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To achieve the aim, the following investigation methods were applied: theoretical, 
empirical and mathematical statistics. 

The concept of “technological culture of a social worker” has been defined. 
Technological culture of the social worker is a general characteristic of his/her personality, 
reflecting the ability to persistently and successfully carry out professional activities using 
modern technologies combined with effective subject-subject interaction with different 
groups of customers. 

The author reveals the principles that contribute to the formation of technological 
culture of the future social worker in higher education institution, such as: purposefulness, 
scientific character, unity of theory and practice, professional mobility, interactive training, 
professional reflection. 

Technological culture of the future social worker is considered as a general 
characteristic of his/her personality, composed of three interconnected components: 
motivation, content and operational, that improve personal and professional development of 
a future specialist. 

Organizational and pedagogical conditions are grounded. They include: changing of 
priorities in defining the concept of special and professional training of the future social 
worker; enrichment of goals, objectives, content and structure of special and professional 
training of social workers; introduction into the content of professional training, within the 
frames of professional disciplines, the system of concepts regarding technological aspects of 
social activity; including of modern technologies of social work into training; 
implementation of technological tasks into the program of educational training; learning of 
innovative experience of organizations and institutions, that provide social services to 
different groups of customers, by students during their practical training. 

Further prospects of the research include the development of the model of 
technological culture of the future social worker and its experimental verification. 

Key words: culture, technological culture, social worker, social work, customer, 
principles, components, organizational and pedagogical conditions, higher education 
institution. 
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Постановка проблеми. У проекті 2016 року Міністерства освіти і 
науки України «Нова школа» зазначено, що за експертними прогнозами в 
2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть нові вміннѐ, 
зокрема: уміннѐ навчатисѐ впродовж життѐ, критично мислити, ставити 
цілі та досѐгати їх, працявати в команді, спілкуватисѐ в багатокультурному 
середовищі *4+. Але сучасна українська школа поки що не готую до цього, 
оскільки, ѐк і 50 років тому, український школѐр отримую в школі суму 
знань. Місіѐ Нової школи, на думку дослідників, – допомогти розкрити та 
розвинути здібності, таланти й можливості кожної дитини на основі 
партнерства між учителем, учнем і батьками. 

Згідно з новими оріюнтирами освіти, суттювих змін зазнаю процес і зміст 
підготовки вчителѐ. Передбачаютьсѐ, що сучасні вчителі в майбутньому 
будуть широко застосовувати методи викладаннѐ, засновані на співпраці 
(ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завданнѐ 
тощо). Учні залучатимутьсѐ до спільної діѐльності, що сприѐтиме їхній 
соціалізації та дозволѐтиме успішніше оволодівати суспільним досвідом. 
Підходи до оціняваннѐ результатів навчаннѐ теж буде змінено – оцінки 
будуть мати рекомендаційний характер і слугуватимуть длѐ аналізу 
індивідуального прогресу та плануваннѐ індивідуальної швидкості, а не 
ранжуваннѐ учнів. Учителі вивчатимуть особистісно оріюнтований та 
компетентнісний підхід управліннѐ освітнім процесом, психологія групової 
динаміки тощо. У зв’ѐзку з цим стаю актуальним питаннѐ про нову роль 
учителѐ – не ѐк юдиного наставника та джерело знань, а ѐк коуча, 
фасилітатора, тьятора, модератора в індивідуальній освітній траюкторії 
дитини. Вважаюмо, що суттювоя перешкодоя до реалізації визначеної 
реформи ю традиційна підготовка майбутніх педагогів до професійної 
діѐльності. Адже, у її процесі поки що недостатньо передбачено оволодіннѐ 
тими вміннѐми й навичками, ѐкі необхідно формувати в учнѐх майбутнього 
поколіннѐ. Отже, питаннѐ підготовки сучасного вчителѐ, готового 
реалізовувати описаний вище проект, визначаюмо ѐк первинно актуальний. 

