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Загальна характеристика дослщження
1

Лктуальтсть теми. Сустльно-еконолпчтн зм1ни, що вщбулися в 
УкраУш за ocraHHi роки, змушуюгь по-новому шдходити до проблем вихован- 
ня особистосп. в сучасних умовах. Це, в свою чергу, потребуе певних ре- 
фпрмянш у теоретичнш та методичнш шдготовщ майбутшх педагопв до
ВИХ0ВН01 дУяЛЬНОСП.

Питания подготовки вчителя-вихователя поспйно е одним з централь- 
них у психологи та педагопщ вищоУ школи. Зокрема всеб1чно розглядаеться 
проблема формування особистосп вчителя у npoueci загально-педагопчноУ 
шдготовки (О.О.Абдулша, В. П. Белозерцев, О.Г.Мороз, В.В.Сагарда, 
Р.П.Скульський та iH.); дocлiджyютьcя особливосп психологи праш вчителя 
(Н.В.Кузьмша, Д.Ф.Нжоленко, ВА.Семиченко, Н.В.Чепелева, А. 1.Щербаков 
та 1Н-); тдготовка педагога до особиспсно-ор1ентованого подходу у вихованш 
(Г.Д.Бех, А.М.Бойко, Л.В.Кондрашова, О.В. Киричук та щ.); шляхи форму
вання педагопчно! майстерностУ (Г.А.Зязюн, ГФ.Кривонос, В.О.Сластенш та 
ш.); формування творчоУ особистосп вчителя (В.А.Кан-Калик, 
Н.В.К1чук,М.М.Поташник, С.О.Сисоева та iH.); теоретична та практична т д 
готовка педагога до виховноУ д1яльносп (О.А.Дубасенюк, А.Й.Капська, 
Б.С.Кобзар, Л.Г.Коваль, ЛЛ.Ш цик, В.Н.Король, Г.В.Троцко та iH.).

В остан нс десятирУччя з'явилося чимало дослщжень, в яких водобра- 
жеш pi3HOMaHiTHi аспекти подготовки студенпв до оргашзацп та проведения 
виховноУ щяльносп (ВЛ.Воробей, Л.В.Заремба, Г.Г.Кп; В.М.Король,
О.М.Отич, Р.Шенькова, В.М.Чайка та iH.).

Зазначет робота е значним внеском у педагопчну теорйо та практику 
подготовки студенпв до виховноУ дУяльносп. Водночас бшьш глибоке 
вивчення даноУ проблеми дозволяе висловити думку, що одним i3 суттевих 
недолшв подготовки вчителя до здшснення виховних функщй на сучасному 
етат е його слабка opieHTOBaHicTb на впровадження в практику виховання pi- 
зноматтних оргашзашйних форм, багатогранних за жанровими видами, змю- 
том, структурою.

Причинами такого стану речей, на нашу думку, е ор1ентащя бшыпосп 
вчителУв-вихователзв на використання у практичнш даяльносп готових мето- 
дичних розробок, традищйне тяжшня Ух до «датськоУ педагогией» 
(проведения оргашзащйних форм, присвячених лише окремим подоям чи да
там), невмшня чи навггь небажання багатьох з них будувати творчо оргаш- 
зашйш форми, неординарно, сшльно з вихованцями. Запобйанню цих недо
лшв, як зазначаеться в КонцепщУ нацюнального виховання, мае сприяти якз- 
сне оновлення змюту форм, Ух послодовшсть, систематичшсть, варУатившсть у 
виховному npoueci.
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T>wni,пеняя зазначених проблем та реашзанн накресле- 
Одним 13 шляхт ВВР1Ш“ ” у майбугшх педагопв готовносп до

них у Концепш! завдань е фор У . орган£ашйних форм р!зних ршшв 
проектування баготоаспек-гн £ ВИХ0ВН(Я д1Яльност1 в умовах вищот педа- 
скпадносп у npoueci шдг

^ “ п р Х е м а п р о е к т у ю ч о У ’^ „ ^ е д о ^ а  Ьтеорт-
^ п р о ф е с Ш н о ^ о т о в ^ ч е н ^ ^  у досЛ1Дженнях в.С.Безруково!, 

ТИЧН1 освови лише чаете я ^  с  Сухобсько(; загальт шдходи до проек- 
В.В.Краевського,Ю .В.Ку ^  визначеш у  прац1х О.В.Киричука, 

тування ВИХ0ВЯ° ‘ В начити, що окремт аспект  лщготовки студен™  до 
О.М.Коберняка. Варг айджуюлиоь вЛ.Бондарем, А.П. Сриловою,
проектування УРJ4 f йовою Проте у загальному огляд! наукових дже-

А  Ф  ^ 0 п°оофесшне навчання майбугнього педагога не виявлено en.eni- 
Р6П ^Гпраш » присвячених ix тйдготовщ до проектування оргатзащиних

^ = ” 6 ^ -  шдвишення якоеп шдгоговки майбуттх педа- 
UO €кги . ^nocri та недостатня розроблешсть теоретичних аспе- 

roriB до bhxobhoi проблеми обумовили тему нашого дослщжеиня
" а Г  готовносп студенев педвузу до проектування оргашзацШ-

“ “  досМш^шиюодитъДО плану науково-дослщних робгг Нацганаль-
„ого педагопчного ушверенгету ш. МЛ.Драгоманова як сюшдова колекгив- 
ип! теми кафедри сощально? педагопки. скоординована в АПН Украши за № 
392 протокол №6 В1Д 14 жовтня 1998 року.

