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ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА 
 
УДК 37.02 

 
Ірина Андрощук 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
У статті обґрунтовано необхідність використання системного 

підходу в навчальному процесі, здійснено аналіз понять «система» та 
«педагогічна система», які визначають сутність реалізації системного 
підходу в професійній підготовці майбутніх фахівців. Також визначено 
сутнісні риси педагогічної системи та основні підходи до визначення 
основних компонентів педагогічної системи. В статті обґрунтовано 
умови ефективного функціонування педагогічної системи. 

Ключові слова: система, педагогічна система, системний підхід, 
професійна підготовка. 

 
Успішне функціонування і розвиток педагогічного процесу 

визначається ефективністю взаємодії усіх її елементів. Методологічною 
основою вивчення сучасних педагогічних формацій є системний підхід. 
Однак, на сьогодні виникає протиріччя між необхідністю інтегрованої 
професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів й фактичною 
відсутністю моделі їх системної освіти. 

Саме тому системний підхід набуває найбільшої популярності, 
оскільки є напрямом методології наукового пізнання і педагогічної 
практики, в основі якого лежить розгляд педагогічного процесу як 
системи. Цінність системного підходу визначається тим, що він орієнтує 
процес освіти на розкриття цілісності її компонентів і механізмів, які її 
забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків складних 
процесів і зведення їх у єдину цілісну систему. 

З позицій системного підходу досліджуються зміст, структура і 
функції навчання учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих 
навчальних закладів у працях А. Арсеньєва, М. Данилова, Т. Ільїної, 
В. Краєвського, І. Лернера, М. Скаткіна. Обґрунтовують питання теорії 
педагогічних систем В. Беспалько, Л. Вікторова, В. Володько, Л. Зоріна, 
Н. Кузьміна, Г. Легенький, П. Фролов; систем виховання – В. Караковський, 
О. Коберник, Ю. Конаржевський, М. Поташник, О. Сідельковський, 
Ю. Сокольників, М. Степаненков. 

З розвитком української державності на основі системного підходу 
питання реформування системи освіти розглядалися у працях 
В. Андрущенка, М. Згуровського, В. Кременя, В. Курила; становлення і 
розвиток системи вітчизняної вищої освіти досліджували О. Алексюк, 
О. Глузман, В. Луговий, О. Мещанінов, О. Навроцький; професійну 
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підготовку фахівців в Україні і зарубіжних країнах з позицій системного 
підходу вивчали Н. Мукан, О. Озерська, Л. Пуховська, В. Семіченко. 

Розробкою педагогічної методології системного підходу займалися 
Ф. Корольов, А. Саранов, А. Сидоркін тощо. Основним напрямом 
вивчення цих авторів було визначення особливостей педагогічних явищ і 
процесів як об’єктів системного дослідження. І тому кожен вчений 
трактував поняття «системний підхід» по своєму. 

Враховуючи велику кількість тлумачень щодо сутності системного 
підходу, спробуємо проаналізувати зміст цього поняття та визначити 
значення системного підходу для професійної підготовки майбутніх 
фахівців. 

Метою статті є визначення змісту понять «система» та «педагогічна 
система», розкриття сутності системного підходу в навчальному процесі 
вищих навчальних закладів. 

Головним поняттям системного підходу є поняття системи. Тому для 
розкриття сутності системного підходу, необхідно детально розглянути, в 
першу чергу, поняття «система» та «педагогічна система». 

Зауважимо, що поняття «система» знайшло своє відображення у 
працях багатьох науковців, дослідників. Зокрема, тлумачний словник 
систему трактує як ціле, складене із частин; з’єднання; безліч елементів, 
що перебувають у відносинах і зв’язках один з одним, які утворюють 
певну цілісність, єдність. 

Дослідники Х. Броді і Д. Собель феномен системи розглядають як 
організовану послідовність взаємозалежних компонентів, що складають 
єдину цілісність. Окремі компоненти можуть замінюватися ідентичними 
без особливого порушення структури системи, але зміна організації між 
компонентами може призвести до руйнування системи. Будь-яка система 
може бути частиною іншої системи більш високого рівня. Наприклад, за 
В. Сагатовським, система являє собою визначену множину функціональних 
елементів й відношень між ними, виокремлених з середовища відповідно 
до певної мети в межах визначеного часового інтервалу [1]. 

Найбільш повно поняття «система» і його аналіз представлений в 
роботі В. Садовського «Методологічні проблеми дослідження об’єктів, що 
представляють собою системи». У своїх працях В. Садовський та Е. Юдін 
врахували у визначенні системи її взаємозв’язок із середовищем: 
1) система являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів; 
2) вона утворює особливу єдність із середовищем; 3) як правило, будь-яка 
досліджувана система являє собою елемент системи більш високого 
порядку; 4) елементи будь-якої досліджуваної системи, у свою чергу, 
звичайно виступають як системи більш низького порядку [14]. 

Відома також велика кількість інших визначень поняття «система», 
що використовуються залежно від контексту, галузі знань та цілей 
дослідження. Основні підходи до визначення сутності поняття «система» 
наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Основні підходи до визначення сутності поняття «система» 
 

№ 
п/п 

Прізвище 
дослідника Сутність поняття «система» 

1. А. Демидова 
[6, с. 4] 

організаційне ціле, яке складається з великої кількості 
елементів, розміщених у визначеному порядку і залежних 
один від одного, направлене для здійснення поставлених 
цілей 

2. О. Михайлов, 
О. Чорний, 
Р. Гіляревський 
[10, с. 46] 

сукупність елементів та відношень, закономірно пов’язаних 
один з одним в єдине ціле, котрі мають ознаки, що відсутні 
у елементів та відношень, які його складають 

3. Г. Осипова 
[13, с. 121] 

предмет, явище чи процес, який складається з якісно 
визначеної сукупності елементів, які знаходяться у взаємних 
зв’язках та відношеннях, складають єдине ціле і при 
взаємодії з зовнішніми умовами свого існування змінюють 
свою структуру 

4. А. Гапоненко 
[15, с. 107] 

комплекс взаємопов’язаних елементів, які завдяки своїй 
єдності мають нові характеристики та такі ознаки, що кожна 
система виступає елементом системи більш високого 
порядку, а будь-який елемент системи – системою більш 
нижчого порядку 

5. Дж. Клір [7] безліч елементів, що перебувають у відношеннях або 
зв’язках один з одним, що утворюють цілісність або 
органічну єдність 

7. В. Афанасьєв [2] сукупність об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових 
інтегративних якостей, не властивих окремо взятим 
компонентам, що утворюють систему 

8. Л. Берталанфі 
[3, с. 611] 

комплекс елементів, що перебувають у взаємодії 

9. В. Тюхтін 
[16, с. 11] 

є великою кількістю пов’язаних між собою компонентів тієї 
чи іншої природи, впорядкованих стосовно відносин, що 
володіють цілком визначеними якостями, ця множина 
характеризується єдністю, яка виявляється в інтегральних 
якостях та функціях множини 

 
Проаналізувавши поняття «система», можна стверджувати, що всі 

дослідники розкриваючи його сутність, передбачають наявність сукупності 
елементів та взаємовідношень, які пов’язані одне з одним та мають ознаки 
і характеристики, які відсутні у елементів, що їх складають. 

Таким чином, сутнісними рисами системи, перш за все є цілісність та 
інтегративність, хоч це не відкидає наявність інших її характеристик. 
Цілісність фіксує об’єктивну форму існування системного явища та 
наявність взаємозв’язку між його елементами. Інтегративність включає 
процес і механізм об’єднання частин в єдине ціле, що спроможне 
забезпечити свою, життєдіяльність. 
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Серед великого різноманіття систем, для навчального процесу 
провідну роль виконує реалізація педагогічної системи. Однак, на сьогодні 
в педагогічній літературі не існує єдиного загальноприйнятого визначення 
поняття «педагогічна система». 