Аналіз актуальних досліджень. Отже, не тільки в нашій країні, а й в 
усій світовій спільноті сучасний швидкозмінний темп життѐ призводить до 
необхідності перенесеннѐ акценту в процесі навчаннѐ з викладаннѐ на 
навчаннѐ, організація процесу викладаннѐ не ѐк транслѐції інформації, а 
ѐк фасилітації (активізації, забезпеченнѐ й підтримки) процесів 
осмисленого та усвідомленого навчаннѐ.  

Таку зміну в освіті дослідники розглѐдаять ѐк виѐв нового мисленнѐ, ѐк 
справжня реформу освіти, ѐку не можна забезпечити ані шлѐхом 
удосконаленнѐ навичок і вмінь, знань і здібностей викладача, ані шлѐхом 
розробленнѐ й упровадженнѐ у процес навчаннѐ нових експериментальних 
програм і найсучасніших технічних засобів *3, 127–132].  
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Різні аспекти педагогічної діѐльності вчителів висвітлені в численній 
кількості праць видатних вітчизнѐних (Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанський, 
В. Кан-Калик, А. Маркова, С. Русова, В. Сластьонін, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін.) і зарубіжних учених (Д. Дьяї, Я. Коменський, 
К. Роджерс, Л. Шульман та ін.). Питання підготовки майбутніх учителів у 
вищому навчальному закладі присвѐчені дослідженнѐ О. Абдулліної, 
І. Беха, А. Богуша, І. Зѐзяна, В. Золотухіної, Н. Кічук, М. Кнѐзѐн, З. Курлѐнд, 
А. Линенко, Н. Ничкало, Р. Хмеляк та ін. У своя чергу, накопичений також 
достатній теоретичний арсенал щодо впровадженнѐ фасилѐтивного 
підходу в освіті. Серед таких дослідників можна зазначити О. Врублевську, 
Р. Димухаметова, О. Димову, І. Жижину, М. Казанжи, О. Левченко, 
С. Ромашину, О. Шахматову та ін. 

Водночас, недостатньо дослідженим, на нашу думку, залишаютьсѐ 
питаннѐ практичного впровадженнѐ фасилѐтивного підходу ѐк одного з 
механізмів реформи вищої освіти та гуманізації навчально-виховного 
процесу. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні необхідності запровадженнѐ 
фасилѐтивного підходу в освіті, аналізі його сутності і ступенѐ дослідженнѐ 
зазначеної проблеми в процесі підготовки майбутніх учителів.  

Завданнѐ дослідженнѐ полѐгаю у визначені особливостей 
формуваннѐ педагогічної фасилітації в процесі навчаннѐ у вищому 
навчальному закладі.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети використано такі методи 
дослідженнѐ: теоретичний аналіз, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 
прогнозуваннѐ, синтез.  

Виклад основного матеріалу. Ідеѐ оптимізації навчального процесу у 
вищій школі на основі гуманістичної, суб’юкт-суб’юктної моделі педагогічної 
взаюмодії не ю новоя. У витоків особистісно оріюнтованої освіти стоѐть 
відомі психологи гуманістичного спрѐмуваннѐ: А. Маслоу, К. Роджерс, Е. 
Берн, В. Сатир та ін. Прийнѐто вважати, що розробку концепції педагогічної 
фасилітації розпочато в 50-х рр. XX ст. відомим психотерапевтом К. 
Роджерсом разом із іншими представниками гуманістичної психології *9; 
10, 528–563; 11, 24+. Термін «фасилітаціѐ» (у перекладі з англійської – 
facilitate) означаю полегшувати, сприѐти, допомагати, просувати. У 
психології фасилітація визначаять ѐк посиленнѐ домінантних реакцій або 
дій особистості у присутності інших, ѐк правило, авторитетних лядей – 
спостерігачів, партнерів. У педагогіці фасилітаціѐ визначаю управліннѐ 
навчальноя діѐльністя учнів, при ѐкому вчитель займаю позиція 
помічника й допомагаю учневі самостійно знаходити відповіді на питаннѐ і 
(або) формувати будь-ѐкі навички. Педагогічна фасилітаціѐ – це умова 
продуктивності навчаннѐ або вихованнѐ й розвитку суб’юктів педагогічного 
процесу за рахунок особливого стиля спілкуваннѐ та власне особистості 
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педагога. Ми поділѐюмо думку К. Роджерса про те, що одним із недоліків 
традиційної системи освіти ю надмірна переоцінка ролі викладача, ролі 
предмета й недооцінка ролі учнѐ. З точки зору дослідника, учень повинен 
бути активним суб’юктом процесу навчаннѐ, тому він запропонував 
перенести акцент у навчанні з викладаннѐ ѐк способу передачі знань і 
подальшу їх оцінку на фасилітація різноманітних процесів – активізація, 
підтримку й розуміннѐ учнів із боку викладача. 