Об'ектом доЫдження е процес професшно1 тдготовки педагога до 
виховноЧ- щяльносл в умовах внщо1 педагопчноТ школн.

Предметом доЫдження визначено змютовно-технолопчний аспект 
формування у студенив готовносп до проектування оргашзашйних форм ви- 

xobhoi д1яльносп.
Мета досли)ження полягае в обгрунтуванно та розробщ педагопчних 

технологш подготовки студенпв до проектування оргашзашйних форм вихов- 
Hoi ддяльносп в умовах вищо1 педагойчжл школи.

Гтптеза доЫдження грунтуеться на припущеннц що р1вень професш-
hoV готовносп' майбуттх педагопв до bhxobhoi дояльносп можна шдвищити, 

якшо:
• розроблеш i активно функшонують педагопчш технологи, яю зможуть 

забезпечити ефективну тдготовку студенив до проектуючо1 даяльноси;
• будуть створеш реальш умови для розвитку проективних умшь у  прак

тичной дояльносп студенпв.
Вщповщно до мети i ппотези визначено заедания доЫ дж ення :



1. Проанашзувати сутшсть i стан готовности студенпв до проектування 
оргашзащйних форм виховно! д1яльноси.

2. Розробити та теоретично обгрунтувати модель проектування виховно! 
дояльносп як базово! скл адово! в робол вчителя.

3. Визначити компонента, piBHi та етапи формування готовности май- 
бутшх педагопв до проектування оргашзацшних форм виховно! дояльностг

4. Розробити технологи подготовки студента до проектування оргатза- 
шйних форм виховно! дояльносгг та експериментально перев1рити !х ефектив- 
н1сть.

МетодологЫною i теоретичною основою роботы стали : теор1я нау- 
кового дознания, основш положения системного пщходу (Б.Г.Ананъев, 
1.В.Блауберг, В.Г.Юдон); фшософсыа та психолопчш положения про сутшсть 
д1яльюсного додходу (М.С.Каган, О.М.Леонтьев, С.Л.Рубшштейн); теоретичш 
засади виховання (Л.А.Аза, Б.П.Бтнас, О.В.Киричук, ГЛ.Легенький); мето
дика виховно! робота (О.А.Дубасенюк, А.С.Макаренко, ТЛ.Сущенко, 
Н.Е.Щуркова); положения про сутшсть шдготовки вчителя до виховно! доя- 
льностп (ГА.Зязюн, А.Й.Капська, В.О.Сухомлинський); Державна програма 
«Освгга» (Украша X X I стол1тгя), Закон Украши «Про ocBiTy», Концепщя на- 
щонального виховання (1995).

Для розв'язання поставлених завдань та перев1рки гшотези використову- 
вався комплекс метод1в дослщження:

• теоретичш: анашз фшософсько!, психолопчно!, педагопчно!, мето
дично! л1тератури з проблем дослщження, контент-анашз вуз!вських навчаль- 
них програм, моделювання д1яльноси;

• емтричт: спостереження, бесща, анкетування, вивчення досвщу ви
ховно! д1яльноси вчител1в, метод експертно! ошнки, анал1з продукта дояль- 
HocTi, педагопчний експеримент (констатуючий i формуючий).

Ягасний та кшьюсний анал1з даних здшснювався за допомогою методов 
математично! обробки результата дослщження.

Експериментально база дослгдження. Дослщження проводилося в На- 
щональному педагопчному ушверситеп iMeHi М.П.Драгоманова, у середонх 
загальноосвпшх школах м.Киева, Ктвсько! та Черкасько! областей. Всього 
дослщженнями було охоплено 1141 студент, 329 учшв та 134 вчителя.

Наукова новизна дослщження полягае в тому, що вперше розроблена 
модель проектування виховно! д|’яльносп' педагога та запропонована opieH- 
товна схема п проектування; виявлено структурш компонента готовносгп 
студенив до проектування оргашзацшних форм виховно! д1яльност1 
/мотиващйний, когштивний, операщйний/; ix piem /елементарний, репро- 
дуктивний, продуктовний, творчий/ та етапи !х формування /шдготовчий, 
навчально-тренувальний, практичний/.
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Теоретичне значения робота полягае в уточнены! понять 
«оргашзащйш форми виховно! дальност!», «проектування оргашзацшних 
форм», розробщ модел1 проектування виховно! даяльностт та доповненш 
педагогжи вищо! школи данями про сутнйлъ процесу формування гото- 
вностт студента до проектування оргашзашйних форм виховно! дшльно- 

стт.
Практичне значения роботи визначаеться там, що в шй представлено 

теоретично обгрунтовану i експериментально апробовану систему активных 
метода подготовки студента до проектування оргашзацшних форм виховно! 
щяльноеп, яга можуть бути використаш викладачами вищо! школи в npoueci 
викладання xypcie «Технолопя виховно! дальности) та «Методика виховно! 

роботи».
Особистий внесок автора полягае у створеннт моделт проектування ви

ховно! д1яльностт вчителя-вихователя; визначенш р!вшв професшно! готовно- 
CTi /елементарного, репродуктивного, продуктивного, творчого/ до проек
тування оргашзащйних форм виховно! дальностт та розробщ технологий пщ- 
готовки студента до здгёснення цього процесу.

