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Міжпредметні зв’язки мають особливе значення для формування природничо-науко-
вих понять. Наприклад, на уроці ознайомлення з навколишнім світом діти вивчають по-
няття листяні, хвойні дерева. На уроках образотворчого мистецтва це поняття закріплю-
ється в малюнку гілок листяного і хвойного дерев, на уроках праці – в ліпленні. Таким 
чином поняття не просто дублюються, а поглиблюються. Отже, міжпредметні зв’язки 
дають змогу поглибити вивчення матеріалу без додаткових затрат, реалізувати взаємну 
систематизовану узгодженість, стимулювати учнів до використання набутих знань у по-
всякденній практиці. Однак не можна ототожнювати інтегрований урок із міжпредмет-
ними зв’язками, оскільки, як зазначає О.Я. Савченко, це різні методичні поняття [3, 89]. 

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною 
методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти 
конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягати жит-
тєвої цілі, творчо самоутверджуватися у різних соціальних сферах. Звичайно, інтегра-
ція як дидактичний засіб чи принцип має при цьому втілитися у навчальні предмети, 
у формі їх об’єднання і представлення єдиним цілим. Йдеться про конструювання і 
втілення способів інтеграції змісту освіти, на основі яких має розгортатися відповідний 
навчальний процес. Вчені виділяють такі способи інтеграції змісту початкового навчан-
ня: інтегровані курси; інтегровані підручники; інтегровані завдання; інтегровані уроки. 

Отже, можливості для інтеграції навчального змісту, та проведення інтегрованих 
уроків, досить широкі. Методично досконале проведення інтегрованих уроків потребує 
дуже високого професіоналізму. Все залежить від уміння вчителя синтезувати матеріал, 
органічно пов’язати між собою, і провести інтегрований урок без перевантаження дітей 
враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті, а не був безладною мозаїкою 
окремих картин.
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МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО 
РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Майбутній фахівці соціальної сфери у своїй фаховій діяльності безпосередньо бу-
дуть дотичні до розв’язання різноманітних професійних конфліктів. Цей факт пов’яза-
ний із тим, що їхня професійна діяльність спрямована на реалізацію державних про-
грам щодо: соціального захисту безробітних і бездомних; соціальної адаптації осіб з 
психічними вадами; соціальних гарантій військовослужбовцям; соціальної адаптації та 
працевлаштування підлітків та молоді; соціальної допомоги хворих на ВІЛ-інфекції; 
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Як результат, під час 
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виконання своїх професійних обов’язків у майбутніх фахівців соціономічних професій 
можлива відкрита (безпосередня), чи опосередкована конфліктологічна взаємодія як з 
клієнтами, так із своїми колегами чи партнерами. Саме тому, ще під час навчання у 
студентів доцільно формувати високий рівень готовності до розв’язання конфліктів на 
основі системності.

Основну змістоутворювальну домінанту, що зобов’язує нас рухатися за обраним 
проблемним вектором – формування готовності майбутніх фахівців соціономічних 
професій соціальної сфери до розв’язання конфліктів, розглядаємо факт визнання, що 
серед пріоритетних шляхів головну позицію посідає розробка системи. Це обумовлю-
ється рядом вагомих чинників: по-перше, професійна підготовка майбутніх фахівців 
соціономічних професій зазнає нині певних змін у контексті реорганізації вищої освіти 
в нашій країні, а також змінюються функціональні обов’язки фахівців соціальної сфе-
ри; по-друге, в останні роки не проводилися ґрунтовні комплексні дослідження в галузі 
розробки цілісної системи під час неперервної підготовки майбутніх фахівців, які здо-
бувають соціономічні професії; по-третє, не стала предметом деталізованого вивчен-
ня методика проектування освітнього простору в контексті поглиблення теоретичних 
знань з навчальних дисциплін конфліктологічного циклу під час неперервної освіти. 
Виходячи з наведених аргументів, вирішення цієї проблеми задовольнить не тільки 
теоретичний інтерес психолого-педагогічної науки й професійної педагогіки, а й буде 
спрямоване на задоволення запитів суспільства у підготовці професійно компетентних 
фахівців соціальної сфери. На часі дня поставлено потребу у виваженій практичній ді-
яльності над удосконаленням професійної підготовки фахівців соціономічних професій 
з високим рівнем сформованості усіх показників готовності до розв’язання конфліктів 
у контексті системності.

