 1919 р. стара назва держави – Українська 

Народна Республіка – була замінена новою: 

    а) УСРР;  

    б) УРСР;  

    в) УСНР;  

    г) Українська держава. 

3. Політика «воєнного комунізму» включала такі заходи (виберіть необхідне): 

    а) націоналізація промисловості, фінансів, зв’язку;  

    б) свобода торгівлі;  

    в) запровадження продрозкладки;  

    г) допуск капіталістичних елементів в економіку;  

    д) загальна трудова повинність;  

    є) карткова система. 

4. Як називався радянський уряд УНР: 

    а) Генеральний Секретаріат;  

    б) Народний секретаріат;  

    в) Кабінет Міністрів;  

    г) Раднарком. 

        Перевірку результатів тестування здійснювали самі студенти шляхом обміну 

зошитами і взаємоперевірки. 

        Підводячи підсумок семінарського заняття, викладач оцінив участь кожного студента 

у занятті. 

 

 

Приклади лекцій 

 

Застосування технології «Лекція з паузами» викладачами в процесі навчання 

студентів ІІ курсу спеціальностей:«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і обладнання», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Двигуни 

внутрішнього згорання» в кількості 90 осіб, відбулося у листопаді 2014 р. на прикладі 

розгляду змістовного модуля № 8 «Особистість в системі соціальних відносин» з 

навчальної дисципліни «Соціологія». Розглянемо приклад  проведення цієї лекції. 

 

Перед проведенням лекції з викладачами суспільствознавчих дисциплін в кількості 7 

осіб, проведено семінар за принципам впровадження технології «Лекція з паузами» серед 

студентів технічних ВНЗ. 

 

При підготовці лекції викладач розділяє навчальний матеріал на три логічно 

завершені частини, які подає у вигляді плану лекції та розробляє завдання для студентів, 

які вони будуть виконувати в паузах між викладом лекційного матеріалу.  
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План лекції: 

1. Поняття особистості в соціології. 

2. Соціальний статус та соціальна роль особистості в суспільстві. 

3. Соціологічні проблеми соціалізації особистості. 

 

До цього змістовного модулю викладач рекомендує студентам наступну  

літературу. 

 

Література: 

 

1. Бекешкина И.Є. Структура личности. Методологический анализ. – К.: Наук. 

думка, 1986. 

2. Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. Соціологія: Навч. посіб. – К.: 

КОНДОР, 2009. – 550 с. 

3. Городяненко В. Г. Соціологія: Навч. посіб. – К.: «Академія», 2008. – 542 с. 

4. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования: 

Учебник. – М., ИНФРА,  2009. – 768 с. 

5. Лукашевич М. П. Туленков М. В. Соціологія: Навч. посібник / За заг. Ред. М. В. 

Туленкова. – К.: МАУП.1998, с.172-194. 

6. МоскаленкоВ. В. Социализация личности. – К.,1986. 

7. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. 

8. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, 

спеціальні та галузеві теорії: Навч. посіб. – Вид. 3-тє. К.:Атіка,2009.–496 с. 

9. Соціологія: Підручник / За ред. В. М. Пічі. – 4-те видання, виправлене. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2009. – 293 с. 

10. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Руководство 

по рецептурным личностным методикам : Пер. с англ. – М.: Прогресс , 1987. 

11. Хомич И. И. Человек - живая система : Естественнонаучный и философский 

анализ. – Минск: Беларусь, 1986. 

12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – С. – П., 1997.  

 

    

1. Розкриваючи першу частину лекційного матеріалу, викладач нагадує, що людина є 

елементом будь-якої форми соціальності, від найпростішої спільноти до сучасних 

цивілізаційних та політичних систем, а тому соціологічний погляд на суспільство 

невіддільний від соціології особистості.   

Специфіка соціологічного підходу до особистості полягає в тому, що соціологія 

намагається дослідити людину як найважливіший елемент суспільного життя, виділити її 

соціальні характеристики, визначити весь спектр її взаємодії з суспільством, з 

соціальними спільнотами та з іншими індивідами. Соціологію цікавить людина як 

соціальна істота, як продукт і суб’єкт соціальних процесів, як виразник суспільних 

інтересів. Вивчаючи соціально-типове в людині, соціологія аналізує конкретні механізми 

формування її як особистості, а також механізми зворотного впливу індивіда на 

суспільний світ.  