Bipozidmctm одержаних результата та висновюв забезпечуеться науко- 
вою методологтею сучасного дослщження в галуз1 професшно! педагопки, 
опорою на фиюсофсьга, психолого-педагогтчш, науково-методичш шдходи у 
визначенш провшних завдань дослщження, використанням комплексу взае- 
модоповнюючих метод!в дослщження, застосуванням загальновизнаних ме

тода  стати стачного анал1зу.
Апробацш i впровадження резулътапйв дисертацн здшснювалися 

автором у  холи дослщно-експериментально! роботи шд час читання кур- 
cie «Методика виховно! роботи» та «Технолопя виховно! дальности) на 
баз1 фшолопчного та сошально-гумаштарного факультета Нащонального 
педагопчного ушверситету iMem М.П.Драгоманова.

Ochobhi положения i результата досл1дження доповщалися та отримали 
схвалення у повщомленнях на м1жвуз1вських наукових конференщях 
«Проблема самореашзаци особистостт в педвуз! i загальноосвггнш школ!» 
(Ки!в, 1990), «Проблема п!дготовки вчителя в умовах перебудови середньо! i 
вищо! школи» (Ки!в, 1991); на мтжнародних науково-практичних конференщ
ях «Творча особисттсть вчителя: проблемы Teopii та практики»(Ки!в, 1996), 
«Теоретичш та методичш основи формування культури студентсько! моло- 
до»(Ки!в, 1997); на звпних наукових конференщях Нащонального педагопч
ного ушверситету iMem М.П.Драгоманова (1992-1998) та у 4 наукових 
статтях i 5 методичних матер! ал ах.

На захист виносяться:
- положения про те, що готовшсть студенттв до проектування оргашза- 

шйних форм виховно! щяльностт слщ здшснювати цшеспрямовано з враху-



ванням форм, зм1сту виховного процесу, та е предметноор1ентованими умо- 
вами формування профес/йно-педагопчно! спрямованосп студента;

- модель проектування виховно! шяльносп, що включае газнавально- 
анал!тичний та конструктивно-операщйний блоки та зпдно яко! оргаызацш- 
на форма виступае як один з и технолопчних компоненте;

- компонентний склад готовносп с т уд ен т  до проектування оргашза- 
щйних форм виховно! д!яльносп (мотиващйний, когытивний, операш'йний 
компонента), що формуеться на пщготовчому, навчально-тренувальному та 
практичному етапах шдготовки ст уд ен т  до проектування оргашзащйних 
форм виховноГ шяльносп;

- зм1ст подготовки студентов до проектування оргашзащйних форм ви
ховно! д!яльносп, що грунтуеться переважно на використанш активних форм 
i метощ'в навчання (системи творчих тренувальних завдань, брейнстормшгу, 
оргашзащйно-навчальних irop, анашзу п р одук т  шяльносп, ситуацшного 
моделювання).

Структура дослгдження. Робота складаеться 13 вступу, двох роздипв, 
висновюв до кожного роздшу, загальних висновюв, списку використаних 
джерел. Загальний обсяг основного зм1сту дисертаци викладений на 170 
cTopimcax. Робота мостить 12 таблиць, 5 рисушав, загальним обсягом 12 
сторшок. Список використаних джерел натчуе 221 найменування.

* Основннй 3Mi<rr робота

У  в сту т  обгрунтовуються ви6ip теми, и актуальтсть i дошльшсть, ви- 
значаються об ект, предмет i мета дослщження , формулюються гшотеза, за- 
вдання, методолога та основы методи дослщження, розкриваються його 
наукова новизна, теоретичне i практичне значения особистий внесок здобу- 
вача, основы положения, що виносяться на захист, апробашя та впрова- 
лжеиня р езультат  дослгдження та ыдомосп про структуру робота.

У  першому роздип - «fledazozinne проектування як теоретична i  пра
ктична проблема» - представлено психолого-педагопчний анашз лйератури 
з проблеми дослщження, з урахуванням цього розглянуто педагопчне проек
тування як обов'язкову складову профеЫйно! шяльносп вчителя-вихователя; 
представлена характеристика модел1 проектування виховно! щяльносп; ви- 
значен! та охарактеризован! принципи проектування ще! д!яльносп: проанаш- 
зовано зм1ст понять «орган1защйна форма виховно! щяльносп», 
«проектування оргашзащйних форм виховно! д1ялъносп»; проведений анашз 
особливостей проектування оргашзащйних форм виховно! щяльносп вчите- 
лями-вихователями в умовах сучасно! школи.
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Теоретичний анашз педагопчноГ i психолопчноУ лператури дозволив 
зробити висновок про те, що проектування е обов'язковим компонентом у 
структур! профестйноУ дгяльносгп вчителя. Базуючись на положениях Teopii 
шяльносгп О.М.Леонтьева, ми розглядаемо педагопчне проектування як зов- 
гашню i внутр1шню сторони професШноУ даяльностт вчителя, в основ! якого 

лежать процеси педагопчного мисленяя та уяви.
На основ! аналЬу теоретичних шдход1в щодо педагопчного проекту

вання ми дшшли висновку, що на сьогодшшнШ день icHye кшька резнях по- 
зищй щодо визначення змюту та функщй цього феномена. Виходячи з Ух 
об сктивних характеристик, нами видшено три умовш групи шдхошв до про

ектування педагопчноУ д1яльносп".
Функцюнальний nidxid (Н.Ф.Бшокур, СЛ.Кисельгоф, Н.В.Кузьмша, 

К.М.Лештан, С.Д.См1рнов, M.A.ToMiH, A.I.Щербаков) дозволяе розглядати 
педагопчне проектування через анализ 3Micry конструктивних та проекгивних 

умшь.
3 позицШ шдходу на основ/ meopii педагогичного управлшня 

(Ю.М.Кузьмша, В.О.Сластенш, Л.Ф.Спт’рш, Г.С.Сухобська) педагопчне про
ектування розглядаеться як складовий елемент у  npoueci розв'язания педаго- 

пчних завдань.
Системний nidxid (В.С.Безрукова, СЛ.Висоцька, О.А.Дубасенюк, 

.В.Киричук, В.В.Краевський) дозволяе визначити проектування як само- 
спйну педагопчну щяльшсть, намУчае лопку ГУ розгортання та здШснення.