Тривалий час поняття «педагогічна система» не включалося в 
концепції розвитку освіти. В якості педагогічної системи виступали і 
навчальний процес, і засоби, і методи та організаційні форми навчання 
(С. Архангельський, Ю. Бабанський, Т. Ільїна, І. Підласий та ін.). 

Першу спробу дати визначення поняття «педагогічна система» 
зробив український педагог Я. Мамонтов ще в 20-х роках минулого 
століття та М. Окса [11]. Зокрема, Я. Мамонтов виходив із того, що 
«педагогічна діяльність утворюється спільним діянням трьох основних 
чинників: це – педагог, учень (або колектив учнів) і дидактичний матеріал 
(або «предмети навчання»)» [8, с. 11]. В загальному, дослідник зазначав, 
що ця система повинна бути цілісною і «ні в якому разі не може являти 
собою випадкової суміші різних педагогічних ідей, методів та ін. Навпаки, 
в ній мусить бути закономірне сполучення деяких необхідних елементів, 
без яких її не можна вважати за систему» [32, с. 17]. Він пояснював, що 
відношення між факторами системи, а саме педагогами, учнями, 
дидактичним матеріалом може бути різним і залежить від мети виховання. 
Центр ваги як в окремих педагогічних актах, так і в цілих педагогічних 
системах може переноситися на кожен із цих факторів. 

Дослідник В. Ортинський використовує термін «педагогічна система 
вищого навчального закладу», яку він розуміє як сукупністю відносно 
самостійних елементів, функціонально пов’язаних між собою стратегічною 
метою − підготовкою студентів до професійної діяльності та суспільного 
життя [12]. 

Стабільність, життєздатність, перспективність педагогічної системи 
буде забезпечено, якщо її елементи взаємозалежні й підпорядковані одній 
стратегічній меті. Саме інтегративний принцип щодо елементів 
педагогічної системи забезпечить її повноцінне існування і в інтересах так 
званих великих систем − системи освіти, соціуму. 

Зокрема, В. Беспалько розглядає педагогічну систему як головну 
підсистему освітньої системи. До її складу він включає шість елементів: 
учні, цілі їх навчання, зміст навчання, процес навчання, організаційні 
форми і засоби навчання [4, с. 12]. Однак, важливим елементом 
педагогічної системи, на нашу думку, є не лише учні (або студенти), а й 
викладачі. Вивчення педагогічної системи неможливе без врахування їх, як 
суб’єктів навчального процесу. 

З цієї позиції, більш точним є підхід Н. Кузьміної, яка поняття 
«педагогічна система» розглядає як множину взаємопов’язаних 
структурних та функціональних компонентів, що підпорядковані меті 
виховання, освіти та навчання підростаючого покоління й дорослих 
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людей [9, с. 10]. Серед структурних компонентів педагогічної системи 
дослідниця виділяє: 1) навчальну інформацію; 2) засоби педагогічної 
комунікації (методи, форми, засоби навчання та виховання); 3) учнів; 
4) педагогів; 5) мету. Окрім структурних, виділяються функціональні 
компоненти як зв’язки між структурними: конструктивні, комунікативні, 
організаційні, гностичні, проектувальні (прогностичні). 

Необхідно відмітити, що сутність педагогічної системи, яка 
проявляється при її функціонуванні, залежить перш за все від колективів 
педагогів і студентів, їхньої спільної продуктивної діяльності. Так, у 
педагогічній системі вищого закладу освіти досягнення мети − підготовка 
майбутнього фахівця − залежить, як від педагогів, так і від студентів. 
Однак не можна відкидати інших компонентів у цілісній взаємодії, які 
впливають один на одного, взаємозмінюючись. Саме при врахування цієї 
умови дозволяє проявити єдність частин системи заради досягнення 
інтегративної якості цілісної системи освіти загалом. 

Враховуючи ці підходи, зазначимо, що педагогічна система, на нашу 
думку має включати такі компоненти як цілі, діяльність викладача, 
діяльність студента, освітнє середовище, технологію навчання, зміст. 
Тобто, студенти та педагоги є головними, але не єдиними, елементами 
педагогічної системи. Система як цілісний об’єкт активно впливає на свої 
компоненти, в результаті чого вони одержують інші якості, піддаються 
кількісним і якісним перетворенням. Між компонентами системи існують 
прямі зв’язки (педагог – студент) і зворотні (студент – педагог). Наявність 
зворотного зв’язку робить систему замкненою. 

Відмітимо, що педагогічний процес як система протікає в інших 
системах: освіті, навчальному закладі, в межах спеціальності, навчального 
предмета, навчального заняття тощо. Однак важливим для ефективного 
функціонування цих систем є їх підпорядкованість цілям систем вищого 
рівня, складовими яких вони є. Наприклад, педагогічні системи в межах 
кожної теми мають бути підпорядковані педагогічній системі навчальної 
дисципліни, педагогічні системи в межах кожної навчальної дисципліни 
мають бути підпорядковані педагогічній системі професійної підготовки 
фахівця. Враховуючи це, всі дисципліни мають бути професійно 
орієнтовані, а отже, і змінено технології навчання на сучасні, які 
дозволяють поставити студента в умови його майбутньої професійної 
діяльності. 

Таким чином, системний підхід в процесі підготовки майбутніх 
фахівців передбачає розгляд кожного навчального предмета як системи, в 
якій виділені всі елементи, їх внутрішні і зовнішні зв’язки, що впливають 
на її функціонування. 

Зокрема Н. Брюханова, зовнішні зв’язки системи професійної 
педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін встановлює з 
системою відбору абітурієнтів, системою технічної (інженерної) 
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підготовки і системою розподілу та працевлаштування випускників у 
професійно-технічні та вищі навчальні заклади першого-другого рівнів 
акредитації [5, с. 54]. 

Ми розділяємо думку Л. Ткаченко, яка наголошує, що моделюючи 
систему навчання обов’язково необхідно враховувати основні принципи 
загальної теорії систем. 

Перший принцип вказує на те, що система тим ефективніша, чим 
вища її цілісність, під якою розуміється такий ступінь зв’язку елементів 
між собою, при якому зміна одного з них викликає зміну в інших або в 
системі в цілому. 

Другий принцип вказує, що ефективність системи залежить від 
ступеня її сумісності з оточуючим середовищем. Система, яка успішно 
функціонує в одних умовах, може виявитися неефективною при 
переміщенні в інші. 

Четвертий принцип вказує на залежність ефективного функціонування 
системи від її оптимізації, під якою розуміється ступінь відповідності 
організаційного компонента тій меті, для досягнення якої вона створена. 
При цьому, слід зазначити, що оптимальність, досягнута в одних умовах, 
може не відбутися при інших. 

При системному підході у структурі системи професійної підготовки 
фахівця необхідно виділяти не просто окремі автономні елементи, частини, 
що складають ціле, а враховувати взаємовідносини та зв’язки різних 
елементів цілого, знаходити у системі відносини між елементами, провідні 
тенденції та основні закономірності у структурі. 

Таким чином, на даному етапі розвитку педагогічних систем 
актуальною є задача узгодження (інтеграції) підсистем з системою в межах 
якої вони функціонують , забезпечення їх перспективності. Саме тому, в 
основу розробки моделей педагогічної системи слід покласти принципи 
перспективності та наступності. Крім цього, важливою умовою системного 
підходу є вимога розглядати навчальні предмети не як незмінні і 
нерозчленовані, а як системи, що представляють структурне об’єднання 
первинних елементів в єдине ціле. Одним з основних принципів такого 
підходу має бути розгляд системи з погляду її внутрішньої будови і 
цілісності. При цьому необхідно, щоб кожна система розглядалася як 
частина деякої більшої системи, тобто середовища, в яке вона вписана і 
функціонує. 
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В статті запропоновано структурні компоненти педагогічної 

моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії та досвід іі впровадження. Проаналізовано основні 
етапи формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії. 

