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Ireland universities. The article outlines the latest numerical forms and methods of teaching, 
in particular, electronic distance learning, interactive learning, construction of training in 
research activities, taking into account active participation of students in the educational 
process. The forms and methods of pre-school education specialists training at UK and 
Northern Ireland universities are characterized. The necessity of careful study of productive 
ideas of preparation of future specialists of preschool education and their introduction into 
the educational process of higher education institutions of Ukraine is substantiated. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has established a research 
paradigm in which assimilation of material content, cultivation of research culture and 
development of intelligence are an integral process. In particular, the new paradigm in education 
promotes inclusion of research and development activities in the educational process. 

Nowadays, society needs educators who are ready to study in pedagogical activity, to 
analyze the educational process in preschool institutions. In this regard, we have identified the 
following features of the work of the researcher: the ability to think in research about their actions, 
to be critical about relation of the policy with education, which should already be in the process of 
planning research activity. The research activity of a specialist is determined as a systematic search 
for new knowledge. It is stated that most scientists in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland characterize the pedagogical and research process as one whole. 

Key words: forms and teaching methods, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, training, future specialists, preschool education, traits of teacher-
researcher’s activity, research activity of the specialist. 
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Постановка проблеми. У Резоляції Ради Ювропи щодо оновлених 
рамок ювропейської співпраці у сфері молоді (2010-2018 рр.) зазначаютьсѐ, 
що «молодіжна робота – це широкий термін, що охопляю великий обсѐг 
діѐльності соціального, культурного, освітнього чи політичного характеру 
ѐк з, так і длѐ молоді. Все частіше такі заходи вклячаять спорт та послуги 
длѐ молоді (Council Resolution, 2010-2018).  

В Україні роботу з молоддя здійсняять, насамперед, державні 
службовці, у регіональних та місцевих управліннѐх у справах молоді та 
спорту. Крім того, низка громадських організацій пропонуять навчаннѐ та 
інші заходи длѐ молоді. Однак, згідно з оглѐдом експертів, немаю системних 
заходів длѐ підтримки та подальшого розвитку молодіжної роботи на 
національному та місцевому рівнѐх (Youth policy in Ukraine, 2013). 
Нагальними питаннѐми молоді в Україні, що потребуять вирішеннѐ, 
означено: системність у формуванні громадѐнства та національно-
патріотичної обізнаності серед молоді; розвиток підприюмництва серед 
молоді; використаннѐ потенціалу молоді длѐ інновацій; мотиваціѐ до 
здорового й безпечного способу життѐ; рівень забезпеченнѐ житлом длѐ 
молодих сімей; організаціѐ та культура дозвіллѐ молоді; інтеграціѐ 
української молоді до ювропейської та світової молодіжної спільноти. На 
думку експертів, існую необхідність реформувати існуячий підхід до розвитку 
молоді та запровадити кращі міжнародні практики залученнѐ молоді та 
неофіційного навчаннѐ в Україні. 

У відповідь на ці виклики ПРООН у співпраці з Міністерством молоді та 
спорту України розпочала інноваційну освітня програму «Молодіжний 
працівник» (Програма «Молодіжний працівник»). Програма спрѐмована на 
забезпеченнѐ відповідного рівнѐ знань щодо пріоритетів, тенденцій та 
викликів молодіжної політики й молодіжної роботи при одночасному 
розвитку потенціалу молодіжних працівників в Україні. Цільовими групами 
програми ю державні службовці, ѐкі працяять із молоддя та лідерами 
молодіжних громадських організацій.  

Аналіз актуальних досліджень. Загальні засади створеннѐ 
організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов 
соціального становленнѐ та розвитку молодих громадѐн України в 
інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрѐми реалізації  
державної молодіжної політики в Україні «Про сприѐннѐ соціальному 
становлення та розвитку молоді в Україні» від 09.08.2019 (Про сприѐннѐ 
соціальному становлення та розвитку молоді в Україні, 2019). 