Анал1з цих п!дход1в показав, що жоден з них не мостить комплексно! ха
рактеристики 3MicTOBo! та процесуальноУ CTopiH проектуючоУ даяльностт педа- 
гога в цшому та проектування виховноУ шяльностт зокрема. Це й зумовило 
нео хтдтсть розробити принципи та модель проекгування виховноУ д1яльнос- 

вчителя-вихователя. Плд принципами проектування виховноУ щяльностт ми 
розумшмо основт передумови, реал1защя яких сприятиме досягненню поста- 

ЧЬ0!^  МИ вважаемо за доцтьне визначити таю принципи 
„и- ,К̂ вання виховно1 щяльносп: принцип особиспсних прюритетУв вихова- 

’■ ИНЦИТ1 педагопчноУ взаемошУ; принцип гнучкосп; принцип в1дпов1‘д-
НОСТ1.

i f n a n L T 0^  го р е н и я  моделУ проектування виховноУ даяльноспт було по- 
гп van ДХ̂Д’ Ж  такий, ЩО створюе умови для побудови ЦШСНО-
тяпинпг-ri ” 5° °  GKT' пР °поновано1 нами моделт проектування виховноУ 
с • ^ВШшли шзнавально-анал!тичний та конструктивно-операщйний

fin-n плп< т ! СВ0Ю Че >̂Г̂  ^Уктуруються на окрем! компонента (рис. 1). В ро- 
детальну характеристику виокремлених блоюв та Ух складових.



Рисунок 1.

Модель проектування виховноГ щялъносп

Запропоновану модель проектування bhxobhoi дишьностт ми розглядаемо 
як аналггако-конструктивну схему робота, що здШснюеться на основ! резуль
татов шзнавально-анал1Тично1 Д1’яльносп' педагога за допомогою необхщних



зкпстовно-технолопчних компонештв виховного процесу, доцшьшсть вико- 
ристання яких визначаеться педагогом у npoueci проектуючоУ дУяльносп.

ЗгУдно з шею моделлю ми розглядаемо оргашзащйну форму як техноло- 
пчний компонент виховноУ шяльносгп, що забезпечуе досягнення виховноУ 
мети. На основ! аналУзу педагопчних дослщжень з проблеми органУзащУ ви
ховноУ дальностт ми дайшли висновку, що на сьогодншшй день вщсутня 4iT- 
ка узгоджешсть мУж понятгями «форми виховноУ дУяльносп», «виховний за- 
Х1Д», «колективна творча справа», «цикл виховання», «виховна справа». Ана- 
лЬ  зазначених понять дозволив нам виокремити в них ключове слово 
«форма» як базовий компонент ecix вшцезазначених категорУй. У  нашому 
дослщженш ми визначаемо оргашзацшш форми виховноУ даяльносп як Bapi- 
анти орган1зацй позанавчальноУ активносп учн1в, спрямоваш на розв язання 
виховних завдань. Нами виокремлен! специф1чн1 ознаки оргашзащйноУ фор
ми, до яких ми вщносимо:

• функцюнапътстъ, яка вказус на 1снування таких форм, що забезпечу- 
ють реашзащю окремих напрям1в виховноУ шяльносп;

• структурность, що характеризуеться вар1ативн1стю та специф1чними 
ознаками побудови окремих вшив орган1защйних форм;

• автономтстъ, яка е ознакою того, що в системУ виховноУ дУяльносп 
окремУ групп органУзацУйних форм забезпечують розв'язання певних виховних 
завдань;

• ттегративмсть передбачае, що результата, яю одержанУ в процесУ 
використання одних форм, сприяютъ впровадженню Унших форм виховноУ дУ- 
яльностУ, а це дозволяс об' еднувата Ух в едину систему виховного процесу.

В роботУ також розширеш класифУкащинУ ознаки орган1защйних 
форм. До усталених ознак /напрям виховноУ дУяльносп, юльюсний склад 
учасниюв, основнии засУб виховного впливу/ ми додаемо опис форм за 
складнютю побудови /проста, складш, комплекснУ/ та за характером 3Mic- 
тового наповнення /шформащйт, практачнУ, Унформащйно-практичнУ/.

Трансформуючи основнУ положения В.С.БезруковоУ про педагопчне 
проектування як попередню розробку основних деталей майбутньоУ дУяльнос- 
Ti вчителя 1 учшв, ми визначаемо проектування оргашзацшноУ форми як про- 
цес ii змщтовно-структурноУ побудови у педагопчному, психолопчному та 
методичному аспектах, який може здУйснюватася одноосУбно педагогом, чи 
у Т1снш взаемодУУ з вихованцями.

Проектування оргашзащйноУ форми у педагопчному аспекп пов'язане з 
визначенням обраноУ форми в систему виховноУ дУяльносп педагога з точки 
зору и дощльностУ для досягнення мета виховноУ дУяльносп. Водночас вщбу- 
ваеться конкретизац!я виховних завдань, на досягнення яких спрямована по- 
будова проекту, а також eifl6ip педагогУчно дощльного змУстового матерУалу
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та прогнозування очикуваних результата т еля  втшення проекту в педагопчну 
практику.