Ключові слова: індивідуальний стиль діяльності, творчість, 
самоактуалізація, модель формування, майбутній вчитель хореографії. 

 
На сучасному етапі розвитку педагогічної науки зростає інтерес до 

індивідуальності учителя-професіонала, який зумовлений переглядом 
змісту освіти і пошуком нових парадигм навчання та виховання майбутніх 
педагогів. Тому розробка педагогічної моделі формування індивідуального 
стилю діяльності майбутнього педагога є досить актуальною. 

Метою статті є ознайомлення з досвідом впровадження педагогічної 
моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії. 

Сучасне хореографічне мистецтво має ряд досліджень у руслі 
підготовки вчителів хореографії та керівників дитячих хореографічних 
обєднань (О. Бурля, С. Забредовський, О. Таранцева). Низку науково-
педагогічних досліджень присвячено вивченню індивідуального стилю 
педагогічної діяльності (Н. Амінов, В. Бездухов, З. Вяткіна). 

Варто підкреслити, що при всій увазі психолого-педагогічних 
досліджень до особистості вчителя та до його індивідуального стилю 
діяльності аспекту вивчення проблем формування індивідуального стилю 
діяльності майбутнього педагога-хореографа приділяється незначна увага. 

Метою формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії є самоактуалізована творча індивідуальність учителя 
танцю, який перебуває у гармонії із собою, професією, зі світом і почуває 
себе щасливим у професійній діяльності, виражаючи свою неповторність 
особистим «почерком» – індивідуальним стилем діяльності. 

Структурними компонентами педагогічної моделі формування 
індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії є: 

1. Творчий процес створення моделі ідеалу вчителя хореографії. 
2. Творчий процес розробки стратегії професійного зросту на основі 

моделі ідеалу професіонала та вибору провідного стилю – 
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хореографічного, взаємодії, спілкування, навчання. 
3. Творчий процес професійного зросту протягом навчання, який 

базується на самопізнанні та засвоєнні знань, умінь та навичок. 
4. Творчий процес самоактуалізації, який включає самоідентифікацію 

себе як професіонала, самореалізацію індивідуальності в професії за 
наявності внутрішньої і зовнішньої свободи, при досягненні рівня гармонії 
з «Я», із професією, зі світом. 

Процес створення моделі ідеалу учителя хореографії розпочинається 
з презентації викладачем інформації про неповторну індивідуальність та 
індивідуальний стиль діяльності відомих хореографів минулого та 
сучасності. Це дозволяє студентам отримати загальне уявлення про 
індивідуальний стиль діяльності учителя хореографії і осмислити значення 
професійного «почерку» балетмейстера у самовираженні творчої 
індивідуальності. 

Нами, в якості прикладу, було рекомендовано вивчення педагогічної 
діяльності наступних педагогів-балетмейстерів: П. Гердта, О. Горського, 
М. Легата, М. Романової, А. Ваганової, В. Семенова, В. Тихомірова, 
А. Мессерера та ін. З огляду на інтерес до неповторності індивідуального 
стилю діяльності, ми пропонували студентам виділити такі риси 
індивідуального стилю діяльності хореографа, які вказували б на його 
індивідуальну унікальність. Студентам було запропоновано передати 
індивідуальну неповторність кожного педагога одним словом або фразою, 
щоб викристалізувати неповторність індивідуального стилю діяльності. 
Після аналізу інформації студенти запропонували наступну міні-
характеристику індивідуальних стилів діяльності педагогів-балетмейстерів: 

О. Горський – експериментатор; 
М. Романова – взірець доброзичливості; 
М. Легат – прихильник індивідуального підходу до учнів; 
А. Ваганова – суворість і вимогливість; 
В. Семенов – високий рівень танцювальної техніки – як ціль та ін. [1]. 
Таким чином, на основі теоретичного матеріалу у студентів 

складається загальне уявлення про індивідуальний стиль діяльності 
учителя хореографії. 

На нашу думку, при відсутності сторонніх позитивних прикладів 
індивідуального стилю діяльності учителя танцю студенти копіюють 
індивідуальний стиль діяльності вчителя. Тож студент не самореалізується, 
а лише наслідує свого викладача. 

Як свідчать результати дослідження, часто в моделі ідеалу учителя 
хореографії можна зустріти риси учителів студентів (викладачів 
університету або шкільних учителів). Цікаво, що інколи ці риси не є 
позитивними, але виражають неповторність індивідуальності педагога. 

Поряд із створенням моделі ідеалу учителя хореографії студентам 
пропонується оцінити «Я – реальне», тобто свої особистісно-професійні 
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якості. У випадках домінування негативних особистісних характеристик 
блокується процес саморозвитку. Саме від викладача на початковому етапі 
формування індивідуального стилю діяльності залежить, чи стане в 
майбутньому студент упевненим, високоосвіченим професіоналом. 

Творчий процес створення моделі ідеалу учителя хореографії є 
важливим компонентом процесу формування індивідуального стилю 
діяльності майбутнього вчителя хореографії. У результаті створення 
образу «Я – ідеального» з’являється ціль – хореограф-професіонал, до якої 
студент буде наближатися протягом років навчання в університеті. При 
вдалому створенні моделі ідеалу значно зростає ефективність формування 
індивідуального стилю діяльності, тому що відбувається розвиток 
особистості від «Я – реального» до «Я – ідеального» [див. 9]. 

Структурним компонентом моделі формування індивідуального 
стилю діяльності майбутнього учителя хореографії є творчий процес 
розробки стратегії професійного зросту на основі моделі ідеалу 
професіонала та вибору провідного хореографічного стилю, стилю 
взаємодії, стилю спілкування, стилю навчання. 

Вибір провідного хореографічного стилю базується на попередньому 
хореографічному досвіді студента. Досвід роботи показує, що активні 
студенти працюють в напрямку кількох хореографічних стилів. Це 
дозволяє їм розширити спектр хореографічної лексики і на певному етапі 
формування індивідуального стилю діяльності створити власний 
неповторний хореографічний стиль. 

Характеристика сформованості власного індивідуального стилю 
діяльності студентами та оцінка рівня сформованості індивідуального 
стилю діяльності як майбутніх учителів хореографії викладачем дещо 
різняться. 

Студенти більшу увагу звертають на якості свого характеру, а 
викладач – на професійну підготовку майбутнього учителя хореографії. 

Для ефективності процесу формування індивідуального стилю 
діяльності майбутнього вчителя хореографії важлива думка самого 
студента стосовно вибору провідного хореографічного стилю. Викладач 
повинен підтримати студента, навіть якщо його хореографічні здібності 
недостатні. Це дозволить сформувати сильну і впевнену особистість 
учителя, який ніколи не буде відступати від досягнення цілі через 
труднощі і перешкоди. 

Отже, провідний хореографічний стиль є важливим структурним 
компонентом формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії. 

Варто зауважити, що стиль педагогічної взаємодії поєднує 
особливості особистості та професійні комунікативні уміння. Викладач 
орієнтує студентів на позитивний характер взаємодії, прагнення до 
лідерства, уникнення конфліктних ситуацій. Як показує аналіз, стиль 
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взаємодії – категорія змінна, яка формується і вдосконалюється протягом 
років навчання у ВНЗ. Тому на початковому етапі основне завдання 
вибору стилю взаємодії – позитивне налаштування свого «Я» на 
гармонійно-позитивний спосіб суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Вибір стилю спілкування базується на самовизначенні особистості 
себе у спілкуванні. На етапі вибору стилю спілкування студент обирає 
стратегію поведінки, яка б задовольняла внутрішні потреби особистості та 
не пригнічувала інтереси учасників процесу спілкування. Також 
професійне спілкування має за ціль потенційне зростання спектру 
комунікативних можливостей суб’єктів взаємодії. 