Після цього викладачу варто звернути увагу студентів на схему  (пропонуючи їм 

замалювати в свої зошити цю схему), в якій відображаються складові елементи поняття 

«особистість» та вплив суспільства на неї: 
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Особистість 

Суспільство 

 
 

Людина 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальність                                                                              Індивід  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Підхід соціолога до проблеми особистості – це погляд з боку суспільства, з боку 

заохочення людей до соціальних процесів, де їх індивідуальні якості або несуттєві, або 

розглядаються з точки зору того, якою мірою вони містять загально соціальні або 

частково-соціальні риси. 

Викладач зауважує, що наука «Соціологія» по-різному трактує поняття «людина», 

«особистість», «індивід». Поняття «людина» – є родовим, вказує на якісну відмінність 

людей від тварин,  служить для характеристики всезагальних, притаманних усім людям 

якостей і особливостей, які знаходять свій вияв у назві «homo sapiens». «Індивід» – 

означає конкретну людину, одиничного представника людського роду. «Особистість» – 

це поняття служить для характеристики соціального в людині. Особистість на відміну від 

людини, є продуктом не тільки природи, а й суспільства суб’єктом соціальних процесів. 

Отже, особистість – це усталений комплекс якостей людини, набутих під впливом 

відповідної культури суспільства, конкретних соціальних груп і спільнот до яких вона 

належить і до життєдіяльності яких вона залучена.  

Підкреслимо, що поняття «особистість» вживається стосовно кожної людини, 

оскільки вона є носієм важливих рис певного суспільства. Головне в особистості – не 

абстрактна фізична природа, а її соціальна якість. 

Варто звернути увагу студентів в першому питанні на те, що особистість, 

взаємодіючи із суспільством, виявляє свої характерні риси (категорії): самосвідомість, 

ціннісні орієнтації, соціальні відносини, автономність, внутрішню духовну структуру 

(потреби, цінності, мотиви, соціальні норми, переконання, смаки, світоглядні принципи, 

звички). 

Соціологічний підхід до структури особистості враховує передусім особливості й 

механізми її соціальної поведінки. Вона має певні спонукальні чинники, до яких в першу 

чергу належать: 
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 потреби – це внутрішні стимули активності особистості, які забезпечують її 

існування і самозбереження; 

 інтереси – це направленість дій особистості в залежності від можливості 

задоволення її потреби. Інтереси можуть змінювати поведінку людини та впливати 

на її діяльність, вони бувають: особистими, груповими, суспільними. 

Потреби та інтереси виступають об’єктивною стороною діяльності й поведінки 

особи. Разом вони є основою ціннісного ставлення особистості до навколишнього 

світу і використовуються для дослідження регуляторів соціальної поведінки.   

 

Виклад першої частини лекційного матеріалу зайняв 15-17 хвилин з урахуванням 

того, що студенти конспектували матеріал лекції. Після цього студентам запропоновано 

виконати завдання до цієї частини лекції. 

 

Зміст завдань до першої частини лекції: 

 

1. Заповнивши таблицю, визначте із своїм сусідом (сусідкою) спільні та відмінні 

особливості понять «людина», «особистість», «індивід», порівнявши результати Ваших 

відповідей. 

 

назва поняття людина особистість індивід 

Спільне          

/відмінне 

             /             /               / 

 

2. Охарактеризуйте соціологічні концепції особистості. Які з них на Вашу думку є 

актуальними сьогодні? 

 

Виконання завдань після першої частини склало 5-7 хвилин (плюс перевірка 

результатів виконання завдання ще до 5 хвилин). 

 

2. Розпочинаючи розгляд другої частини лекційного матеріалу, викладач звертає 

увагу студентів на те, що з’ясування місця і ролі особистості в соціальній системі 

можливе через розкриття поняття «соціальний статус». 

Соціальний статус особистості – це її позиція в соціальній системі, яка пов’язана з 

належністю до певної соціальної групи чи спільноти, сукупність її соціальних ролей та 

якість і ступінь їх виконання. Він охоплює узагальнюючу характеристику становища 

індивіда в суспільстві: професію, кваліфікацію, освіту, характер виконуваної праці, 

посаду, матеріальне становище, наявність влади, ділові відносини, належність до 

демографічних або етнічних груп. Соціальні статуси бувають:  

 

 Приписаний  від народження (раса, стать, вік, національність);  

 Досягнутий  власними зусиллями (освіта, сімейне становище, професійний 

рівень, тощо).  