Психолопчний р1'вень проектування оргашзацШно! форми забезпечуе и 
opieHTauiro на конкретного адресата, що зумовлено врахуванням психоф1зю- 
лопчних характеристик и учасниюв. Основною проективною метою цього pi- 
вня е виб1р 3aco6ie та прийом1в для забезпечення особиспсно! защкавленосп 
вихованщв, створення необхшного емощйного фону, визначення диапазону 
виховного впливу на розвиток шзнавальних, емоцШно-вольових , особиспс- 
них характеристик вихованщв.

Методичний аспект проектування забезпечуе шформацШно-структурну 
особлив1сть та неординаршсть оргашзацшно! форми, що дозволяе здайсню- 
вати зм1стове компонування форми, Н структурну побудову, налпчати прос- 
TopoBO-nacoBi умови реашзаци проекту.

На основ! визначення проектування як самоспйного етапу педагопчно! 
дцяльносп нами запропонована педагопчно доцшьна лопка дщ, яка подаеть- 
ся в ор1ентовнш схем] проектування органйацШно/ форми виховно'г дальнос
ть До и складу увшшли таю компоненти: 1/ постановка мети виховно! дшль- 
ностт, 2/ конкретизашя виховних завдань, 3/ виб]р оптимально'1 оргашзацш
но! форми, 4/ nia6ip шформацшно-практичного Marepiany, адекватного м ел 
та завданням виховно! даяльносп, 5/ трансформащя MaTepiany вщповщно до 
психолого-педагопчних особливостей конкретно! вжово! групи учшв, 6/ ло- 
будова змютовно-структурного eapiamy оргашзацшно! форми, 7/ прогнозу
вання оч1куваних результата. В po6oii подано детальне обгрунтування кож
ного з виокремлених нами еташв та показана !х взаемозалежшсть.

3 метою объективного шдходу до питания щодо необхщносп навчання 
студента проектуванню оргашзащйних форм виховно! дцяльносп на exani 
констатуючого експерименту ми в першу чергу зосередилися на вивчент 
особливостей виховно! дцяльносп педагопв в умовах сучасно!, певним чином 
реформовано! школи. Результата опитування вчтшпв засвщчили, що пере- 
важна бшышстъ педагопв (64,9%) вважаютъ використання оргашзащйних 
форм доцшьним i обов'язковим в дцяльносп класного кер1вника. 23,2% рес
пондента не надають особливого значения впровадженню оргашзащйних 
форм в сучасний виховний пронес; 11,9% опитаних стверджують, що оргаш- 
зацшна форма не е дцевим засобом виховного впливу на школяр1в.

Вивчення особливостей виховно! д1Яльносп класних кер!вниюв показало, 
що в переважнш бшыпосп педагоги тяжйоть до використання оргашзащйних 
форм словесно-шформацшного характеру тод1 як етап щлепокладання не 
виступае для багатьох базовим у гадготовщ органшщйно! форми; для бшь
шосп з них шформащйне наповнення форми е основним видом дцяльносп пш 
час п пщготовки , при цьому вчител! в переважнш бшьшосп не стввщносять 
його з метою та не спрямовують на виршення виховних завдань.



Нами представлено результата опитування учшв стосовно доцшьносп 
проведения р1'зномаштних оргашзащйних форм у позанавчальний час. При 
иьому 321 респондент з 329 дав позитавну вщпов1дь, а домшуючими мо
тивами, що спонукають тд ттю в  та старшокласнигав до учасп в оргашзацш- 
них формах, назван! бажання сгалкуватася з однолггками в позаурочний час, 
можлив!сть одержати цжаву шформацно, зм1стовно провести дозвшля. Серед 
основних недолшв у шдготовш оргашзащйних форм учш вщзначили перева- 
жно lx одноматтшсгь , невщповщшсть зм1стового наповнення форми ш- 
тересам та потребам школяр1в, ннорування пропозицш учшв щодо зм1сту та 
окремих видив оргашзащйних форм. Результата констатуючого експерименту 
шдтвердили налп припущення про доцитьшсть впровадження р1зномаштних 
оргашзащйних форм виховноУ дйш>ност1 в сучасний виховний процес та не- 
обх!дтсть тдготовки майбугшх вчител1в до творчого проектування оргаш- 
зашйних форм.

У  другому роздш - «Система тдготовки студенты до проектування 
органаацшних форм euxoeHof дЬяльноспп» - виявлено компонента та piBHi 
готовносп студента до проектування оргашзащйних форм виховноУ д1яльно- 
cri, описаш технологи тдготовки студента до цього процесу, проведений 
анал1з Ух ефектавносп.

На тдстав1 вивчення сутносп проблеми готовносп до педагопчноУ д1я- 
льносп були вичленеш основш компонента готовносп студента до проекту
вання оргашзащйних форм виховноУ шяльносп. Базовим компонентом визна- 
чено мотивацшний , до складу якого увШшли: установка на особливу значу- 
щ1сть та важливютъ виховноУ шяльносп в сучасному навчально-виховному 
npoueci школи; прагнення до активно! взаемода педагога з учнями в позанав
чальний час шляхом Ух включения у р1зномаштш оргашзащйш форми вихов
ноУ д1яльносп; прагнення вчителя творчо та неординарно проектувата р13но- 
маштш оргашзацшш форми; актавний !нтерес педагога до процесу тдготов
ки та реал1заци оргашзащйних форм у  псшй взаемода з вихованцями. Когт- 
тивний компонент готовносп розглянуто як штеграцио психолопчних, педа- 
гопчних, технолопчних знань. До операцтного компоненту готовносп вщне- 
сеш умшня, як таю штегроваш якосп, як! набуп студентами шд час опану- 
вання зм1сту психолого-педагопчних та фахових дисцишпн, самоспйноУ дая- 
льносп в перюд педагопчних практик. Водночас ми представляемо змнгго- 
Bi характеристики названих компонента готовносп студента до проекту
вання оргашзащйних форм виховноУ шяльносп /когштивного та операцШ- 
ного/.