Узагальняячи сучасні трактуваннѐ фасилітації, В. Квас виділѐю такі 
підходи: тип педагогічної взаюмодії, що забезпечую створеннѐ сприѐтливих 
умов длѐ саморозвитку дитини (О. Димова, С. Смірнов); професійно 
значуща ѐкість учителѐ, ѐка забезпечую таку взаюмодія (О. Димова); 
здатність педагога до фасилітуячого спілкуваннѐ ѐк іманентна ѐкість 
особистості вчителѐ (О. Врублевська, Л. Куликова, В. Суміна); особливий 
вид впливу вчителѐ на учнів, ѐкий маю основне завданнѐ – допомагати, 
полегшувати, стимулявати, актуалізувати потребу в розвиткові, 
особистісному зростанні – фасилітаційний вплив (Г. Балл, 
О. Кондрашихіна); процес полегшеннѐ, посиленнѐ продуктивності 
навчаннѐ ѐк спільної діѐльності педагога й учнѐ (О. Шахматова, І. Шуніна); 
професійно значуща ѐкість особистості педагога, від ѐкої залежить 
успішність педагогічної діѐльності (І. Жижина, Е. Зеюр); уміннѐ вчителѐ 
налагоджувати стосунки з учнем з метоя фасилітації учіннѐ (К. Роджерс, 
Дж. Фрейберг) *2, 89–95].  

На нашу думку, фасилітаційний підхід – це, у першу чергу, уміннѐ 
будувати нові відношеннѐ з учнѐми або студентами, приймаячи право 
учнів/студентів на вільну самореалізація і власну експертність, а також 
компетентне володіннѐ низкоя інтерактивних методів і технік.  

Фасилітаціѐ ѐк новий стиль викладаннѐ можливий переважно через 
перебудову особистості вчителѐ завдѐки його особистісному зростання. 
Викладач-фасилітатор вибудовую свої стосунки зі студентами на основі 
трьох основних характеристик: 

- відкритість, конгруентність, щирість у відношеннѐх;  
- педагогічний оптимізм і довіра – внутрішнѐ впевненість викладача в 

здібностѐх студентів до розвитку та навчаннѐ;  
- емпатіѐ – розуміннѐ внутрішнього емоційного стану, позицій, 

особистісних смислів, почуттів і переживань студентів *5+. 
Установляячи педагогічний контакт зі студентами на основі 

вищезазначених характеристик, викладач-фасилітатор створяю длѐ 
студентів сприѐтливі умови длѐ пізнаннѐ і прийнѐттѐ себе, розвитку 
пізнавальних і творчих здібностей, ініціативи та підприюмливості, стимуляю 
самостійність, свідомість та групову згуртованість. Способи взаюмодії 
викладачів-фасилітаторів зі студентами припускаять: індивідуальний і 
диференційований підхід, зверненнѐ уваги викладача на почуттѐ й 
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переживаннѐ студентів, обговореннѐ актуальних питань, співпрацѐ зі 
студентами при плануванні навчально-виховної роботи, почуттѐ гумору, 
отриманнѐ зворотного зв’ѐзку від студентів, наданнѐ студентам права 
вибору форми навчаннѐ, спільне зі студентами оціняваннѐ їх знань. При 
цьому відповідальність за результати навчаннѐ лежить на студентові, 
викладач несе відповідальність за власний професіоналізм. 