У контексті підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців соціоно-
мічних професій ми виходили з тих позицій, що «система виступає засобом, спрямова-
ним на реалізацію мети» [1, 516]. Сутність теорії систем полягає в пошуку цілісності, 
природи їх утворення і чинників підтримки стійкості та саморозвитку. Вважаємо, що 
на підставі розробки та впровадження системи можна глибше осягнути усі площини 
процесу формування готовності майбутніх фахівців соціономічних професій, що пра-
цюватимуть в соціальній сфері до розв’язання конфліктів, а також виникають реальні 
можливості для встановлення взаємозв’язку змістової та динамічної складової профе-
сійної підготовки на засадах концепції неперервності, ступеневості та інтеграції.

У формуванні високого рівня готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до 
розв’язання конфліктів, які виникатимуть у професійній діяльності, провідну роль відво-
димо науково-виваженому обґрунтуванні та повномасштабному впровадженню цілісної 
системи. У практичному аспекті поставлено стратегічне завдання – розробити таку систе-
му, яка б являла собою безпосереднє відображення додаткових підмоделей в освітньому 
процесі, які враховують найбільш значимі фактори і напрямки в динаміці формування 
готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній 
діяльності. Тобто, система повинна передбачати, з методологічної точки зору, розробку 
гносеологічної призми у якості особливого виміру педагогічної реальності. 

Вивчаючи методологічні аспекти, які пов’язані із розробкою системи формування 
готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання професійних конфлік-
тів, доцільно акцентувати головну увагу на розв’язанні конкретних тактичних завдань: 
1) з’ясувати підходи науковців до трактування сутності понять «системність» та «систе-
ма»; 2) визначити та охарактеризувати властивості, ознаки та функції системи; 3) проа-
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налізувати основі аспекти виокремлення структурних складових системи; 4) на основі 
використання процедури моделювання побудувати графічну модель системи професій-
ної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у профе-
сійній діяльності на засадах неперервності, ступеневості та інтеграції; 5) організувати 
експериментальну перевірку ефективності системи.

З’ясовано, що ідея системності прийшла в теорію і практику людської діяльності 
на заміну механічному розумінню зв’язків природи і світу людини, відображенню ре-
зультатів та наслідків їх взаємодії і співіснування людини. Отже, системність можна 
характеризувати як особливу якість результатів пізнавальної діяльності, властивості й 
ознаки якої формуються в процесі пізнання цілісності оточуючого світу. Як доводить 
Є. Ксенчук [2], змістом системності виступають поняття, судження, теорії, які опису-
ють сутність і структуру образу системи; характер і спосіб зв’язку її елементів, завдяки 
яким вони взаємодіють, впливають і доповнюють один одного, створюючи системну 
властивість. 

Системність професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у контек-
сті розв’язання професійних конфліктів передбачає структурованість і підпорядкова-
ність уявлень про сутність і природу професійних конфліктів, закономірності, принци-
пи та підходи до їх розв’язання; про форми, методи та технології ефективної діяльності 
із подолання конфліктного протистояння в професійній діяльності. Іншими словами 
системність забезпечує інтегрування в свідомості майбутніх фахівців соціальної сфе-
ри розрізнених теоретичних знань з конфліктології в цілісний образ, що створюється і 
скеровується їх власною діяльністю та формує належний рівень готовності до розв’я-
зання конфліктів. Таким чином системність визначаємо як характеристику якості знань 
майбутніх фахівців соціальної сфери, що за своїм змістом і способом функціонування 
найбільш повно відповідає складності та цілісності процесів формування готовності 
майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів та передбачає розробку 
системи.

З точки зору системного аналізу, саме система постає як загальна методологія до-
слідження процесів і явищ, що відносяться до певної галузі людських знань; у теоре-
тико-пізнавальному аспекті система розуміється як спосіб мислення. Зокрема, у енци-
клопедії освіти акцентовано увагу на тому, що «система у підготовці фахівця виступає 
засобом, спрямованим на реалізацію мети» [1, 516]. Система, у публікаціях Н. Кузьмі-
ної, розглядається як цілісне утворення, «яке має свою історію, свої етапи розвитку, свої 
традиції, взаємодію частин всередині системи» [3, 13–14]. 

Тобто, з методологічної точки зору можна вважати незаперечною тезу про те, що 
система це деяка конкретна упорядкована множина взаємозв’язаних між собою елемен-
тів, які об’єднані спільною метою, мають спільні ознаки функціонування та об’єднані 
тим, що вступають у взаємодію з середовищем як цілісна єдність. Тоді як у педагогічній 
площині система розглядається науковцями як сукупність певної кількості елементів, 
кожний із них впливає на поведінку цілої системи, однак жоден із конкретних елемен-
тів, у разі самостійного існування, такого впливу не має.
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