Все це разом дозволило виявити Mipy прояву у студента окремих 
складових компоненпв, що стало пщгрунтям для визначення чотаръох 
piBHiB готовносп студента до проектування оргашзащйних форм виховноУ
щяльносп.
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Елементарний pieeub (низький), на якому спостерц-аеться прояв байду- 
жого ставлення студента до виховно! даяльност! Студента цього pieня не 
можуть niTKO визначити мету та основш виховш завдання, при цьому до про- 
ектування оргашзацшних форм пшходятъ формально, базуючись лише на 
власному досвци , набутому в шгальш роки. Пщ час проектування студента 
дано! piBHeeoif групи не враховують сошально-психолопчш умови розвнгку 
вихованщв, не обгрунтовують доцшьностт використання вцпбраного матер1а- 
лу та cnoco6iB дшльносп учшв.

Репродуктивный pieeub (задовмьний). Студентам ще! групи притаманне 
поверхове формулювання мета та виховних зав дань. Вони мало ор1ентоваш 
на творчий пошук у процеЫ проектування оргашзацшних форм. При розробш 
проекта форм в основному репродукуються елемента наявних методичних 
розробок, при цьому студента не можуть чггко передбачити можлив1 резуль
тата обраних вид1в виховно! даяльносп.

Продуктивный pieeub (достатнт) притаманний студентам, що виявля- 
ють активпий iHTepec до проектування i доситъ чггко усвщомлюють мету та 
завдання виховно! д1яльностт, методично грамотно !х формулюють. У  nponeci 
проектування орган1зaui йних форм спираються на 6a30Bi психолого- 
педагопчш знания, особливо, коли йдеться про необхщтсть врахування вжо- 
вих особливостей учшв та технологи проектування окремих оргашзацШних 
форм. Студента прагнуть до самоспйного створення проекту оргатзащйно! 
форми, при цьому проявляють умшня обгрунтувати та вмотивувати дошль- 
юсть використання окремих елеменпв певно! форми.

Творчий pieeub (оптимальный). Студента цього р!вня характеризуються 
шшатившстю та творчим пщходом до проектування. Вони самостшно проек- 
тують орипнальш та педагопчно дошлый BapiaHra оргашзацшних форм ви
ховно! даяльносп. 1х проекта вщповщають потребам та можливостям конкре
тно! вжово! групи. Студента володпоть умшнями прогнозувати можлив1 ре
зультата виховно! д1яльносп гасля реагпзацп проекту.

В хода дослщження шдтверджено, що процес формування готовностт до 
проектування оргашзашйних форм та досягнення студентами певного р1вня 
здшсшоеться протягом всього перюду навчання у випцй школ1 i у  своему роз- 
витку проходить илька етагав.

На тдготовчому emani студента засвоюють 6a30Bi психолого- 
педаголчт знания, окрем! з яких е складовими когштавного компоненту го- 
товност! i основою проектуючо! д1яльносп педагога. На цьому ж еташ прохо
дить початкове формування окремих складових операщйного компоненту го- 
товностт, яю, в першу чергу, пов'язаш з умшням цщепокладання, даагносту- 
вання, прогнозування, починаеться формування професШно! спрямованосгп 
студента на оргашзацно виховно! даяльностт з учнями.



В процесс павчально-тренувалъного етапу здшснюеться щлеспрямована 
гадготовка студенпв до проектування оргашзащйних форм пщ час проведен
ия лекщйних та практичних занять з курсу «Методика виховно! роботи». 
Огворюються умови для формування у студенпв скпадових мотив ацшного 
компоненту готовносп, вщбувасться опанування знаниями , яш безпосеред- 
ньо стосуються проектуючо! дошьносп; водночас i паралельно з цим в1дпра- 
цьовуютъся необхщш проектавш умшня, що £ обов язковими i необхщними у 
npoueci побудови оргашзащйних форм р1зних р1вшв складносп.

Практичный етап подготовки студенпв в першу черту пов язании з по- 
далыиим вдосконаленням елеменпв операцшного компоненту' готовносп, що 
здшснюеться в процеЫ самостшного проектування та апробацй студентами 
зм1стовно-структурних BapiaHTiB оргашзащйних форм пщ час педагопчних 
практик.

3 метою объективно! ошнки р1вня готовносп кожного студента до проек
тування оргатзацШних форм виховно! даяльносп нами було розроблено карту 
оцшювання !ншшдуального проекту оргашзащйно! форми та залропоноваш 
яюсш i кшыасш параметри обробки одержаних результатов. У  змют пропоно- 
вано! нами карта ощнювання були закладеш таю компонента: 1/ адекватшсть 
змюту конкретно! форми и виховним завданням; 2/ особливосп змютового 
наповнення форми; 3/ особливосп структурно! побудови форми; 4/ вщповщ- 
шсть шформашйно-практичного MaTepiany шдивщуально-психолопчним 
особливостям вихованшв.