Позитивна динаміка розвитку стилю спілкування можлива за умов 
позитивного впливу професійного комунікативного процесу на 
особистість, відповідності індивідуальних комунікативних можливостей 
вимогам щодо професійного спілкування, усунення професійних 
комунікативних конфліктів, прагнення бути суб’єктом педагогічного 
спілкування. Процес вибору та формування індивідуального стилю 
спілкування явище динамічне і змінне. В разі потреби викладач допомагає 
студентові визначитись із стилем спілкування, аналізуючи його помилки і 
повертаючись до початкового етапу пошуку стилю спілкування 
майбутнього вчителя хореографії. Домінуючим фактором при виборі 
індивідуального стилю спілкування є особливості нервової системи та тип 
темпераменту. Наприклад, холерик не зможе у спілкуванні бути 
стриманим, виваженим, інертним і навпаки, флегматик – не зможе 
спілкуватись швидко, емоційно і т.д. 

Отже, вибір стилю спілкування дозволяє визначитись майбутньому 
вчителю хореографії в манері і способах комунікативної взаємодії. 

Етап творчого процесу професійного зростання в процесі навчання, 
який базується на самопізнанні та засвоєнні професійних знань, умінь і 
навичок, найбільший і найважливіший в структурі моделі формування 
індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. 

Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії 
включає такі параметри: 

– теоретико-методичні знання та уявлення про закономірності 
художнього розвитку людства в контексті його соціальної і 
культурної історії; 

– знання основних характеристик розвитку у світі хореографічного 
мистецтва; 

– уявлення про соціокультурний контекст розвитку хореографічного 
мистецтва з урахуванням регіональних та національних аспектів; 

– вироблення навичок сприйняття і аналізу хореографічних явищ; 
– уміння оцінювати явища хореографічного мистецтва; 
– уміння самостійно «засвоювати» хореографічний матеріал; 
– уміння використовувати ці знання, уміння, навички в своїй 
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практичній діяльності [4, c. 52]. 
На нашу думку, пріоритетним у формуванні індивідуального стилю 

діяльності в процесі засвоєння знань, умінь і навичок є орієнтація на 
розвиток творчого професійного мислення, нестандартного підходу до 
вирішення певної проблеми, здатності до індивідуальної інтерпретації 
матеріалу та критичного осмислення інформації [2; 8]. Міра визначення 
особистістю індивідуального потенціалу реалізується в творчих завданнях 
через самосприйняття та саморозуміння власних можливостей в 
діяльності. Тож механізм самооцінки запускає процес творчого відкриття 
особистістю неповторної індивідуальності та кристалізації стратегічних 
проявів індивідуального стилю діяльності. 

Творча робота студентів, яка є основою формування індивідуального 
стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії, яскраво проявляється 
на заняттях у творчих колективах. На нашу думку, максимально глибока 
реалізація творчої індивідуальності студента-хореографа відбувається на 
сцені, під час виконання танцю. Відчуття свободи тіла, яку забезпечує 
хореографічна пластика, дає можливість виконавцю сконцентрувати весь 
свій фізичний та інтелектуальний потенціал і реалізувати його в короткому 
часовому відрізку. Такий досвід власної «демонстрації» звільняє студентів 
від невпевненості, комплексів, навіювань, викристалізовує нахили і 
таланти та піднімає особистість майбутнього педагога на рівень 
індивідуальності творця. 

У процесі розробки моделі формування індивідуального стилю 
діяльності майбутнього вчителя хореографії важливо зосередити увагу на 
самоактуалізації особистості у процесі навчання. На нашу думку, рівень 
самоактуалізації особистості залежить від рівня її творчого 
самовираження. відомо, що самоактуалізація – це не лише кінцевий стан, 
але і сам процес актуалізації індивіда у будь-який момент, у будь-якій мірі. 
Тому ми намагаємося сприяти самоактуалізації кожного студента засобами 
творчості під час проведення занять та в позанавчальній діяльності. 
Виконуючи різноманітні творчі завдання, майбутній учитель здійснює 
велику кількість виборів, які через формування індивідуального стилю 
діяльності ведуть до професійного зростання [3; 6]. 

Тільки творчість спонукає студента здійснювати безперервний 
пошук, робити власний вибір, брати на себе відповідальність за результат 
своєї творчої роботи, що і є необхідною умовою самоактуалізації. Сценічна 
творчість змушує студентів-хореографів переживати максимально позитивні 
емоції, які руйнують проміжні кордони на шляху до самоактуалізації в 
процесі формування індивідуального стилю діяльності. Підтримуючи 
положення гуманістичної психології, що функцією та метою освіти і 
виховання є самоактуалізація, яка допомагає людині стати настільки 
хорошою, на скільки вона здатна, ми вважаємо, що самоактуалізуючись в 
педагогічно-хореографічній творчості, майбутній учитель танцю 
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максимально розвиває свої позитивні якості, здібності, таланти. Інколи не 
так важливо наскільки людина талановита, як те, якою мірою 
проявляються творчі потенції індивідуальності в діяльності. Чим вищий 
рівень самоактуалізації, тим більша можливість формування неповторного 
індивідуального стилю діяльності. 

Існує ще один важливий критерій самоактуалізації. Його 
характеризує такий стан людини, коли вона почуває себе абсолютно 
щасливою, стираючи кордони між життям взагалі та професійною 
діяльністю. Метою формування індивідуального стилю діяльності 
майбутнього вчителя хореографії є самоактуалізована творча 
індивідуальність учителя танцю, який перебуває у гармонії з собою, з 
професією, зі світом і почуває себе щасливим у професійній діяльності, 
виражаючи свою неповторність особистим «почерком» – індивідуальним 
стилем діяльності. Студент, у якого запущений механізм самоактуалізації, 
не потребує «нагляду» з боку викладача та силових методів стимулювання 
потреби у навчанні. Він сам має бажання вчитись, працювати над собою, 
тому що це стає його потребою. Студент щасливий тим, що він готується 
стати вчителем хореографії. Звичайно, це можливо за умови забезпечення 
творчого процесу формування індивідуального стилю діяльності 
майбутнього вчителя хореографії на засадах самоактуалізації 
індивідуальності студента. 

Отже, процес формування індивідуального стилю діяльності 
майбутнього вчителя хореографії складний, багатогранний і безперервний. 
Індивідуальний стиль діяльності – категорія змінна, спрямована на 
динамічне вдосконалення у процесі професійної діяльності. Процес 
формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя 
хореографії повинен бути спланованою індивідуальною стратегією, яка 
забезпечує поетапне формування індивідуального стилю діяльності з 
урахуванням індивідуальних природних задатків, нахилів, ідеалів. 
Основою формування індивідуального стилю діяльності майбутнього 
вчителя хореографії є творчість, яка реалізується через вирішення 
студентами креативних завдань у навчальній та позанавчальній діяльності. 
Творче самовираження студентів у процесі навчання сприяє 
самоактуалізації індивідуальності, яка є умовою ефективного формування 
індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА ДЛЯ 

КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
 
В даній публікації розглянуто доцільність використання комп’ютера 

у процесі перевірки та контролю навчальних досягнень учнів, функції 
контролю в сучасному розумінні (контролювальна, навчальна, 
діагностична та виховна), основні ланки перевірки знань, умінь і навичок 
(попередня, поточна, повторна, періодична, підсумкова). Крім того, в 
статті запропоновано порівняльну характеристику сучасних програмних 
засобів, що використовуються з метою перевірки навчальних досягнень 
учнів як загальноосвітніх, так і вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: персональний комп’ютер, контроль навчальних 
досягнень учнів, учні загальноосвітньої школи, програмні засоби. 

 
Мета та функції контролю знань і умінь учнів: 

учитель повинен знати чому навчив,  
учень – чому навчився 

Є. Ільїн 
 
Контроль знань і умінь учнів є важливою ланкою навчального 

процесу. Від правильної його постановки багато в чому залежить успіх 
навчання. У методичній літературі прийнято вважати, що контроль є так 
званим «зворотним зв’язком» між учителем та учнем, тим етапом 
навчального процесу, коли вчитель отримує інформацію про ефективність 
навчання предмету. Відповідно до цього виділяють наступні цілі контролю 
знань й умінь учнів: діагностування і корегування знань й умінь учнів; 
облік результативності окремого етапу процесу навчання; визначення 
підсумкових результатів навчання на різних рівнях [1]. 