Варто, при розгляді другого питання лекції зауважити студентів на тому, що окрім 

соціального статусу важливе значення для особистості в суспільстві відіграє її соціальна 

роль. 

Соціальна роль особистості – це типова поведінка людини, пов’язана з її 

соціальним статусом , яка не викликає негативної реакції соціального середовища. 

Соціальна роль є окремим елементом цілісної поведінки особистості, яка може об’єднати 

в собі декілька ролей одночасно. Сукупність соціальних ролей особистості відображає 

соціальні відносини в суспільстві. Соціальний статус і соціальна роль є основними 

поняттями рольових теорій особистості. Якщо ролі людини, що вона «виконує» в 

суспільстві несумісні,  може виникнути рольовий конфлікт. 
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Виклад другої частини матеріалу зайняв 10-12 хвилин з урахуванням того, що 

студенти конспектували матеріал лекції. Після цього студентам запропоновано виконати 

завдання до цієї частини лекції. 

 

Зміст завдань до 2-ої частини лекції: 

 

1. Проаналізуйте механізми взаємодії людини і суспільства та наведіть  

    приклади цієї взаємодії, відповіді запишіть в зошит. 

 

2. Працюючи в четвірках, поміркуйте над висловленням Бердяєва Н. А.: 

   «Людина  виявляється позбавленим вимірювання глибини, вона  

    перетворюється в двовимірну, плоску істоту. Нова людина буде лише в  

    тому випадку, якщо вона має вимір глибини, якщо вона є духовна  

    сутність, в іншому випадку людини нема, а є лише суспільна функція».  

    Ваші відповіді порівняйте. 

 

3. Назвіть і охарактеризуйте основні сучасні чинники, що визначають  

    мотивацію особистості. Свої відповіді порівняйте з іншими студентами в  

    групі. 

 

Виконання завдань після другої частини складало 3-5 хвилин (плюс перевірка 

результатів виконання завдання ще до 5 хвилин). 

 

3. Переходячи до розгляду третьої частини лекційного матеріалу, викладач 

підкреслює, що головним соціальним процесом, через який здійснюється взаємодія між 

особистістю і суспільством – є процес соціалізації.  

 

Соціалізація – це процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи 

соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння 

ними елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються 

соціально значущі риси особистості.  

Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства засвоюючи звичаї, традиції і 

норми певної соціальної спільноти, відповідні способи мислення які властиві даній 

культурі, взірці поведінки тощо. 

Варто зазначити, що соціалізація здійснюється протягом усього життя людини, 

поділяючись на: 

 

 Первинну – соціалізація дитини;  

 Вторинну – соціалізація дорослої людини. 

 

Цей процес відбувається тому, що умови життя людини і вона сама змінюються, 

вимагаючи «входження» в нові соціальні умови, пристосування до нових соціальних 

ролей та зміни свого статусу. 

 

За стадіями виділяють: до трудову, трудову та після трудову соціалізацію. 

 

Викладач зауважує на тому, що соціалізація перебігає під стихійною чи 

цілеспрямованою дією різних суспільних структур, в залежності від того, для чого 

потрібен цей процес людині (надбання знань, професійних навичок, звикання до нового 

колективу чи оточення тощо). На процес соціалізації людини впливає: суспільство, 



 
 

521 

родина, родичі, друзі, навчальний заклад, колектив працівників, суспільно-політичні 

організації, мистецтво, культура, релігія, ЗМІ, мораль, ідеологія тощо. 

Процес соціалізації носить конкретно-історичний характер та частково знаходиться 

під дією держави, різних соціально-класових і політичних сил, які намагаються 

сформувати соціальні якості нового покоління відповідно із своїми вимогами і задачами 

(т.зв. ідеологічне виховання). Однак повністю суспільство та держава не можуть 

регулювати та контролювати цей процес. 

Завдяки соціалізації люди реалізують свої потреби, можливості й хист, 

налагоджують відносини з іншими членами суспільства, соціальними інститутами і 

організаціями, з суспільством взагалі. Все це дає змогу їм почуватись в суспільстві та 

соціальному житті впевнено. Водночас соціалізація – це найважливіший чинник 

стабільності суспільства, його нормального функціонування та наступності його розвитку.   