Контекст та принципи національної молодіжної політики в Україні на 
2016-2020 роки визначені Концепційноя державноя цільовоя соціальноя 
програмоя «Молодь України» на 2016-2020 роки. Програма спираютьсѐ на 
необхідність осмисленого розвитку та самореалізації молоді, що ю цінністя 
длѐ суспільства, тоді ѐк соціальна підтримка молоді ю одним із основних 
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пріоритетів у державній політиці. Наказом Міністерства молоді та спорту 
України від 06.12.2019 № 6004 розпочато роботу над новим проектом 
нормативно-правового акта «Про затвердженнѐ Стратегії розвитку 
молодіжної політики до 2030 року» (Про затвердженнѐ Стратегії 
розвитку молодіжної політики до 2030 року, 2019). 

Концептуальні засади сучасної державної молодіжної політики в 
Україні, механізми її реалізації ю предметом дослідженнѐ вчених: 
В. Барабаша, М. Головатого, В. Головенько, Н. Комарова, О. аременко та 
інших. Професійна підготовка фахівців, що реалізуять завданнѐ 
молодіжної політики в Україні, охопляю соціального педагога та 
соціального працівника. Зміст та головні функції їх професійної діѐльності 
розкриваютьсѐ в широкому колі питань: новітні підходи до молодіжної 
роботи ѐк до стратегічного напрѐму соціальної політики в Україні 
(Н. Колѐда); соціальний працівник ѐк суб’юкт здійсненнѐ державної 
молодіжної (В. Балахтар); принципи та пріоритети формуваннѐ професійної 
готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними 
громадськими організаціѐми (Ю. Криницький) та інших. 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
впроваджую освітньо-професійну програму за спеціальністя 011 Освітні, 
педагогічні науки длѐ підготовки магістра освіти до виконаннѐ професійних 
обов’ѐзків у сфері виховної роботи. Стандартизаціѐ вимог до професійних 
навичок майбутніх фахівців ю оріюнтиром розробки програм навчальних 
дисциплін, вимагаю злагодженого формуваннѐ їх у процесі вивченнѐ 
навчальних дисциплін. Аналіз наведених досліджень даю підстави длѐ 
висновуваннѐ, що подальшого дослідженнѐ потребую вивченнѐ провідного 
вітчизнѐного й зарубіжного досвіду розробки компетентніснісних моделей 
молодіжного працівника. Виходѐчи з цього, ставимо за мету проаналізувати 
модель компетентностей розроблених фінськими фахівцѐми, з метоя 
уточненнѐ загальних та спеціальних (фахових) компетентностей майбутнього 
фахівцѐ з виховної роботи, визначених стандартом вищої освіти, освітньо-
професійної програми «Методика виховної роботи» другого рівнѐ вищої 
освіти за спеціальністя 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 − 
освіта/педагогіка, ѐка передбачаю підготовку фахівцѐ, компетентного 
працявати з молоддя. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети й поставлених завдань 
на різних етапах наукового пошуку комплексно застосовано такі методи: 
теоретичні (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ та узагальненнѐ 
наукових джерел, законодавчої бази молодіжної роботи в Фінлѐндії,  
вивченнѐ навчальних програм, планів, компетентнісної моделі 
молодіжного працівника закладів освіти Фінлѐндії); емпіричні 
(діагностичне інтерв’я, бесіди з керівництвом, викладачами, 
студентами; спостереженнѐ навчального процесу в закладах освіти 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/48996
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/48996
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%84$
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Фінлѐндії, ретроспективний аналіз власної педагогічної практики) з 
метоя з’ѐсуваннѐ проблеми дослідженнѐ, аналізу розвитку молодіжної 
політики в законодавчому полі, теоретичного обґрунтуваннѐ сутності 
понѐть «молодіжна робота», «компетентність молодіжного працівника», 
вивченнѐ компетентнісної моделі майбутнього фахівцѐ.  