Уважно подивившись на цілі контролю знань і умінь учнів, можна 
побачити, що це є цілі вчителя у процесі проведення контрольних заходів. 
Однак головною діючою особою в процесі навчання певному предмету є 
учень, сам процес навчання – це придбання знань і умінь учнями, отже, все 
що відбувається на уроках, враховуючи і контрольні заходи, повинно 
відповідати цілям самого учня, повинне бути для нього особисто 
важливим. Контроль повинен сприйматися учнями не як щось потрібне 
лише вчителеві, а як етап, на якому учень може орієнтуватися щодо 
наявних у нього знань, переконатися, що його знання й уміння 
відповідають пропонованим вимогам. Отже, до цілей вчителя додаються 
цілі учня: переконатися, що придбані знання і уміння відповідають 
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пропонованим вимогам. Ця мета контролю є основною. 
Тому виникає завдання побудувати контрольні заходи таким чином, 

щоб вони не лякали учнів, а навпаки були цікавими для них, щоб бажання 
перевірити свої знання спонукали дитину до самостійної діяльності, 
самопізнання, рефлексії власної діяльності. 

У численних публікаціях відзначається, що такий засіб існує, 
потрібно лише методично його використовувати в навчальному процесі 
загальноосвітньої школи. І такий засіб – саме персональний комп’ютер. 
Він може бути використаний при вивченні природно-математичних і 
гуманітарних дисциплін для розв’язування всіляких завдань: виконання 
складних обчислювальних операцій, аналізу результатів навчальних 
експериментів, побудови й інтерпретації математичних моделей, фізичних, 
хімічних та інших явищ і процесів. Він може виконувати функції 
інформаційної системи, банку даних, автоматизованого довідника. 

Комп’ютери можуть бути з успіхом використані на всіх стадіях 
навчального заняття: вони значно впливають на контрольно-оцінні функції 
уроку, надають йому ігровий характер, сприяють активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів [4]. 

На нашу думку, дуже важливими є контролювальні комп’ютерні 
програми, які спеціально розраховані на проведення поточного або 
підсумкового опитування учнів. Вони дозволяють установити необхідний 
зворотний зв’язок у процесі навчання, сприяють накопиченню оцінок, 
дають можливість простежити динаміку успішності кожного учня, 
співвіднести результати навчання із труднощами пропонованих завдань, 
індивідуальними особливостями учнів, запропонованим темпом навчання, 
обсягом матеріалу, його характером. 

Дослідження проблеми використання комп’ютера як засобу 
організації контролю знань учнів на уроках пов’язано насамперед із 
загальною проблемою сучасного розуміння та визначення самого поняття 
«навчально-пізнавальна діяльність» в його психолого-дидактичному та 
історико-методичному сенсі. Це питання розглядалось багатьма дидактами 
і методистами (П. В. Гора, Н. Г. Дайри, С. У. Гончаренко, Н. І. Запорожець, 
В. І. Лозова, А. К. Маркова, М. М. Скаткін, М. І. Сметанський, Н. Ф. Тализіна, 
Г. В. Троцко, М. М. Фіцула, В. П. Шуман та ін.) та психологами 
(Д. М. Богоявленський, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, М. Г. Заволока, 
О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, Н. А. Менчинська та ін.), у працях яких 
навчально-пізнавальна діяльність вивчалася в різних аспектах, зокрема з 
боку підвищення її ефективності за допомогою технічних засобів 
навчання. 

Використання на уроці технічних засобів навчання, в тому числі і 
для контролю знань, як окрему педагогічну проблему достатньо глибоко і 
повно розглядали М. І. Аппарович, С. В. Думин, М. Г. Заволока, 
А. І. Зільберштейн, Б. Н. Полозов, Д. І. Полторак, В. М. Попов, Л. М. Прессман 
та ін. Ними детально розроблено дидактичні та методичні підходи до 
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застосування технічних засобів навчання у різних навчальних предметах. 
Питанням застосування комп’ютера в навчально-пізнавальному 

процесі, незважаючи на певну новизну проблеми, вже приділено достатньо 
уваги в науковій літературі (Г. М. Александров, Е. І. Виштинецький, 
П. А. Гевал, В. І. Гриценко, А. С. Демушкін, Л. С. Ісакова, А. І. Кирилов, 
А. О. Кривошеєв, Є. І. Машбиць, А. Я. Савельєв, Н. А. Слівіна, А. В. Соловйов 
та ін.). 

Але попри значну кількість наукових праць і достатньо приділеної 
уваги на сьогоднішній день проблема використання персональних 
комп’ютерів на всіх передбачених шкільною програмою дисциплінах 
залишається досить гострою і розв’язаною лише частково. Дослідження, 
сучасний досвід показують, що найчастіше використовують персональний 
комп’ютер для контролю навчальних досягнень учнів учителі 
інформатики, а переважна більшість учителів інших шкільних предметів 
вважають, що більш корисними, зручними, дієвими є інші форми 
контролю. 

Мета статті – з’ясувати доцільність використання тестового 
контролю навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи та 
познайомитись із основними програмними оболонками, доступними для 
використання в сучасній школі. 

Вчені-педагоги й методисти виділяють такі функції перевірки знань, 
умінь і навичок учнів: контролювальна, навчальна, діагностична та 
виховна [2]. 

Контролювальна: функція вважається однієї з основних функцій 
контролю. Її сутність у виявленні стану знань, умінь і навичок учнів, 
передбачених програмою, на даному етапі навчання. 

Сутність навчальної, функції в тому, що при виконанні контрольних 
завдань учні вдосконалюють і систематизують отримані знання. 

Діагностична функція полягає в тому, що вчитель може не тільки 
проконтролювати рівень знань і умінь учнів, але ще й з’ясувати причини 
виявлених помилок, щоб згодом їх усунути. 

Виховна функція перевірки реалізується у вихованні почуття 
відповідальності, зібраності, дисципліни учнів; допомагає організувати 
щонайкраще свій час. 

Діагностика, контроль, перевірка й оцінювання знань, умінь учнів 
проводяться у тій самій логічній послідовності, що й вивчення. Основними 
ланками перевірки є попередня, поточна, повторна, періодична, підсумкова [3]. 

Попередня перевірка проводиться перед вивченням нового курсу або 
нового розділу курсу з метою визначення знань учнів з найважливішого 
матеріалу попереднього навчального року, півріччя. Попередня перевірка 
поєднується компенсаційним (реабілітаційним) навчанням, спрямованим 
на ліквідацію прогалин у знаннях і уміннях учнів. 

Поточна перевірка здійснюється учителями в ході вивчення кожної 
теми. При цьому діагностується засвоєння учнем лише окремих елементів 
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навчальної програми. Основні функції поточної перевірки – навчальна, 
стимулювальна. 

Повторна перевірка проводиться з метою повторення матеріалу, який 
вивчався раніше. Вона сприяє зміцненню знань, але не дає можливості 
характеризувати динаміку навчальної роботи. 

Періодична перевірка проводиться здебільшого після вивчення 
частини, розділу програми або великої теми. Її метою є діагностування 
якості засвоєння учнями взаємозв’язків між структурними елементами 
навчального матеріалу, що вивчався в різних частинах курсу, 
систематизація й узагальнення. 

Підсумкова перевірка здійснюється в кінці кожного семестру і 
навчального року. Її призначення – діагностування рівня (якості) 
фактичної успішності учнів відповідно до поставленої на даному етапі 
мети навчання. 

Розглянемо можливість використання комп’ютерного тестового 
контролю навчальних досягнень учнів на всіх етапах навчання. 