Анал1з результапв констатуючого експерименту дозволив виявита , що 
переважна бшышсть студенпв перебувае на елементарному та репродуктив
ному рАвнях готовносп до проектування оргашзащйних форм виховно! Д1яль- 
носп. При иьому зафшсовано у значно! кшькосп студенпв вщсутнють уста
новки на пошук творчих пщход1в у npoueci проектування форми, !х слабка 
шдготовка до педагопчного та методичного аспекпв проектування оргашза
щйних форм pi3Hoi складносп. Бшьше шестидесяти вщсотюв студенпв не за- 
доволеш р1внем практично! подготовки до оргашзацы та проведения форм ви
ховно! щяльносп.

На основ! контент-анал1зу навчальних програм з курсу «Методика вихо
вно! роботи» було виявлено !х загальну незор1ентовашсть на тдготовку сту
денпв до проектування оргашзащйних форм виховно! щяльносп. Це спону- 
кало нас до необхщносп включения до розроблено! нами програми з означе- 
ного курсу циклу лекщй та практичних занять, присвячених дашй проблем!.

Добираючи педагопчно доцшьш метода навчання ми виходили з необ
хщносп актишзащ! внутрццщх сил та MexaHi3MiB щяльносп студенпв по ово- 
лодшню Teopieio та практикою проектування, створення умов для забезпе- 
чення творчо! атмосфери навчально! робота. Це обумовило пошуки змюту 
пропонованих нами технологий пщготовки студенпв до проектування орган!-
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зашйних форм виховно! дцяльносп, яю е синтезом науково обгрунтованого та 
рашонально ei/ii браного шформаш'йного матер1алу та активних форм навчан- 
ня (творч1 завдання р1зного р1вня складносп, ситуативне моделювання, брей- 
нстормшг, оргашзащйно-навчальш при, анашз п р одук т  д1яльносп), що за- 
безпечують умови для мотиваци, стимулювання та акпшзацп щяльносп сту
денпв-

В дослщженш подаеться детальний опис технологш пщготовки с т уд ен т  
до проекгування оргашзашйних форм виховно! дцяльносп р]'зного р1вня скла- 
дносп за таким алгоритмом: характеристика конкретно! оргашзашйно! фор- 
ми, особливосп проекгування й зм1’стовно-структурного вар!анту, вщпрацю- 
вання умшь та навичок проекгування визначено! форми у npoueci навчально- 
експериментально! д1яльносп студенпв.

В npoueci анал1зу результат формуючого експерименту була одержана 
об'ективна картина динамки рдвшв готовносп студ ен т  в умовах здйснення 
розроблених i апробованих нами технологш пщготовки студенпв до проекту- 
вання оргашзацшних форм виховно! д!яльносп. Здшснено пор1вняльний ана- 
л\з одержаних даних з показниками констатуючого експерименту та контро- 
льних груп, що дозволило зробити висновок про ефектившсть запропонова- 
них технологш.

У  формуючому експерименп було заданно 156 студенпв контрольних 
(К Г ) та 210 - експериментальних груп (ЕГ). При завершенш експерименталь- 
но! робота було виявлено тдвшцення загального р1вня позитивного ставлен- 
ня до проекгуючо! дгяльносп у бшьшосп студенпв. Так, на 61 особу збшь- 
шилася група з творчим ркнем готовносп; на 60 - з продуктивным, на еле- 
ментарному piBHi не залишилося жодного студента в ЕГ. Велика позитивна 
динамка помггна у визначенш мети та виховних завдань при використанш 
конкретно! оргашзашйно! форми. 88 оЫб ЕГ та 12 oci6 К Г  знаходилися теля  
експерименту на творчому piBHi готовносп. Дещо менш виражена динамка 
спостеркаеться щодо прогнозування очкуваних результат  ( з 67 oci6 на по
чатку експерименту до 112 oci6 в кшш експерименту в ЕГ на продуктивному 
piBHi готовносп).

Найбшьш высокий ршень показншов росту пом1тний по блоку наявшеть 
творчих знахщок у проекп форми ( з 1 до 43 oci6 ЕГ та з 0 до 18 oci6 КГ 
творчого piBHX та з 46 oci6 до 142 oci6 ЕГ, з 37 до 69 оЫб К Г по продуктив

ному р1вню).
Узагальнеш результата проведеного нами дослщження пщгвердили 

гшотезу i дали змогу сформулювати Taxi висновки:
1. Проведене у теоретичнш та пракгичтй площинах дослщження 

пщгверджуе необхщшеть шлеспрямовано! пщготовки студенпв до проек- 
тування оргашзацшних форм. Така робота виступае пщгрунтям профе-



сшноУ шдготовленосп майбутшх фахУвшв стосовно оволодшня новими 
технологиями виховноУ щяльносп.

2. Оргашзащйна форма виховноУ щяльносп виступае одним з техноло- 
пчних компоненте виховноУ робота педагога i мае ряд слециф1чних ознак 
(функцюнальшсть, структуршсть, автономность, 1нтегратившсть).

3. Педагопчне проектування орган УзащйноУ форми е процесом ГУ змю- 
товно-структурноУ побудови у  педагогУчному, психололчному, методичному 
аспектах, що зщйснюеться одноощбно вихователем чи у пснш взаемощУ з ви- 
хованцями. Проектування оргашзащйноУ форми зщйснюеться на ochobi opie- 
нтовноУ схеми проектування, до якоУ входять: постановка мета виховноУ щя
льносп, конкретазащя виховних завдань, виб1р оптамальноУ оргашзащйноУ 
форми, пщб1р шформацШно-практичного Marepiany, трансформащя його вщ- 
повтдно до 1ндивУдуально-психолопчних особливостей вихованщв, побудова 
зм1стовно-структурного Bapiamy форми, прогнозування очжуваних результа-
ПВ.