Таким чином, основними принципами студенто-центрованого 
навчаннѐ ю: створеннѐ позитивного психологічного клімату довіри й 
підтримки між викладачем і студентами, забезпеченнѐ співробітництва у 
прийнѐтті рішень між усіма учасниками навчально-виховного процесу, 
актуалізаціѐ мотиваційних ресурсів студентів. 

У своюму досвіді в процесі навчаннѐ майбутніх педагогів 
фасилітаційні техніки використовуюмо на різних етапах вивченнѐ 
навчальної теми. У цьому спираюмосѐ на дослідженнѐ 
Р. С. Дімухаметова *1+, а саме на його «атрибутивне кільце», ѐке визначаю 
алгоритм управлінських дій викладача і студента:  

 1) фасилітаціѐ мотиво-утворявальної діѐльності;  
 2) фасилітаціѐ формуваннѐ мети;  
 3) фасилітаціѐ пошуку предмета пізнаннѐ;  
 4) фасилітаціѐ пошуку методу діѐльності;  
 5) фасилітаціѐ пошуку засобів пізнаннѐ;  
 6) фасилітаціѐ реалізації процесу;  
 7) фасилітаціѐ рефлексії.  
Коротко схарактеризуюмо ці етапи. Організаціѐ фасилітації мети 

спрѐмована на безперервний розвиток і саморозвиток студента – «приріст 
освіти особистості», на підвищеннѐ його конкурентоспроможності й 
компетентності. На цьому етапі важливе усвідомленнѐ студентом того, що 
саме він передбачаю (ѐкі наміри) отримати (зробити, створити тощо), чи 
існую в його свідомості визначений образ кінцевого результату, ѐкі 
характеристики, ознаки повинен мати очікуваний результат. Фасилітаціѐ 
пошуку, пізнаннѐ предмета здійсняютьсѐ переходом від регламентованих, 
алгоритмізованих методів навчаннѐ до розвивальних, інтерактивних, 
стимуляячи пізнавальну активність майбутніх фахівців до навчаннѐ 
творчісті на особистісно-діѐльнісній основі. Головне джерело натхненнѐ і 
знань на цьому етапі – це група слухачів. Саме в процесі колективної думки 
виникаять «креативні спалахи», «ситуації відкриттів». Фасилітаціѐ пошуку 
методу діѐльності відбуваютьсѐ засобом становленнѐ запитаннѐ: «Яким 
шлѐхом (методом) може бути отриманий шуканий образ?» Тут студентам 
надаютьсѐ широке право вибору організаційних форм і методів діѐльності: 
від індивідуальних (вивченнѐ літературних джерел, досвіду колег та ін.) до 
методів і форм групової взаюмодії. Фасилітаціѐ пошуку засобів пізнаннѐ 
оріюнтована на те, щоб «перевести» предмет діѐльності з його вихідного 
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стану через всі проміжні стадії й перетворити в потрібний продукт (образ). 
Фасилітаціѐ здійсняютьсѐ, з одного боку, спираячись на наѐвні у слухачів 
засоби та здібності, а з іншого боку, – можуть використовуватисѐ нові 
засоби, створяячи умови длѐ «ситуації осѐѐннѐ». Фасилітаціѐ реалізації 
процесу буде об’юктивно залежати наскільки вдалосѐ чи ні реалізувати 
позиції, визначені в попередніх етапах. Фасилітаціѐ рефлексії (аналізу й 
оцінки результату) передбачаю перенесеннѐ акценту з оцінки та процесу 
навчаннѐ на самооцінку: Що мені вдалосѐ реалізувати з наміченої мноя 
програми особистісного розвитку на даний період? Які особисті результати 
ѐ мая післѐ вирішеннѐ завданнѐ? Рефлексіѐ підсиляю креативність 
особистості, коли окремі ідеї відбраковуятьсѐ, об”юднуятьсѐ, 
удосконаляятьсѐ й порівняятьсѐ з поставленими на початку задачами. 