Виклад основного матеріалу. Ювропейські інститути Ради Ювропи та 
Ювропейського Соязу ю прихильниками розробки національної політики, 
спрѐмованої на поліпшеннѐ становища молоді. Вони проводѐть різні 
механізми длѐ заохоченнѐ своїх держав-членів до вжиттѐ заходів щодо 
розробки міжсекторальної цілісної політики, ѐка сприймаю молодь ѐк 
ресурс і ѐка активно залучаю молодь та неурѐдові молодіжні організації до 
прийнѐттѐ рішень із питань, що їх стосуятьсѐ.  

Розвитку національної молодіжної політики на ювропейському рівні 
сприѐли: по-перше, Рада Ювропи завдѐки першому міжнародному 
експертному оглѐду національного політики створила механізм оцінки 
національної молодіжної політики в Ювропі, ѐкий швидко набув 
популѐрності серед держав-членів, ѐкі прагнуть надати рекомендації щодо 
подальшого розвитку національних стратегій. По-друге, ѐк частина Пакту 
про стабільність длѐ Південно-Східної Ювропи, створеного в 1999 р. робоча 
група молодих лядей створила нову динаміку за своюя політикоя, активно 
сприѐячи розробці національних планів дій щодо молодіжної політики в 
Балканському регіоні. Це позитивно вплинуло на розробку національних 
молодіжних стратегій у Південно-Східній Ювропі. По-третю, післѐ всебічного 
процесу консультацій з молоддя по всій Ювропі, Ювропейська комісіѐ 
виступила з представниками молоді «Білий Паперон» під назвоя «Новий 
поштовх длѐ ювропейської молоді» (Youth Policy Manual, 2009) 

Експерти з інформаційної молодіжної роботи молодіжну роботу 
визначаять ѐк «дії, спрѐмовані на молодь щодо діѐльності, у ѐкій вони 
беруть участь добровільно, розробленої длѐ підтримки їхнього 
особистісного та соціального розвитку шлѐхом неформального та 
неформального навчаннѐ» (Developing digital youth work, 2017, с. 28). 

Робота з молоддя базуютьсѐ на добровільній участі молоді, сприѐю 
навчання й переважно відбуваютьсѐ в групах чи громадах, за своюя 
природоя ю профілактичноя, а спектр застосованих методів базуютьсѐ на 
залученні молоді. 

Робота з молоддя відбуваютьсѐ в багатьох різних  формах та 
умовах. Найпоширенішими з них ю: молодіжні центри, молодіжні 
проекти, пропагандистська молодіжна робота, неформальні молодіжні 
групи, молодіжні табори, молодіжне інформуваннѐ, молодіжні 
організації, молодіжні рухи. Ці різні форми роботи з молоддя можуть 
здійсняватисѐ та/або керуватисѐ різними структурами (муніципалітети, 
громадські організації тощо) та проходити в різних місцевостѐх 
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(молодіжні центри, школи, церкви тощо). Це найпоширеніші форми 
роботи з молоддя; через різні терміни, що використовуятьсѐ в різних 
країнах та/або місцевих умовах, існуять інші (під)форми роботи з 
молоддя, ѐкі все ще застосовуятьсѐ до вищеописаного робочого 
визначеннѐ (Developing digital youth work, 2017, c. 28). 

Молодіжна робота підтримую молодих лядей стати активними 
громадѐнами та брати участь у рішеннѐх і діѐх, ѐкі впливаять на них та 
їхня громаду. ак результат, це даю змогу молодим лядѐм краще розуміти 
поглѐди та проблеми представників широкого суспільства, що, у своя 
чергу, сприѐю зростання гармонії та соціальної вкляченості. У цьому 
контексті робота з молоддя також маю превентивний вплив запобігаячи 
полѐризації та радикалізації, що здатні призвести до насильницької 
поведінки (Council Resolution, 2010-2018). 