Наведемо короткі відомості по основним тестовим оболонкам, які 
існують сьогодні. 

TEST-W. Контрольно-діагностічна система TEST-W призначена для 
перевірки знань тестуванням на комп’ютері. Вихідній тест може мати 
будь-яку кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше). З 
вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно виводиться 
задана кількість питань (наприклад, 25). Таким чином, кожен учень 
отримує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує 
індивідуалізацію і об’єктивність оцінки. На кожне питання тесту 
пропонується п’ять варіантів відповідей, серед яких від одного до трьох 
вірних. Час відповіді на тест обмежений. 

Можливості пакету: необмежена кількість питань в тесті; п’ять 
варіантів відповіді; один тип питань; обмеження часу на тест. 

ADTester. ADTester – це пакет програм, призначений для проведення 
тестування. За допомогою ADTester можлива організація проведення 
тестування в будь-яких освітніх установах (школа, університет, коледж). 
Тестування може проводитися як з метою виявлення знань учнів в тій або 
іншій області, так і для навчальних цілей. 

Програми пакету: AD Test Creator – програма для створення тестів. 
Дозволяє створювати і редагувати тести будь-якої складності, 
прикладаючи мінімум зусиль; AD Tester – програма для проведення 
тестування. Має максимально простій інтерфейс і безліч параметрів 
проведення тестування, що дозволяють налаштувати її під потрібні цілі; 
AD Test Admin Center – програма адміністрування. Дозволяє проводити 
маніпуляції з користувачами і групами користувачів, будувати матриці 
правильності і проводити аналіз результатів тестування. 

Можливості пакету: необмежена кількість питань в тесті і кількість 
варіантів відповіді; п’ять типів питань; кожне питання має свою «вагу» 
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(ціну в балах); кожне питання може супроводжуватися підказкою для 
тестованого; контроль відображення статистики користувачеві (кількість 
питань в тесті, номер поточного питання, індикатори правильності 
відповіді на кожне питання, час, що залишився); можна як розв’язати, так і 
заборонити показ результатів тестування для користувача; редагування 
тесту може бути захищене паролем (зашифрованим методом стійкої 
криптографії); тестування може бути обмежене за часом. 

TestGold. TestGold має могутній вбудований текстовий редактор з 
можливостями форматування тексту питань і варіантів відповіді. Він 
дозволяє визначити шрифт, колір символів і фону, використовувати 
верхній і нижній індекс, розбивати текст на абзаци і застосовувати до них 
розширене форматування, використовувати маркіровані і нумеровані 
списки, вбудовані і фонові зображення, таблиці (в т.ч. вкладені), Flash-
ролики і довільні OLE-об’єкти (схеми, формули і тому подібне), 
гіперпосилання і спеціальні символи та багато інших можливостей 
форматування. TestGold пропонує розширену мультимедійну підтримку. 
Можливість використання в тестах мультимедіа даних самих різних 
форматів, в т.ч. що допускають стиснення. TestGold має комплексний 
формат тесту, що дозволяє створювати могутні професійні тести. 

SunRav TestOfficePro. Пакет SunRav TestOfficePro – програми для 
створення тестів, проведення тестування і обробки результатів тестування. 
За допомогою SunRav TestOfficePro можлива організація і проведення 
тестування, іспитів в будь-яких освітніх установах (виші, коледжі, школи) 
як з метою виявити рівень знань, так і з навчальними цілями. Підприємства 
і організації можуть здійснювати атестацію і сертифікацію своїх 
співробітників. 

За допомогою пакету можна легко створювати тести з будь-яких 
предметів шкільної програми, з будь-яких дисциплін вищої школи, тести 
для професійного тестування, психологічні тести тощо. 

Можливості програми: різноманіття типів питань (у тестах можливе 
використання п’яти типів); тест може бути роздільний на декілька тем. 
При цьому можливо оцінювати знання учня як по кожній темі окремо, так і 
по тесту в цілому; питання в тесті можна перемішувати; порядок 
проходження питань може бути не тільки лінійним, але і залежати від 
відповідей користувача; кожне питання і варіант відповіді може мати свою 
«вагу». Це дозволяє нараховувати користувачеві більше балів за правильні 
відповіді на складні питання і менше балів за відповіді на легкі питання; 
кожне питання може бути забезпечене коментарем, який може містити 
інформацію про правильну відповідь; тестування можна обмежити за 
часом – як для тесту, так і для кожного питання. 

КРАБ 2. За допомогою інструментальної програми КРАБ 2 можна 
проводити тестування на одному локальному або декількох віддалених 
комп’ютерах, підключених до мережі, і записувати результати в журнал. 

Підготовка завдань і тестів може бути здійснена викладачем, 
знайомим з основами Windows і що має навики роботи з редакторами 
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Microsoft Word, Paint. Інструментальна програма не орієнтована на 
конкретний курс або методику навчання. Це програма загального 
призначення, яка рекомендується о використання вчителями шкіл, 
викладачами середніх спеціальних і вищих навчальних закладів. 

Програма не висуває до системи особливих вимог і може 
виконуватися практично на будь-яких комп’ютерах. 

Можливості програми: кількість питань не обмежена; кількість 
користувачів не обмежена; кількість тестів не обмежена; обмеження за 
часом; питання можуть супроводжуватися зображеннями. 

Універсальний Тестовий Комплекс (УТК) UTC. До складу комплексу 
входять наступні файли: Gener.exe (Генератор тестів) – редактор тестів, 
сервер тестування, переглядач результатів тестування; Tester.exe (Тестер) – 
програма для проведення локального і мережевого тестування по тестах, 
створених в Генераторі тестів; Settings.ini (налаштування «УТК»). 

Можливості програми: можливість створювати різнокольорові і 
зрозумілі тести з ілюстраціями і всілякими формулами; можливість 
проведення різних типів тестів; можливість проведення мережевого 
тестування в локальних і глобальних мережах, підключення до одного 
сервера, тестування великої кількості учнів; невеликий розмір файлів з 
тестами (використання алгоритму стиснення ZIP); можливість захисту 
паролем тестів; захист файлів з результатами від змін [1]. 

Порівняльну характеристику описаних програмних засобів подано в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика програмних засобів 
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Загальна кількість питань ∞ ∞ 150 20 ∞ ∞ 
Простота інсталяції та 
налаштування тесту + + + + + + 

Кількість типів питань 5 5 1 2 12 4 
Можливість обмеження в часі 
окремих питань + + + + + + 

Захист тесту паролем на 
редагування + + – – + + 

Захист тесту паролем на реєстрацію + + – – + – 
Захист тесту паролем на тестування + + – – + – 
Можливість перемішування питань і 
варіантів відповідей + + – – + + 

Можливість підказок + + – – + – 
Можливість коментарів + + – – + – 
Використання тем + + – – + + 
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Максимальна кількість варіантів 
відповідей ∞ ∞ 5 16 ∞ 5 

Використання серверної технології + + – + + + 
Використання зображення, таблиць, 
діаграм, формул в питаннях + + – + + + 

Використання відео та флеш-
роликів в питаннях + + – – + – 

Адміністрування та статистика 
учнів + + – – + + 

Експорт/імпорт результатів в 
Word/Excel + + – – + + 

Друкування результатів тестування + + – – + + 
Безкоштовність (доступність) 
тестової оболонки + – – + – +– 

Підтримка української мови – + – – + – 
 
Таким чином, простий перегляд запропонованої таблиці показує, що 

найзручнішою у використанні та найпрофесійнішою тестовою оболонкою 
може бути TestGold, але це не безкоштовна програма. AD Tester є 
безкоштовною програмою, тому нею може користуватися більша кількість 
учителів і викладачів загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. 