Викладач у ролі фасилітатора «провокую» самостійність і 
відповідальну свободу своїх учнів і при постановці навчальних цілей, і при 
оціняванні результатів навчальної роботи, створяю сприѐтливі умови длѐ 
самостійного й усвідомленого навчаннѐ, активізую і стимуляю пізнавальні 
мотиви, допитливість, заохочую проѐви солідарності та партнерства в 
навчальній роботі, а, отже, у першу чергу сприѐю розвиткові активної 
особистісної позиції й самореалізації студентів. 

Найбільш складним, неоднозначним і малодослідженим аспектом 
фасилѐтивного підходу вважаюмо питаннѐ про методи та технології 
фасилітації. 

На думку І. Пундика, фасилітуячими можливостѐми володіять 
технології, ѐкі будуятьсѐ на випереджальній, проблемній, діѐльнісній, 
діалоговій, особистісно-смисловій і емоційно-психологічній основі. Вони 
дозволѐять забезпечити сприѐтливий психологічний клімат у процесі 
навчаннѐ, простір свободи длѐ прийнѐттѐ самостійних рішень, 
самоствердженнѐ й самореалізації в навчальній діѐльності, розвиток 
особистісного потенціалу учнів; стимуляять та мотивуять процес 
усвідомленого навчаннѐ. Це відбуваютьсѐ за рахунок особливого стиля 
спілкуваннѐ і наданнѐ учнѐм суб’юктної позиції в навчанні, через залученнѐ 
учнів до цілепокладаннѐ, самопізнаннѐ, контроля і рефлексії власної 
навчальної діѐльності, у результаті чого відкриваятьсѐ її особистісні смисли 
й виникаю потреба в саморозвитку *8, 119–123]. 

При організації інтерактивної освітньої взаюмодії викладач-
фасилітатор – це лядина, ѐка контроляю хід інтерактивної гри й забезпечую 
дотриманнѐ її правил і процедури. Він організовую вкляченнѐ всіх 
учасників у роботу і сприѐю їх активній взаюмодії між собоя *6, 313+. У 
порівнѐнні з традиційними методами навчаннѐ, в інтерактивних методах 
зміняютьсѐ взаюмодіѐ студентів і викладача, оскільки активність викладача 
поступаютьсѐ місцем активності студентів. Завданнѐм викладача стаю 
створеннѐ умов длѐ проѐву ініціативи студентів. Тому при інтерактивній 
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взаюмодії студенти виступаять повноправними учасниками, їх досвід не 
менш важливий, ніж досвід викладача, ѐкий не даю готові знаннѐ, а 
спонукаю студентів до самостійного пошуку *7, 21+. 

Серед відомих методів фасилітації визначено такі: «Грейп-коктейлі», 
«Динамічна фасилитациѐ», «Ідеѐ-лог» (Idealog), «Світове Кафе» (World 
cafe), «Парадигма позитивних змін» (Appreciative Inquiry Commons), «Я –Ти 
і Я – Ми» (Me-We-Us), «Аналіз Силового Полѐ», «Класичний Мозковий 
Штурм», «Таблицѐ елементів», «Негативний мозковий штурм», 
«Стейкхолдер-аналіз» (Stakeholder analysis), «Карта шлѐху» (Road map), 
Технологіѐ прийнѐттѐ рішень «Шість капеляхів мисленнѐ» (Six Thinking 
Hats), технологіѐ «SCAMPER», «Метод 635», технологіѐ відкритого простору 
( Оpen Іpace ) тощо. 