Фінлѐндіѐ ю провідноя країноя в реалізації молодіжної роботи в 
Ювропі. У Фінлѐндії робота з молоддя регуляютьсѐ законодавством з 1972 р. 
Закон про молодіжні комітети та державні субсидії на муніципальну 
молодіжну роботу (Act on Youth Committees, 1972) заклав основу длѐ 
розвитку законодавчої системи молодіжних комітетів у Фінлѐндії. 
Муніципальні молодіжні комітети функціонували на муніципальному рівні, 
провінційні комітети з молодіжної роботи діѐли ѐк експертні органи на 
провінційному рівні, а Національні комітети з молодіжної роботи, пізніше 
Консультативні ради з питань молоді, працявали при Міністерстві освіти. 
Закон забезпечив державні субсидії місцевим органам влади длѐ організації 
роботи з молоддя: державні субсидії на зарплату молодіжних працівників, 
діѐльність молодіжних об’юднань, витрати на оренду та вартість орендної 
плати молодіжних закладів, витрати на проїзд, понесені під час роботи з 
молоддя, а також витрати, пов’ѐзані з будівництвом та оновленнѐм 
молодіжних закладів. Залежно від класифікації фінансових можливостей 
муніципалітету, державні субсидії призначалисѐ на 20–65 відсотків 
кваліфікованих витрат на роботу з молоддя. Відповідно до тогочасного 
законодавства, молодь відносила осіб віком від 7 до 24 років (Höylä, 2012). 

Закон про молодіжну роботу (Youth Work Act, 1985), на вимогу 
студентських організацій верхня вікову межу длѐ молоді підвищив до 
29 років. Наступний закон про молодіжну роботу (Youth Work Act, 1995), 
розширив сферу молодіжної роботи до молодіжної політики. В акті робота з 
молоддя була визначена ѐк робота, спрѐмована на сприѐннѐ громадѐнській 
активності та покращення умов життѐ молоді. Молодіжні заходи були 
визначені ѐк громадѐнська діѐльність молоді, спрѐмована на сприѐннѐ їх 
зростання та розвитку громадѐнських навичок. Відповідно до закону, робота 
з молоддя була визначена ѐк частина обов’ѐзків місцевих органів влади 
(муніципалітетів), тоді ѐк молодіжна діѐльність в основному відповідала за 
молодіжні групи та молодіжні організації (Government Proposal, 2005). 
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Метоя «Програми дитѐчої та янацької політики на 2012–2015 роки» 
було визначено створеннѐ додаткового, рівного доступу до освіти та ринку 
праці длѐ дітей та молоді з урахуваннѐм особливостей вікової групи. Інша 
мета – сприѐннѐ активному громадѐнству та соціальній участі дітей та 
молоді (Ministry of Education and Culture, 2011)  

Підготовка фахівців, агентів молодіжної політики в Фінлѐндії 
здійсняютьсѐ в закладах професійно-технічної та вищої освіти. Професійно-
технічна освіта в Фінлѐндії оріюнтована більше на практику, ніж на середня 
шкільну освіту. Навчаннѐ на виробництві ю важливоя частиноя 
кваліфікації. Професійний ступінь – це кваліфікаціѐ, заснована на 
компетентності, проходженнѐ професійної кваліфікації займаю два-три 
роки. Сфери молодіжної роботи: молодіжні організації, робота з місцевоя 
молоддя, просвітницька робота з молоддя, національні молодіжні 
центри, молодіжні дослідженнѐ (Youth policy in Finland, 1997).  