Нами з’ясовано доцільність використання тестового контролю знань, 
умінь і навичок учнів на уроках, визначено види і форми комп’ютерного 
контролю навчальних досягнень учнів. Також ми розглянули шість 
найпопулярніших програмних засобів для створення тестів, виконали 
порівняльну характеристику і визначили більш доцільні програми для 
використання на уроках у загальноосвітній школі та на заняттях у вищому 
навчальному закладі. Подальшої розробки вимагають методичні 
рекомендації та поради щодо роботи з вищевказаними програмними 
засобами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ РОБОТИ КЛАСНОГО 
КЕРІВНИКА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
В статті аналізується специфіка змісту роботи класного 

керівника, розкриваються форми та основні розділи діяльності в 
навчальному закладі, організація та виховання учнівського колективу 
класним керівником. Також звертається увага на вивчення класним 
керівником учнів та робота з їхніми батьками; плануванням та 
координуванням своєї роботи з урахуванням всіх особливостей учнів, їх 
нахилів, інтересів та сформованості колективу. 

Ключові слова: класний керівник, зміст роботи, навчальний заклад. 
 
Проблема формування професійної компетентності класного 

керівника та особливотей змісту його роботи є досить актуальною в наш 
час. Гостра потреба у підготовці висококваліфікованого, компетентного, 
конкурентноспроможного фахівця викликана запитами сьогодення, 
соціально-економічними умовами, загальноєвропейськими тенденціями 
розвитку освіти. 

Класний керівник – це головна людина у вихованні та розвитку 
особистості, яка здійснює педагогічну діяльність серед учнів класу, 
окремими учнями, їхніми батьками; організовує позаурочну та культурно-
масову роботу; сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в 
створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, 
самореалізації та розвитку учнів. 

Роль діяльності педагога-вихователя, класного керівника вивчали 
(А. Макаренко та В. Сухомлинський); теоретичні та методичні основи 
підготовки педагога до класного керівництва (І. Бех, О. Дубасенюк, 
Б. Кобзар, Л. Міщик, Г. Троцко); основні вимоги до знань і вмінь класного 
керівника, проблеми професійної та психолого-педагогічної компетентності 
вчителів (Ю. Алферова, Т. Браже, С. Бреус, В. Воронова, В. Кричевський, 
М. Лук’янова, А. Маркова, Є. Смірнова, В. Сластьонін, Л. Спірін, 
Г. Сухобська); формування в учнів гуманних взаємовідносин (В. Білоусова, 
Г. Васянович, Т. Тюріна); питання проблеми змісту, методів, форм 
організації виховної роботи (М. Болдирєв, В. Оржеховська, М. Рожков); 
зміст діяльності класного керівника зі школярами в сучасних умовах 
(І. Бех, О. Газман, Г. Селевко, В. Киричук ); робота з батьками вихованців 
(І. Дружиніна, Р. Капралова, Н. Петров)[1]. 

Метою статті є обгрунтування змісту роботи класного керівника в 
навчальному закладі. 
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Нова епоха несе за собою нову ментальність (спосіб мислення, 
загальна духовна налаштованість, установка індивіда до навколишнього 
світу), яка вимагає від вчителя інноваційних підходів у вихованні, знання 
сучасних методик і форм виховної роботи з учнями. В умовах економічної 
кризи професія вчителя стає менш популярною, середній вік їх у 
загальноосвітніх школах становить 45–50 років, цим пояснюється 
застосування в навчанні та вихованні застарілих методик. 

Основні нормативно-правові документи, якими користуються 
сучасні педагоги, спрямовують їхню діяльність на розвиток особистості та 
реалізацію ідей національного виховання, підтримки молоді у різних 
сферах її діяльності в умовах того регіону, де вони мешкають. Входження 
України до Європейського простору зумовлює суттєві зміни в освіті, що 
вимагає вдосконалення системи виховання молоді. Реформування системи 
освіти в Україні, суть якої розкривають Закон України «Про загальну 
середню освіту», «Національна доктрина розвитку освіти», спонукає до 
глибокого вивчення і творчого осмислення позитивного навчально-
виховного досвіду, реалізації нових інноваційних форм роботи з молодими 
вчителями, зокрема класними керівниками, від яких у першу чергу 
залежить досягнення мети виховання [2]. 

Класні керівники – педагоги, які постійно спілкуються з учнями, 
закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють 
за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета, він 
дбає про об’єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, 
координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та 
навчальної роботи з учнями класу. 

Класний керівник планує і координує всю виховну роботу з  
класом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх 
нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє 
розвитку самоврядування в класі, створює умови для організації 
змістовного дозвілля, проводить відповідні заходи щодо профілактики 
правопорушень [3, с. 73]. 

Сучасна педагогіка характеризується переосмисленням і зміною 
багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких усталених традицій та 
стереотипів. Адже сучасне суспільство висуває нові вимоги не тільки до 
завдань, змісту, технологій освіти, але й до особистості педагога. 

Сьогодення потребує від нас, педагогів, високого рівня 
професіоналізму володіння сучасними технологіями навчання і виховання. 
А особливу увагу необхідно приділити вмінню постійно вчитися й 
самоудосконалюватися, творчому підходу під час виховання і навчання 
учнів. 

Хорошим класним керівником стати нелегко. Проте ним може стати 
кожний учитель, який при наявності високих моральних якостей 
наполегливо працює над собою, сумлінно ставиться до дорученої справи. 
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Школярі часто згадують трудові справи, захоплюючі екскурсії та походи, 
шкільні вечори та веселі новорічні ялинки, яскраві доповіді й гарячі 
диспути [4, с. 58]. 

Основними перспективними формами виховної роботи є: 
1. Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, інтелектуальні 
ігри, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, 
держави і права, «жива газета», створення малюнків). 

2. Діяльнісно-практичні, групові (творчі групи, осередки, екскурсії, 
свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, 
огляди-конкурси, олімпіади). 

3. Інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, гуртки). 
4. Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування). 
5. Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна 
робота тощо). 

6. Наочні (музеї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, 
стінгазети, тематичні стенди тощо) [5, с. 32]. 

Основні розділи діяльності класного керівника: 
– виховна діяльність; 
– вивчення учнів; 
– організація і виховання класного учнівського колективу; 
– підвищення якості знань та зміцнення дисципліни; 
– координація виховної діяльності учителів; 
– робота з батьками учнів. 
Виховна діяльність класного керівника складна й багатогранна. 

Класний керівник проводить різноманітну виховну роботу з колективом 
учнів, з учителями свого класу, з батьками та громадськістю. Завдання 
виховної діяльності визначаються загальними завданнями виховання та 
конкретними умовами життя класу. Керівник повинен дбати про всебічний 
розвиток учнів, про виховання у них переконань, працьовитості, 
колективізму, про підвищення успішності та зміцнення дисципліни, про 
підготовку до праці. 

На різних етапах розвитку колективу висуваються конкретні 
завдання виховання і, спираючись на учнівський колектив, впроваджується 
різноманітні виховні засоби роботи з класом та з окремими учнями. При 
цьому враховуються вікові особливості учнів, рівень їхніх знань та стан 
успішності, дисципліни в класі, наявність таких якостей як працьовитість, 
колективізм, усвідомлення громадського обов’язку [6, с. 94]. 

Вивчення учнів. Класне керівництво починається, як правило, з 
вивчення класу й окремо кожного учня. У результаті створюються 
необхідні умови для правильної, раціональної організації виховної роботи, 
для здійснення індивідуального підходу. Вивчення учнів триває упродовж 
усього їхнього навчання. Це допомагає краще організувати виховну 
роботу. Приступаючи до вивчення школярів, класний керівник повинен 
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добре пам’ятати вказівку А. С. Макаренка про те, що «…знання вихованця 
повинно прийти до вихователя не в процесі байдужого його вивчення, а 
тільки в процесі спільної з ним роботи і найактивнішої допомоги йому». 