При груповому розв’ѐзанні навчальних проблем студентами 
позитивні результати показую метод «Світове кафе», ѐкий ми практикуюмо 
на других і четвертих курсах у межах дисциплін педагогічного 
спрѐмуваннѐ. Так, у курсі «Педагогіка» в темі «Методи науково-
педагогічного дослідженнѐ» завданнѐ длѐ групи передбачало 
проектуваннѐ і створеннѐ наукового апарату педагогічного дослідженнѐ. 
Длѐ цього було обрано чотири теми наукового дослідженнѐ і кожний із 
студентів взѐв участь у проектуванні всіх чотирьох продуктів. У навчальній 
дисципліні «Методика виховної роботи класного керівника» метод 
«Світового кафе» («World cafe») став значним засобом активізації 
пізнавальної активності в процесі проектуваннѐ студентами різних форм 
виховної роботи в межах визначеного часу. Змінний склад груп надаю 
цікавий досвід взаюмонавчаннѐ і спілкуваннѐ. За одніюя з версій цей метод 
народивсѐ у Каліфорнії в 1995 році. Невелика група лідерів з бізнесу і науки 
зібраласѐ в будинку Хуаніти Браун і Девіда Ісаакса (Juanita Brown and David 
Isaacs) в Mill Valley. Ніхто з них не планував створити соціальну інновація, 
ѐка швидко поширитьсѐ світом у наступні роки. Уранці вони розташувалисѐ 
великим колом у дворі будинку, але їх плани порушив дощ. 
Перемістившись у будинок, учасники спонтанно розділилисѐ на дві групи, 
ѐкі розташувалисѐ за столами. Час від часу групи переривалисѐ, щоб 
помінѐтисѐ столами й обмінѐтисѐ ідеѐми. Спілкуваннѐ виѐвилосѐ набагато 
плідніше, ніж вони могли уѐвити. Всі ідеї записувалисѐ на паперових 
скатертинах і потім слугували цінним матеріалом длѐ створеннѐ нового 
проекту. Тепер цей метод достатньо розповсяджений у неформальній і 
формальній освіті. За допомогоя «Світового кафе» можна за короткий 
проміжок часу об’юднати учасників із різним рівнем навчальних досѐгнень, 
уникнути можливого непорозуміннѐ й подолати небажаннѐ працявати 
спільно. Неформальна дружнѐ атмосфера сприѐю розслаблення й 
відкритості при генерації ідей і подальшому обговорення, знімаю можливу 
тривожність і скутість. За інструкціюя студенти об’юднуятьсѐ в групи і 
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обираять длѐ роботи столик ѐк у звичайному кафе. При цьому один 
учасник стаю «господарем» за столом, інші – його «гостѐми». Длѐ 
вирішеннѐ проблеми в малій групі ю паперові скатертини (ватмани) і набір 
фломастерів, всі ідеї фіксуятьсѐ в будь-ѐкій формі – запис, малянок, 
діаграма, графік. Через невеликий відрізок часу, ѐк правило 10–15 хвилин, 
«гості» відправлѐятьсѐ до наступного столика, вони виступаять 
«посланцѐми нових ідей», «господар» же залишаютьсѐ на місці і вводить 
нових «гостей» у курс справи: презентую основні результати 
розмірковувань, розглѐнуті до цього. Робота триваю з урахуваннѐм всього, 
що підготували попередні «гості». До кінцѐ другого кола дискусій усі 
«відвідувачі» кафе ознайомлѐтьсѐ з ідеѐми і пропозиціѐми один одного, 
кожен висловить своя думку і вислухаю колег. Післѐ кількох таких кіл між 
столиками всі збираятьсѐ длѐ спільного обговореннѐ теми. На цьому етапі 
аналізуюмо всі варіанти рішень і з’ѐсовуюмо основні важливі здобутки длѐ 
всіюї групи. У кінці роботи організовуюмо «презентація паперових 
скатертин» – результати всіх учасників вивішуюмо длѐ загального 
ознайомленнѐ та обговореннѐ. Основна ідеѐ «world cafe» полѐгаю в 
упевненості, що учасники знаять рішеннѐ навчальної проблеми краще, ніж 
вони передбачаять. Тільки в ході довірливого стиля спілкуваннѐ і 
співробітництва можна  відкрити нові знаннѐ.  

Перед роботоя пропонуюмо такі правила: 

 «Не розпилѐйсѐ» – фокусуйсѐ в дискусії на найважливішому; 

 «Не відсиджуйсѐ» – пропонуй свої думки, міркуваннѐ; 

 Слухай, щоб розуміти; 

 Спробуй поюднувати ідеї; 

 Маляй і пиши на скатертинах – тут це можна і потрібно! 