Підготовка фахівцѐ з молодіжної роботи в Фінлѐндії здійсняютьсѐ 
відповідно до розроблених компетентностей. У даному дослідженні 
поданий аналіз складових компетентності молодіжного працівника, ѐка ю 
основоя організації навчального процесу Народної школи Південної 
Остробонії  (South Ostrobothnia Folk High School, Finland). Дослідженнѐ 
стало можливим завдѐки навчальному візиту «Developing Youth Workers’ 
Competences in Finland», ѐкий був організований Молодіжним центром 
Мартінтен за підтримки Erasmus+ програми на базі шкіл та молодіжних 
центрів міст Віррат, Ільмайокі та Тампере з 29 вереснѐ по 3 жовтнѐ 2019 
року. Програма дозволила дослідити, ѐким чином організовано навчаннѐ 
молодіжних працівників на середньому рівні у Фінлѐндії, вивчити зміст 
навчальної програми та побачити її зв’ѐзок із національними законами та 
Ювропейськоя молодіжноя стратегіюя. 

Кваліфікаційні званнѐ молодіжного працівника, ѐкого готую Народна 
школа Південної Остробонії, ю «Інструктор з питань молоді та громадськості». 
Він планую, організовую та проводить заходи длѐ лядей різного віку. Робота 
вклячаю інструктаж, керівництво та підтримку лядей різного віку. Його увага 
зосереджена на сприѐнні вклячення, громадѐнській участі та полікультурній 
роботі. Порѐд із можливостѐми длѐ рекреаційних та інших заходів, цей 
сектор робить акцент на поліпшенні умов життѐ молоді, а також на захисті та 
розширенні можливостей участі в житті суспільства. 

Область компетенції інструктора длѐ молоді та громади, у ѐкій 
кваліфікаційне званнѐ – інструктор длѐ молоді та громади, складаютьсѐ з 
чотирьох обов’ѐзкових одиниць (110 компетентностей) та факультативних 
підрозділів (35 компетентностей) (Vocational qualification in Education and 
Guidance, 2018). 
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Таблицѐ 1  
Складові компетентності фахівця з молодіжної роботи – інструктора для 

молоді та громади (South Ostrobothnia Folk High School, Finland) 
Обов’ѐзковий 
блок  

110 пунктів компетентностей 

1) професійні вимоги в галузі освіти та менеджменту 
(15 компетентностей);  

2) керівництво особами, групами та громадами 
(35 компетентностей);  

3) сприѐннѐ росту та добробуту молоді (30 компетентностей)   

4) підтримка інклязії та соціальне розширеннѐ можливостей 
(30 компетентностей) 

Варіативний 
блок   

35 пунктів компетентностей 

Здійсненнѐ волонтерської діѐльність та діѐльність в громадських 
організаціѐх (15  компетентностей) 

Здійсненнѐ діѐльності длѐ лядей похилого віку (20 компетентностей) 

Керівництво самовираженнѐм (20 компетентностей) 

Здійсненнѐ заходів фізичної активності (15 компетентностей) 

Здійсненнѐ заходів на природі (20 компетентностей) 

Супровід осіб, ѐкі потребуять підтримки (20 компетентностей) 

Робота провідним експертом (15 компетентностей) 

Підготовка інструкторів на робочому місці (5 компетентностей) 

Робота на підприюмстві (15 компетентностей) 

Плануваннѐ бізнесу (15 компетентностей) 

Компетентності, що обумовлені місцевими потребами (5-15 пунктів 
компетентностей)  

Підрозділ з іншої професійної кваліфікації, подальшої професійної 
кваліфікації або спеціальної професійної кваліфікації (5-15 пунктів 
компетентностей)   

Комунікаціѐ та взаюмодіѐ (11 компетентностей)  

Математика та наукова компетентність (6 компетентностей) 

 
Професійні вимоги в галузі освіти та керівництва (передбачаю 

здатність та готовність фахівцѐ: відповідати законодавчим та інструктивним 
положеннѐм, регламентам та принципам роботи, що регламентуять 
означену сферу; поводитись професійно в інтерактивних ситуаціѐх з 
кліюнтами та робочоя спільнотоя; дбати про добробут та безпеку лядей і 
груп; працявати з різними особами, поважаячи різноманітність; 
підтримувати ріст та розвиток лядини; застосовувати основні життюві 
навички; оцінявати та розвивати своя діѐльність). 