4. Пронес проектування виховноУ дУяльностУ в шлому та оргашзацУй- 
них форм зокрема зщйснюеться на основ! принпиптв особисттсних прюритепв 
вихованшв, педагогтчноУ взаемодц, гнучкосп, в1дповщносп.

5. Готовшсть студенпв до проектування оргашзацшних форм виховноУ 
щяльносп вюшчае мотивацШний, когштивний, операшйний компонента, 
що формуються на пщготовчому, навчально-тренувальному та практичному 
етапах робота у вищШ педагопчнШ школь

6. Запропоноваш технолоп’У пщготовки студенпв до проектування ор- 
гашзашиних форм виховноУ щяльносп реашзуються на пракгищ шляхом од- 
ночасноУ оргшшацп як теоретичного навчання студенпв, так i пщготовки Ух 
до практичней проектуючоУ щяльносп на ochobi використання таких активних 
метощв як рейнстормшг, творч1 завдання р1зного ртвня складносп, ситуати- 
вне моделюваннд, оргашзацШно-навчальт при, аналУз продуктов щяльносп.

та методично обгрунтоваш технологи шдготовки студенпв 
пл-»плН^^ВаННЯ °РГаН'ЗШДЙнИХ форм ВИХ0ВН01 Д1ЯЛЬНОСП покладено в основу 
<- окремих тем навчальних програм до KypciB «Методика виховноУ ро-

Р ^ ом  ХНОЛОПЯ BHXOBHOi' Д*ЯЛЬН0СТ1>>
• пл rmneim ™ М’ наша Р°бота не вичерпуе Bcix аспекпв пщготовки студен-

гшпЛгтрма *Рпзання ВИХ0ВН0У щяльносп. Подальшого дослщження потребуе
ЛппмлтяниГ° ТС-ВКИ с.тудент1В до проектування виховноУ щяльносп в цшому

нями тм н лп л  я В,ДП0В1ДНИХ умшь зокрема; удосконалення запропонованих
rmoeKTVRaHHw ̂  * *  ПОшук Н0вих ефективних шляхУв пщготовки студенпв до 
проектування оргашзащйних форм виховноУ щяльносп.
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Дисертацшне досшдження присвячено вивченню проблеми тд го - 
товки студентов до проектування оргашзащйних форм виховноУ д1яльнос- 
Ti.

В робоп подана всебУчна характеристика оргашзацшних форм, 
розкрита сутшсть Ух проектування та орУентовна схема здшснення цього 
пронесу, розглянуп компонента /мотивацшний, когнУтивний, операщйний/ 
та piBHi /елементарний, репродуктавний, продуктивний, творчий/ готов- 
Hocri студентУв до проектуючоУ щяльностУ, обгрунтоваш та описаш етапи 
/шдготовчий, навчально-тренувальний, практачний/, технологи пУдготовки 
студенпв до проектування оргашзащйних форм виховноУ даяльностУ pi3- 
них piemB складностУ.

Ключов! слова: модель, проектування, виховна дУяльшсть, оргзш- 
занУйнУ форми, roTOBHicTb до проектування, технологУУ пУдготовки.
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ти. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогичес
ких наук за специальностью 13.00.01. - теория и история педагогики. - Наци
ональный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, г.Киев, 
1998.

Диссертационное исследования посвящено изучению проблемы 
подготовки студентов к проектированию организационных форм воспита
тельной деятельности.

В работе дается всесторонняя характеристика организационных 
форм, раскрыта сущность их проектирования и ориентировочная схема 
осуществления этого процесса, рассмотрены компоненты 
/мотивационный, когнитивный, операционный/, уровни /элементарный, 
репродуктивный, продуктивный, творческий/ готовности студентов к про
ектировочной деятельности, обоснованы и описаны этапы 
/подготовительный, учебно-тренировочный, практический^ технологии по
дготовки студентов к проектированию организационных форм воспитате
льной деятельности различных уровней сложности.

Ключевые слова: модель, проектирования, воспитательная деяте
льность, организационные формы, готовность к проектированию, техно
логии подготовки.

Bezpalko O.V. Formation o f  Readiness o f  the Pedagogical University 
Students to Designing the Organizational Forms o f  Educational Activities.
- The Manuscript.
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The Thesis on the Completion o f a Scientific Degree o f the Candidate o f  
Pedagogical Sciences on the Speciality 13.00.01. - The Theory and History o f  
Pedagogics. The Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, 1998.

The thesis research is didicated to investigation o f the problem o f the 
students readiness for designing the organizational forms o f  educational activities.

In the work the author submits the comprehensive characteristics o f 
organisational forms, discloses the essence o f their designing and suggests a 
preliminary scheme o f the process realization. She also examins the components 
(motivational, cognitive, operational) and levels (elementary, reproductive, 
productive and creative)of the students readiness for designing activity, basic stages 
o f their formation (preparatory, educational and training, practical). The 
technologies o f students training for designing the organizational forms o f  
educational activities o f  different levels o f  complexity are grounded and described in 
the manuscript.

Key words: model, designing, educational activity, organizational forms, 
readiness for designing, technologies o f  training.
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