              
Виклад третьої частини матеріалу зайняв 12-15 хвилин з урахуванням того, що 

студенти конспектували матеріал лекції. Після цього студентам запропоновано виконати 

завдання до цієї частини лекції. 

Зміст завдань до 3-ої частини лекції: 

 

1. Працюючи в трьох, складіть перелік соціальних норм, які зараз 

     впливають на життєдіяльність особистості в Україні і запишіть їх в  

     зошит. Які на Вашу думку з цих соціальних норм притаманні для  

     особистостей в країнах Євросоюзу?  

    

 2. Проаналізуйте висловлення Сорокіна П. А.: 

     «Людське суспільство...похоже на збентежене море, в якому  

     окремі люди, подібно хвилям оточені себе подібними,  

      постійно стикаються одне з одним, виникають, ростуть та зникають, а  

      море-суспільство – вічно бурлить, хвилюється та не замовкає...» Свою  

      відповідь порівняйте з відповіддю сусіда (сусідки). 

 

3. Працюючи в парах висловіть власне ставлення до цього малюнку. Як Ви  

    вважаєте, які з чинників соціалізації сьогодні є найважливішими для  молоді? 
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Виконання завдань після третьої частини складало 3-5 хвилин (плюс перевірка 

результатів виконання завдання ще до 5 хвилин). 

         

Підводячи підсумок після викладу усіх частин лекції, викладач пропонує 

студентам ставити запитання до матеріалу лекції (якщо вони є), надавши можливість 

іншим студентам відповісти на ці питання, якщо бажаючих відповідати нема, відповіді 

надає викладач. 
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Наприкінці викладач пропонує студентам відповісти на наступні два питання, 

записавши свої відповіді в таблицю та свої відповіді порівняти в парах:  

 

 Визначте  для себе: що вам вдалося добре зрозуміти у цьому питанні 

лекції?  

 Що було вам відомим, а що принципово новим? 

 

 

     Вдалося добре     

         зрозуміти 

          було відомим    було принципово     

           новим 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся лекція займає 75-80 хвилин і складається з 2-3 етапів викладу матеріалу і пауз. 

 

На завершення лекції викладач відповідає на незрозумілі питання студентів (якщо 

вони є) і робить остаточний висновок з опрацьованого модуля, дякуючи всім за увагу! 

 

 

 

 

Застосування технології «Керована лекція» викладачами в процесі навчання 

студентів І курсу спеціальностей: «Професійна освіта (транспорт)» і «Автомобілі та 

автомобільне господарство» в кількості 85 осіб, відбулося у жовтні 2014 р. на прикладі 

розгляду змістовного модуля № 7 «Філософська теорія пізнання» з навчальної 

дисципліни «Філософія».  
При підготовці лекції викладач розділяє навчальний матеріал на три логічно 

завершені частини виклад яких за часом триває 20-30 хвилин та поділяється на вступну, 

основну та заключну частини. Вся лекція займає 70-80 хвилин і складалась з 3 етапів 

викладу матеріалу.  

Розглянемо приклад  проведення цієї лекції. 

Перед проведенням лекції з викладачами суспільствознавчих дисциплін в кількості 5 

осіб, проведено семінар за принципам впровадження технології «Керована лекція» серед 

студентів технічних ВНЗ. 

 

На початку лекції викладач починає з того, що оголошує студентам тему лекції: 

«Філософська теорія пізнання» та визначає її план, який складається із наступних 

взаємопов’язаних складових частин змістовного модулю: 

План лекції: 

1. Філософська теорія пізнавального процесу. 

2. Форми пізнання.  

3. Теорія істини. 

До цього змістовного модулю викладач рекомендує студентам наступну 

літературу. 
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Література: 

 

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика: Учеб. пособие для  

                   вузов. – М., 1991, С. 5-99,132-167, 185-198, 263-279. 

2. Андрос Е. И. Истина как проблема познания и мировоззрения. – К.,1984, С.2- 

                    58, 83-136. 

3. Бичко І. В., Бойченко І. В., Табачковський В. Г. Філософія. Підручник. –К.:  

                   Либідь, 2001. 

4. Бекон Ф. Новый Органон. Соч.: в 2-х т. – М., 1972. – Т.2. 

5. Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.,1988. 

6. Губерський Л. В. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): Навч. 

                   пос. – 2-ге вид., стер. Рекомендоване МОН. – К., 2012. 

7. Губерський Л. В. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних  

                   закладів / кол. авторів; за ред. Л. В. Губерського; худож.-оформлювач О. Д. 

                   Кононученко. – Харків: Фоліо, 2013. – 510 с.  

8. Мекешина Л. А. Ценностные предпосылки в  структуре научного познания. –  

                   М., 1990. 

9. Надольний І. Ф. Філософія: Навч. пос. для ВНЗ. – 8-е вид., стер. Допущено  

                   МОН. – К., 2011. 

10. Петрушенко В. Л. Основи філософських знань: Навч. пос. – Львів: «Магнолія  

                   2006», 2007. 

11. Ойзерман  Т. И.  Принцип познаваемости мира // Философ. науки. – 1990. –      

                   № 10. 

12. Причепій Є. М.,Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К.:   

                   Академвидавництво, 2006. 

13. Присухін С. І. Філософія: Навч. пос. – У 2 ч. – Ч. ІІ. Система філософії. – К.:  

                   КНЕУ, 2006. 

14. Саух П. Ю. Філософія. Навч. пос. – К.: Кондор, 2003. 

15. Черній А. М. Філософія: навч. посіб. для самостійної роботи студенів / А. М.      

                   Черній. – К. : «Академвидав», 2011. – 392 с. (Серія «САМ»). 

16. Шевченко В. І.  Концепція пізнання  в українській філософії. – К., 1993. 

17. Ярошевець В. І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.  

        

1. При розгляді першої – вступної частини лекції викладач наголошує на тому, щоб 

студенти, уважно слухаючи його розповідь, виділяли головне з почутого лекційного 

матеріалу, але поки не записували його у зошит. 

Спочатку викладачу варто нагадати, що гносеологія – розділ філософії, який вивчає 

теорію пізнання. Пізнання – це процес цілеспрямованого активного відображення 

дійсності у свідомості людини, обумовлений суспільно-історичною практикою людини. 

Предмет теорії пізнання – це знання, яке служить людству  в його практичній діяльності.  

Об’єкт  пізнання – це те, на що спрямована людська діяльність (оточуючий людину світ). 

Суб’єкт пізнання – це той, хто діє, впливає на об’єкт (людина, суспільство). Суб’єкт для 

пізнання об’єкта використовує засоби пізнання (знаряддя праці, інструменти, техніку, 

наукові теорії). Умовою і об’єктивною основою пізнання – є суспільно-практична 

діяльність. У процесі пізнання використовуються усі здібності людини, але 

найважливішими серед них є – почуття та розум (мислення). Пізнання не стоїть на місці, 

воно постійно рухається і розвивається, воно завжди пов’язане з його об’єктом, який 

впливає на нього, т. б. оточуючий нас світ.  

Після опрацювання цієї частини лекції викладач зупиняється і пропонує студентам 

записати в свій зошит основні положення з його розповіді, після чого декілька студентів 
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зачитують свої записи, обговорюючи їх чи корегуючи в колі інших студентів, потім 

викладач продовжує розгляд  наступного питання. 

 

2. Переходячи до другої – основної частини лекції, викладач нагадує студентам, щоб 

вони, продовжуючи його уважно слухати, виділяючи головне з почутого лекційного 

матеріалу, але поки не записували нічого у зошит.       

           

Варто в основній частині лекції зауважити на тому, що пізнання людиною 

оточуючого світу відбувається за 2-ма формами: чуттєвою і раціональною.  

Зупиняючись на особливостях кожної форми пізнання, викладач підкреслює, що 

пізнання завжди починається із знайомства з предметами та явищами зовнішнього світу за 

допомогою органів відчуття. Органи відчуття – це т. зв. «ворота», через які зовнішній світ 

проникає у людську свідомість.  За їх допомогою, дякуючи їм, людина чує звуки, пізнає 

кольори, запахи природи та смак її плодів. 

Викладач характеризуючи чуттєву форму пізнання звертає увагу студентів на тому, 

що виникає раніш раціонального і є більш значним та ефективним на початковому етапі 

пізнання людиною світу.  