Керівництво особами, групами та громадами (планувати та 
впроваджувати діѐльність длѐ окремої лядини, групи чи громади; 
керувати групоя длѐ спільної роботи, ураховуячи її етап розвитку; 
використовувати методи керівництва у своїй роботі; керівництво кліюнтом 
до сталого способу життѐ, а також планувати та проводити екскурсія, табір 
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чи захід; дотримуватисѐ всебічної безпеки тих, ким вони керуять, та 
враховувати безпеку праці). 

Сприѐннѐ зростання та добробуту молоді (розкриваютьсѐ у 
здатності та готовності студентів: спиратисѐ на свої знаннѐ про яність та 
ѐвища, пов’ѐзані з молоддя у своїй роботі; допомагати та підтримувати 
ріст та добробут молоді; ураховувати родину молодих лядей та тісні 
мережі; планувати та проводити заходи типу проекту; сприѐти вклячення 
та заохочувати кліюнтів до участі; направлѐти молодь до етичного 
мисленнѐ та розмірковуваннѐ над цінностѐми; використовувати цифрові 
технології та засоби масової інформації у своїй роботі). 

Підтримка вкляченнѐ та соціальної інклязії (характеристика 
компетентності: використовувати підхід до профілактичної роботи; 
використовувати методи соціального розширеннѐ можливостей та 
виѐвлѐти потреби в таких методах; підтримка вкляченнѐ кліюнтів та 
формуваннѐ почуттѐ спільності; слідувати принципам сервісного 
консультуваннѐ; підтримка кліюнтів у складних життювих ситуаціѐх; дбати 
про їх особистий добробут та безпеку). 

Здійсненнѐ волонтерської  та громадської  діѐльності (вимоги до 
компетентності: знати особливості організації та методів роботи діѐльності 
ГО; планувати та впроваджувати діѐльність згідно з цінностѐми, цілѐми та 
принципами роботи ГО; надихати та мотивувати лядей брати участь у 
заходах; інструктувати та керувати волонтерами й організовувати 
волонтерські заходи; спрѐмовувати діѐльність громадѐнського суспільства). 

Здійсненнѐ діѐльності длѐ лядей похилого віку (спілкуватисѐ зі 
старшими лядьми з повагоя та вдѐчністя; керувати в роботі зі старшими 
кліюнтами методичним та цілеспрѐмованим підходом у культурно-
комунальній діѐльності; надавати індивідуальні та комунальні 
рекомендації; приймати різноманітність; брати на себе відповідальність за 
добробут кліюнтів, безпеку й спільну діѐльність). 

Керівництво самовираженнѐм (підтримувати навички та 
компетентність самовираженнѐ кліюнтів, пов’ѐзані з різними видами 
мистецтва та культуроя; створявати діяче середовище, що сприѐтиме 
різним формам вираженнѐ поглѐдів; планувати та впроваджувати різні 
форми вираженнѐ: музичне, візуальне, словесне та тілесне вираженнѐ). 

Здійсненнѐ заходів фізичної активності (сприѐти активному 
фізичному стиля життѐ кліюнтів, самопочуття та навичкам фізичної 
активності; створявати робоче середовище, що сприѐю фізичному 
навантаження; планувати та проводити фізичні навантаженнѐ та фізичні 
вправи; ураховувати розвиток кліюнтів, потребу в підтримці та вкляченні). 

Здійсненнѐ заходів на природі (передбачаю знаннѐ та вміннѐ 
студентів планувати та вести природокористувальні заходи; організовувати 
заходи та відпочинок на природі, ураховуячи питаннѐ безпеки; 
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ураховувати значеннѐ природи длѐ підтримки росту та вкляченнѐ лядини 
та сприѐннѐ її добробуту; планувати та організувати екскурсія або табір та 
керівництво діѐльністя на свіжому повітрі; планувати і впроваджувати 
пригодницьку педагогіку; вести природокористувальну діѐльність 
відповідно до принципів сталого розвитку). 

