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телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею 
через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб. Видається на срок 
від одного до шести місяців. 

Порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної 
роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника регулюється  
статтею 27. 

У статті 28 Виконання програм для кривдників визначено 
відповідальних за виконання програм для кривдників, а також програми 
стосовно дітей-кривдників [2]. 

Отже, відповідно до Закону України «Про протидію та запобіганню 
домашньому насиллю» правозахисні організації повинні стежити за 
виконанням норм даного закону та ініціювати в законодавстві зміни у разі 
потреби. 
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ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Визначаючи проект як прототип, ідеальний образ ймовірного або 

можливого об’єкту, стану; задум, план (projection – кидання вперед), а 

проектування – як створення ідеального опису майбутнього об’єкта, що 

передує його реалізації, ми тим самим задаємо вектор розгляду 

педагогічного проектування як часткового випадку проектної практики в 

цілому. 

У вітчизняній педагогічній науці фундатором проектування 
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правомірно вважали А. С. Макаренка, який розглядав виховний процес як 

«особливим чином організоване виробництво» [4, с. 43]. 

В. А. Сластьонін, Є. М. Шиянов розглядають проектування як 

змістове, організаційно-методичне, матеріально-технічне та соціально-

психологічне оформлення задуму та реалізації цілісного розв’язання 

педагогічного завдання, що здійснюється на інтуїтивному, дослідно-

логічному та науковому рівнях [5]. В. П. Столяренко, С. І. Самигін 

стверджують, що «…педагогічне проектування – це попередня розробка 

основних деталей майбутньої діяльності учнів та педагогів. Воно полягає в 

тому, щоб створювати можливі варіанти майбутньої діяльності й 

прогнозувати її результати» [6, с. 101]. В. О. Киричук наголошує, що 

проектуванню навчально-виховного процесу надається особливе значення 

в умовах особистісно-орієнтованого підходу до процесу виховання, і воно 

має відбуватися у формі проектування педагогічної взаємодії як системи, 

компонентами якої є: психолого-педагогічна діагностика рівнів розвитку; 

постановка педагогічних завдань; організація діяльності учнів; моніторинг 

(простежування) динаміки їх соціальної активності; регулювання й 

корекція відхилень у розвитку, спілкуванні та поведінці; аналіз і 

прогнозування виховних ситуацій педагогічної взаємодії [2; 3]. 

Педагогічне проектування як самостійний етап педагогічної 

діяльності виконує свої специфічні функції. Так С. І. Висоцька, 

В. В. Краєвський основну функцію проектування пов’язують зі створенням 

моделей та проектів педагогічної діяльності. 

Наступною функцією педагогічного проектування доцільно вважати 

встановлення системотвірного компонента, який є необхідним для 

створення цілісного проекту та взаємозв’язку всіх його складових. 

Ще однією функцією педагогічного проектування є встановлення 

зв’язків між компонентами проекту та взаємозалежностей між ними. 

Окремо можна виділити чотири типи таких зв’язків:зв’язки походження є 

базовими при проектуванні інтегративних організаційних форм; зв’язки 

побудови, які забезпечують структурування проекту, порядок розміщення 

основних блоків, частин, компонентів, окремих одиничних складових; 

зв’язки змісту зачіпають сутність взаємодіючих компонентів, регулюють 

співвідношення, адаптувати його до нових умов [1, с. 124]. 

Педагогічне проектування дозволяє оптимізувати навчально-

виховний процес, створювати такі умови для вихованців, в яких вони 

змогли б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал, здійснювати 

самореалізацію та самоствердження, досягати успіхів і почувати себе 

комфортно. 

Форми педагогічного проектування, як зазначає М. В. Ретивих, – це 

документи, у яких описується з різним ступенем точності створення та 

діяльність об’єктів проектування. Основними формами педагогічного 

проектування є: концепція, мрія, план, педагогічна технологія [5]. 
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Кінцевою метою проектування є втілення ідеально створеного 

проекту в педагогічну практику. Таким чином, педагогічне проектування 

слід розуміти як зовнішню та внутрішню сторони педагогічної діяльності. 

При цьому одна з них є породженням іншої. «Внутрішня за своєю формою 

діяльність походить із зовнішньої практичної діяльності, не віддаляється 

від неї і не стає над нею, а зберігає принциповий двосторонній зв’язок з 

нею» [3, с. 121]. Внутрішня педагогічна діяльність (проектування) планує 

зовнішню педагогічну діяльність, з’являється на її основі і через неї 

реалізується. 
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ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Актуальність дослідження ціннісно-мотиваційної сфери молоді 

визначається значущістю формування особистісної ціннісної структури 

індивіда, яка є найважливішим чинником процесу соціалізації особистості. 

У зв’язку з цим зрозуміло, що проблемі ціннісних орієнтацій як 

стержневого компонента особистості належить одне з провідних місць у 

дослідженнях з психології особистісного розвитку. 