Чуттєве пізнання об’єднує в собі 3 складові елементи: 

Відчуття – це відображення за допомогою органів чуття окремих  

     властивостей  і сторін предмета (гаряче-холодне, темне-світле, м’яке- 

     тверде, відчувається запах, кольори, звук). На характер відчуття  

     впливають особисті якості людини, її біологічні, психічні ознаки умови  

     життя і виховання. Тому, відчуття є суб’єктивними, вони залежать від  

     суб’єкта, т. б. люди по-різному сприймають зовнішній світ – органи  

     відчуття не завжди дають нам вірну характеристику про зовнішній світ  

     (гаряча кава, дощ, м’які меблі). 

       Сприйняття – це комплекс різних відчуттів, що створюють єдиний  

     образ предмета, явища (чуттєвий образ в мистецтві є не просто     

     об’єднанням кольору, він несе в собі певний настрій, характер).  

     На сприйняття впливає не тільки відчуття, але й пам’ять, мислення,   

     життєвий досвід.  

Відчуття і сприйняття виникають в результаті дії явищ зовнішнього світу. Але 

коли ця дія закінчується, свідомість людини не є порожньою, вона може 

зберігати чуттєві образи в пам’яті і знов їх оновлювати. 

Уявлення – це образ речі, явища, що виникає на основі минулого досвіду людини 

(відеозображення, фотоальбом). 

Відчуття, сприйняття, уявлення – це суб’єктивні образи об’єктивного світу тому, що 

вони є залежними від людини, тому люди сприймають по-різному оточуючий світ, 

поділяючись на: холериків, флегматиків, сангвініків, меланхоліків.  

 

Викладачеві при цьому варто підкреслити студентам зв'язок між такими 

суспільствознавчими науками як «Філософія» та «Психологія», який виявляться у цій 

формі пізнання людиною оточуючого світу. 

Використовуючи метафору японської культури «сад каміння» в м. Кіото: є 15 

камінів, а люди завжди бачать серед них тільки 14, та думки японського монаха Соамі, 

який казав: «Люди сприймають одне й теж завжди по-різному, тому завжди є щось таке, 

що залишається поза їх увагою, тобто не побаченим та неосяжним», викладач пропонує 

студентам декілька хвилин поміркувати над почутими ідеями та думками, осмисливши їх.  

 

Опрацювавши цю частину лекції викладач зупиняється, пропонуючи студентам 

записати в свій зошит основні положення з його розповіді та після цього оголосити 

результати своєї праці одногрупникам. 
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Пізніше викладач продовжує характеристику раціональної форми пізнання людиною 

оточуючого світу, яке, на відміну від чуттєвого, проникає у суть предметів і процесів, 

об’єднуючи у собі три складові елементи: 

 Поняття – це форма думки, в якій узагальнені внутрішні, найсуттєвіші 

ознаки предмету чи процесу. На основі поняття про щось, чи когось, формується 

судження і майбутній умовивід.( наприклад: Я маю поняття про космос, чи про 

екологічні проблеми сучасності). 

 Судження – це думка, в якій за допомогою декількох понять щось 

стверджується чи заперечується (наприклад: ствердження – мир необхідна умова 

життя на землі, заперечення – війна є умовою для збагачення). До складу суджень 

входять поняття пов’язані між собою, що формують умовивід. 

 Умовивід – це отримання нового судження на основі попередніх. 

Умовиводом можливо сформувати нове знання (мир – необхідно зберегти). Роль 

умовиводу особливо значна при вивченні явищ, що недоступні безпосередньому 

спостереженню. (використовують, наприклад при вивченні особливої породи 

тварин які живуть далеко на інших континентах). 

        

Після усного опрацювання цієї частини лекції викладач зупиняється і пропонує 

студентам записати в свій зошит основні положення з його розповіді, після чого декілька 

студентів зачитують свої записи, обговорюючи їх в колі інших студентів. 