Супровід осіб, ѐкі потребуять підтримки (відповідати положеннѐм, 
регламентам та принципам, що керуять їхньоя діѐльністя; ураховувати різні 
потреби в підтримці; планувати та здійснявати діѐльність длѐ кліюнтів, ѐкі 
потребуять підтримки; використовувати різноманітні методи та інструменти 
у своїй роботі; використовувати методи комунікації, ѐкі компенсуять мов-
леннѐ у своїй роботі; брати участь у міждисциплінарному співробітництві). 

Отже, державна молодіжна політика в Україні ю одним із пріоритетів 
державної політики та реалізуютьсѐ на благо молоді, суспільства й 
держави; з урахуваннѐм спроможності України, її економічного, 
соціального, історичного, культурного розвитку та міжнародного досвіду 
державної підтримки молоді.   

Проведене дослідженнѐ компетентнісної моделі фахівцѐ з 
молодіжної роботи в Фінлѐндії забезпечую можливість збагаченнѐ моделі 
підготовки спеціалістів у межах навчально-професійної програми 
«Методика виховної роботи» другого рівнѐ вищої освіти за спеціальністя 
011 «Освітні, педагогічні науки», що впроваджуютьсѐ в Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 
Заслуговуять на увагу такі компетентності: здатність та готовність до 
здійсненнѐ волонтерських і громадських заходів, заходів длѐ лядей 
похилого віку; підтримка самовираженнѐ молоді; вкляченнѐ осіб, ѐкі 
потребуять підтримки, підвищеннѐ їх суспільної участі, плануваннѐ 
бізнесу. Ці компетентності дозволѐть молодіжним працівникам 
ефективніше підтримувати молодих лядей стати активними громадѐнами 
та брати участь у рішеннѐх і діѐх, що впливаять на них та їхня громаду. ак 
результат, це дасть можливість молодим лядѐм краще зрозуміти поглѐди 
та проблеми широкої спільноти, що, у своя чергу, сприѐю більшої гармонії 
та соціальній вкляченості.  
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталья. Компетентностнаѐ модель молодежного работника: опыт 

Финлѐндии. 
Проанализировано развитие молодежной политики Финлѐндии в 

законодательном поле. Приведены составлѐящие компетентностной модели 
молодежного работника-инструктора по вопросам молодежи и общественности, 
которого готовит Народнаѐ школа Южной Остробонии (Финлѐндиѐ). 
Охарактеризована область компетенций инструктора длѐ молодежи и общества, 
котораѐ состоит из обѐзательного компетентностного блока (профессиональные 
требованиѐ в области образованиѐ и менеджмента, руководство индивидами, 
группами и общинами; содействие росту и благосостоѐния молодежи; поддержка 
инклязии и социальное расширение возможностей молодежи) и вариативного 
(осуществление волонтерской деѐтельности и деѐтельности в общественных 
организациѐх; осуществление деѐтельности длѐ пожилых лядей; руководство 
самовыражением; сопровождение лиц, нуждаящихсѐ в поддержке; планирование 
бизнеса и т.д.). Проанализированы возможности адаптации модели компетентностей 
как ориентира подготовки специалиста в рамках образовательно-профессиональной 
программы «Методика воспитательной работы» второго уровнѐ высшего 
образованиѐ по специальности 011 Образовательные, педагогические науки, отрасли 
знаний 01- Образование/Педагогика. 

Ключевые слова: молодежнаѐ работа, молодежный работник, составлѐящие 
компетености молодежного работника, компетентность инструктора по 
молодежной работе в Финлѐндии, магистерскаѐ программа «Методика 
воспитательной работы». 