 Отримуй задоволеннѐ. 
Післѐ проведеннѐ занѐттѐ за допомогоя цього методу й аналізу 

результатів кожного разу студенти висловляять позитивні враженнѐ від 
роботи, формуляять важливі висновки про свої спостереженнѐ в роботі і 
особисті здобутки. Спостерігаютьсѐ піднесений настрій учасників. Як 
правило, найбільш складне питаннѐ оціняваннѐ роботи кожного студента 
в інтерактивній взаюмодії. У даному випадку ми використовуюмо лист 
самооцінки, а потім фіксуюмо результати в журнал. 

 
ЛИСТ САМООЦІНКИ В ГРУПОВІЙ РОБОТІ 

Компонент оцінки Низький Середній Високий 

1. Я володію теоретичними знаннями    

2. Я вмію висловлювати і доводити власну 
думку 
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3. Я вмію генерувати нові ідеї    

4. Я вмію співпрацювати в групі    

5. Мій вклад у результат роботи групи    

Я оцінюю свій загальний рівень навчальних 
досягнень як: 

    

 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, ми 

повністя впевнені в тому, що фасилѐтивний підхід у роботі викладача 
вищої школи буде формувати педагогів нового типу, сприѐти розвиткові 
активного навчального середовища, ініціявати спільне співробітництво 
студентів між собоя і з викладачем, розвивати ініціативу, творчі здібності 
студентів, викликати почуттѐ задоволеннѐ від навчального процесу і 
збільшувати мотивація до навчальної і професійної діѐльності. Як один із 
ефективних методів фасилѐтивного підходу в своюму досвіді підготовки 
майбутніх педагогів використовуюмо метод «Світове кафе» длѐ розв’ѐзаннѐ 
навчальних завдань різного характеру. 
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РЕЗЮМЕ 
Волошко Анна. Фасилѐтивний подход в деѐтельности преподавателѐ как 

современное направление реформированиѐ высшего образованиѐ.  
В статье автор раскрывает необходимость внедрениѐ фасилѐтивного 

подхода в образовании, рассматривает сущность и степень исследованиѐ проблемы 
педагогической фасилитации в процессе подготовки будущих учителей. Определены 
особенности формированиѐ педагогической фасилитации в процессе обучениѐ в 
высшем учебном заведении. Описан опыт использованиѐ методов фасилитации в 
процессе подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: фасилитациѐ, фасилѐтивний подход в образовании, методы 
фасилитации. 

 
SUMMARY 

Voloshko Hanna. Facilititing approach in teacher’s activities as a modern direction of 
higher education reforming. 

In the article the author reveals the necessity of introduction of facilitating approach to 
education, considers the essences and extent of research of the problem of pedagogical 
facilitation in the process of future teachers’ training. The peculiarities of the pedagogical 
facilitation formation in the learning process in higher education institution are defined. The 
experience of the use of facilitation methods in the process of future teachers’ training is 
described. 

It is found out that facilitating approach is the ability to build new relationships with 
pupils or students taking a right of pupils/students to free self-realization and their own 
expertise as well as competent possession of a number of interactive methods and 
techniques. Facilitation as a new teaching style is possible mainly through the restructuring 
of teacher’s personality due to his personal growth. The teacher-facilitator builds 
relationships with students on the basis of three major characteristics: openness, 
congruence, sincerity in relationships; pedagogical optimism and confidence; empathy. 

In comparison with traditional teaching methods, interactive methods change the 
interaction of the students and the teacher, because the activity itself gives way to activity of 
students. The task of the teacher is to create conditions for initiative students. Therefore, 
during interactive communication, the students are full participants, their experience is no 
less important than the experience of the teacher, which does not give ready knowledge, and 
encourages students to self-search. 

It is concluded that facilitating approach to teaching will form the educators of a new 
type, create active learning environment, initiate joint cooperation of students among each 
other and with the teacher, develop the initiative and creativity of students, arouse a sense of 
satisfaction from the educational process and increase motivation for learning and 
professional activities. As one of the effective methods of facilitating approach the author in 
her experience of the future teachers’ training uses the method “World café” to solve 
educational problems of different nature. 

Key words: facilitation, facilitating approach in education, methods of facilitation. 

  
 