В цій частині викладу лекційного матеріалу викладач, звертаючись до наочних 

засобів навчання, пропонує студентам поміркувати над побаченою схемою «Пізнання 

світу людиною», пригадавши почуті форми пізнання та уявивши можливості їх 

застосування для пізнання людиною запропонованих на схемі об’єктів. Варіанти своїх 

відповідей студенти записують у зошит, після чого обговорюють чи корегують їх  з 

іншими студентами.   
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Пізнання світу 

людиною 

 
 

 

3. Переходячи до розгляду заключного питання цього змістовного модулю, 

викладачу підходячи до висновків та узагальнень з модулю варто підкреслити, що на 

практиці процес пізнання спирається на сукупність чуттєвих і раціональних форм 

пізнання, тільки в єдності чуттєвого і раціонального пізнання можливо примножити 
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переваги і усунути недоліки пізнавального процесу  і таким чином досягти істину, яка  є 

головним сенсом пізнання.  

Викладач наголошує на тому, що істина – це знання про предмет, що вірно 

відображає цей предмет та є відповідним йому. Істина є відносна тому, що на кожному 

історичному етапі відображає об’єкт тільки в конкретних історичних умовах, які постійно 

змінюються.  

Варто зазначити, що істина не може бути неповною чи приблизною. Вона 

розвивається, рухається, змінюється, але в ній завжди є елемент вічного та абсолютного 

знання (наприклад: зміна пори року, ніч-день, геометрія  М. І. Лобачевського, таблиця 

елементів Д. І. Мендєлєєва). Істина не може бути вічною, раз і назавжди даною, рухається 

процес – змінюється  його істина. 

Критерієм істини є практика. Протилежність істини – заблудження. Практика може 

довести істинність пізнаного явища чи предмета на відміну від заблудження. 

   

Після усного опрацювання цієї частини лекції викладач робить остаточний висновок 

з усього модуля з гносеології, потім зупиняється і пропонує студентам записати в свій 

зошит основні положення з його розповіді, після чого декілька студентів зачитують свої 

записи, обговорюючи їх в парах інших студентів для повторення матеріалу та корегування 

записів в своєму зошиті. 

Потім викладач пропонує студентам для закріплення і практичного опрацювання 

нового лекційного матеріалу письмово чи усно поміркувати над прикладами застосування 

двох форм пізнання людиною світу у їх майбутній професійній діяльності та усно 

повідомити групу про результати своєї роботи. 

Для перевірки опрацьованого матеріалу, викладач пропонує студентам дати 

відповіді на питання тесту із засвоєної ними теми: «Філософська теорія пізнання», який 

оцінюється як і відповідь на семінарі  maximum – «3 бали».  

 

 

Питання тесту до ЗМ № 7 «Філософська теорія пізнання» 

 

 

1.Який розділ філософії вивчає теорію пізнання ? 

  а) онтологія; 

  б) антропологія; 

  в) гносеологія. 

2.Вчення, згідно з яким людина не має можливості пізнати сутності речей, не 

може мати достовірне знання про них – це: 

    а) агностицизм; 

    б) раціоналізм; 

    в) скептицизм  

3.Процес активного відображення дійсності у  свідомості людини – це: 

   а) мислення; 

   б) пізнання; 

   в) думка. 

4.До принципів пізнання не належить: 

     а) конкретність; 

     б) об’єктивність; 

     в) суб’єктивність. 

5.Що є об’єктом пізнання ? 

   а) істина; 

   б) оточуючий світ; 

   в) людина. 
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6.Що є засобом пізнання ? 

   а) техніка; 

   б) практична діяльність; 

   в) люди. 

7.Яка з форм належить до чуттєвого пізнання ? 

   а) сприйняття; 

   б) судження; 

   в) поняття. 

8.Яка з форм не належить до раціонального пізнання ? 

   а) сприйняття; 

   б) судження; 

   в) поняття. 

9.Що досягається в результаті об’єднання чуттєвого та раціонального  

   пізнання ? 

    а) досконалість пізнання; 

    б) практичне застосування результатів пізнання; 

    в) істинність пізнання. 

10.Знання, яке відповідає реальності та адекватно відображає дійсність: 

   а) наука; 

   б) гіпотеза; 

   в) істина. 

11.Що є критерієм істини ? 

   а) заблудження; 

   б) практика; 

   в) наука. 

12.Істинний спосіб отримання результату пізнання – це: 

     а) практика; 

     б) метод; 

     в) наукові теорії. 

  

На завершення лекції викладач повідомляє студентам результат, який вони отримали 

за проведений тест, відповідає на незрозумілі питання студентів (якщо вони є) і робить 

остаточний висновок з опрацьованого модуля, дякуючи всім за увагу та співпрацю! 
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Додаток Ж 
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