 

SUMMARY 
Kovalenko Nataliia. Competence model of youth worker: experience of Finland. 
The study analyzes development of Finland’s youth policy in the legislative field and in 

practiece. It is noted that youth work has defined as actions directed towards young people 
regarding activities where they take part voluntarily, designed for supporting their personal 
and social development through nonformal and informal learning. Youth work takes place in 
many different forms and settings. The most common ones are: youth centres, youth 
projects, outreach youth work, informal youth groups, youth camps, youth information, 
youth organisations, youth movements. These different forms of youth work can be carried 
out and/or governed by different entities (municipalities, NGOs, etc.) and take place in 
different localities (youth centres, schools, churches, etc.).  

In Finland, youth work has been governed by legislation since 1972. And Finland is 
recognized as a provider of youth work now. Youth Work Act  of 1995 broadened the scope of 
youth work to youth policy. 

Training of a specialist in youth work in Finland is carried out in accordance with the 
developed competences. The study presents an analysis of the competences of the youth worker, 
which is the basis for organizing the educational process of South Ostrobothnia Folk High School 
(Finland). The study was made possible by study visit “Developing Youth Workers’ Competences 
in Finland” organized by the Martinten Youth Center with the support of the Erasmus+ program 
at the schools and youth centers of Virrat, Ilmayoki and Tampere in October 2019. 

In the study, the components of the competence model of the youth worker – 
instructor for youth and the public, prepared by South Ostrobothnia Folk High School 
(Finland) are given. The competence area in Youth and Community Instruction, in which the 
qualification title is Youth and Community Instructor, is composed of four compulsory units 
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(110 competence points) and optional units (35 competence points). The compulsory unit 
includes: professional encounters in the field of education and guidance, guidance of 
individuals, groups and communities, promoting growth and wellbeing of young people and 
supporting inclusion and social empowerment.  

In the article possibilities of enrichment of the model of specialist training within the 
framework of educational and professional program “Methodology of educational work” of 
the second level of higher education in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences, 
that implemented in Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, are 
defined. Noteworthy have become such competences: leading voluntary and NGO activities, 
leading activities for older people, guiding expression, leading physical activity, leading 
nature and experience activities, guiding persons in need of support, working as a top expert, 
workplace instructor training, working in an enterprise, planning a business. These 
competences let youth workers more effectively support young people to become active 
citizens and to participate in decisions and actions that affect them and their community. As 
a result, it enables young people to better understand the views and concerns of the wider 
community, which in turn promotes greater harmony and social inclusion.  

Key words: youth work, youth worker, competences of youth worker, competence of 
instructor on youth work in Finland, master’s program “Methodology of educational work”. 
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ҐЕНЕЗА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ 
 

У статті виокремлено основні етапи становленнѐ вищої педагогічної освіти в 
Канаді на прикладі провінції Онтаріо, починаячи з 1847 року. Розглѐнуто 
впровадженнѐ інноваційних методів длѐ підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ. Висвітлено 
вимоги до педагогів на початку реформуваннѐ педагогічної освіти в XIX ст. та на 
сучасному етапі. Описано утвореннѐ в університетах перших педагогічних 
факультетів. Проаналізовано місце та обов’ѐзки педагогічного коледжу Онтаріо в 
системі освіти Канади. 

Ключові слова: факультет освіти, педагогічний коледж, педагогічна освіта, 
навчальна програма, Онтаріо, Канада. 

 

Постановка проблеми. В умовах політичних та соціально-
економічних змін нагальним ю питаннѐ освіти громадѐн, здатних адекватно 
реагувати на виклики суспільства, творчо розв’ѐзувати нестандартні 
проблеми та впроваджувати інновації. 

Саме такоя ю система вищої освіти провінції Онтаріо в Канаді, ѐка 
швидко розвинуласѐ протѐгом останнього десѐтиліттѐ. Але перш ніж 
досѐгти такого рівнѐ, вона пройшла довгий шлѐх розвитку та реформації. 
Починаячи з 1847 року, коли виникаять перші педагогічні училища, і до 
1995 року, коли під керівництвом неоліберального урѐду в Онтаріо 
виникаять нові політичні ініціативи з цілѐми, що не відрізнѐятьсѐ від вже 