Вихідним етапом для глибокого вивчення учнів є початкове 
знайомство з ними. В інструктивно-методичних вказівках про поліпшення 
роботи класного керівника в школі сказано: «Приймаючи новий клас, 
класний керівник повинен, докладно і всебічно вивчити кожного учня, 
його інтереси, нахили і запити, побутові умови. Це важливо для будь-якого 
класу, особливо для п’ятого, коли припиняється виховний вплив на дитину 
одного вчителя, коли в класі викладає кілька вчителів, а нерідко і сам клас 
формується з учнів різних шкіл. 

Беручи ці міркування до уваги, треба намічати класного керівника 
для майбутнього п’ятого класу вже в другому півріччі навчального року 
для того, щоб він протягом півріччя по можливості знайомився з учнями 4 
класу, побував у них на уроках, спостерігав учнів поза уроками, був 
присутній на випускних екзаменах тощо. 

При таких умовах робота класного керівника в 5 класі 
відзначатиметься певною наступністю у справі виховання учнів і матиме з 
самого початку занять більш організований характер». 

Вчителі застосовують різні методи вивчення учнів. Такими методами 
є: спостереження, індивідуальні бесіди з учнями, їх батьками, товаришами 
і педагогами, вивчення різних учнівських робіт, записів у журналі 
поведінки, відзивів учнів у зошитах з позакласного читання тощо [4]. 

Організація і виховання класного учнівського колективу. Це один з 
основних, провідних розділів роботи. Згуртовуючи учнів у дружний і 
цілеспрямований колектив, класний керівник створює передумови для 
успішного розв’язання навчально-виховних завдань. Виховні години 
спрямовані на пізнання себе, своєї психіки, своїх сильних та слабких рис, 
моральних якостей та розвиток позитивного самовідношення. 

Правильна побудова колективу передбачає встановлення певних 
відносин між його членами – учнями: підпорядкування особистих інтересів 
інтересам колективу, взаємну повагу, здійснення товариської 
взаємодопомоги, вміння за дорученням колективу ставити вимоги до 
товариша і вміння підкорятися розпорядженням товариша як 
уповноваженого колективу. 

Важливим фактором організації учнівського колективу є 
забезпечення єдності, дружнього співробітництва його членів. Це 
передбачає єдність цілей і завдань, які стоять перед класом, єдність 
загальних і особистих інтересів учнів. Така єдність цілей і завдань, 
поєднання загальних і особистих інтересів знаходять свій конкретний 
вираз у спільній діяльності членів колективу, в розв’язанні загальних 
справ. Тому класному керівникові слід при організації учнівського 
колективу прагнути до того, щоб клас згуртовувався, виконуючи 
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поставлені перед ним навчальні і трудові завдання. 
В усій своїй діяльності по організації учнівського колективу класний 

керівник повинен уміло поєднувати педагогічне керівництво з наданням 
учням (звичайно, з урахуванням їх віку) необхідної свободи для того, щоб 
вони могли виявляти свою ініціативу, вчились самостійно розв’язувати ті 
чи інші питання. Таким чином, забезпечення ініціативи і самодіяльності в 
класному колективі є необхідною передумовою його правильної 
організації. 

Підвищення якості знань та зміцнення дисципліни. Високий рівень 
знань і свідома дисципліна – найважливіші показники правильної 
організації навчально-виховної роботи. Потрібно дбати про підвищення 
якості знань школярів, намагаючись запобігти відставанню окремих учнів і 
другорічництву в своєму класі. 

Помітне місце в діяльності посідає виховання свідомої дисципліни та 
привчання до виконання правил співжиття. Це досягається поступово, в 
результаті повсякденної виховної роботи [3, с. 47]. 

Координація виховної діяльності учителів. Класний керівник 
покликаний координувати й спрямовувати виховну роботу вчителів свого 
класу. У ньому повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до 
учнів, з індивідуальним підходом до них. Тобто, постійно зустрічатися з 
учителями свого класу, обговорювати виконання єдиних вимог, якість 
знань і стан дисципліни. Великого поширення в досвіді роботи набувають 
класні учнівські збори та вечори з участю вчителів. Вони виступають з 
доповідями та повідомленнями, обговорюють нові книжки чи питання, 
пов’язані з життям класу. Це допомагає вчителям встановити тісний 
контакт із школярами. На уроці, біля класної дошки такий контакт не 
завжди можливий. Набагато легше встановлюється взаємодія у 
позанавчальний час. Завдання класного керівника – організовувати цю 
діяльність, допомогти вчителям свого класу повніше здійснювати виховні 
функції. 

Робота з батьками учнів. У загальній системі роботи школи з сім’єю 
велике значення робота класного керівника з батьками свого класу. 

Загальношкільні заходи, – збори, лекції на педагогічні теми, 
конференції по обміну досвідом, батьківські дні – поєднуються і 
доповнюються класними заходами. 

У роботі з батьками перед класним керівником стоять такі головні 
завдання: 

– пропаганда педагогічних знань і допомога батькам у вихованні 
дітей; 

– залучення батьків учнів до надання допомоги школі. 
Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання, широка 

пропаганда його серед батьків свого класу і винесення кращого досвіду  
на загальношкільні збори і конференції по обміну досвідом виховання 
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дітей в сім’ї. 
Для здійснення цих завдань класний керівник використовує 

різноманітні форми роботи з батьками. Основними з них є: 
1. Класні батьківські збори. 
2. Робота з активом батьків. 
3. Індивідуальна робота з батьками: 
а) відвідування сім’ї учня; 
б) запрошення батьків у школу; 
в) переписка з батьками. 
Зрозуміло, спілкування з батьками на зборах, засіданнях батьківського 

комітету відбувається регулярно, але це малодійове. А далі – постійний 
телефонний контакт, зустрічі, бесіди поза школою, спілкування через 
учнівський щоденник. Так, вчителі, – зрозуміліші батькам, а батьки – 
вчителям. Налагоджується взаємодія, взаєморозуміння [6, с. 110]. 

Підводячи підсумки, слід звернути увагу на те, що успішна 
діяльність класного керівника можлива лише за умови чіткого планування 
виховної роботи в класі, яке допомагає визначити цілісну виховну систему, 
проектувати розвиток усього колективу класу і окремих його членів. План 
роботи класного керівника – це науково обґрунтоване проектування 
становлення і розвитку колективу учнів класу і кожного вихованця 
зокрема. Він складається з таких структурних елементів: характеристики 
класу, завдань виховання, системи виховної діяльності. 

Планування виховної діяльності потребує від класного керівника 
передусім аналізу стану справ в учнівському колективі, ознайомлення з 
передовим досвідом і рекомендаціями психолого-педагогічної науки. На 
основі аналізу складають характеристику класу, в якій відображають стан 
рівня вихованості колективу і окремих учнів, ступінь згуртованості 
колективу, дієвість громадської думки в ньому, стиль взаємин між членами 
учнівського самоврядування і рядовими членами колективу, відхилення від 
норм поведінки окремих учнів та їх причини й інші особливості. Така 
характеристика дає можливість намітити конкретні завдання виховної 
роботи з класом. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
У статті розглянуто особливості формування комунікативної 

компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної 
мови; конкретизовано поняття «проектна методика навчання іноземної 
мови»; виокремлено етапи його реалізації; визначено основні принципи 
роботи над проектом. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, проектна методика 
навчання, студент. 

 
Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземної мови визначаються низкою нормативних документів, серед яких 
чільне місце займають Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти. 
Згідно вищезазначеного документа, рівень володіння С2, визначений для 
випускників вищих мовних навчальних закладів, передбачає володіння 
стратегіями активізації загальної та комунікативної компетенцій з метою 
здійснення видів діяльності та процесів, включених у продукцію та 
рецепцію текстів, та для побудови мовлення на певні теми, що дозволяє їм 
виконувати завдання, які постають перед ними в даних умовах і рамках 
ситуацій, що виникають в різних ситуаціях соціального життя [1]. 

Великі можливості для реалізації даної мети має проектна методика 
навчання (Project method). 

Поняття комунікативної компетенції у педагогіці і методиці 
навчання іноземних мов не нове і досліджувалось як зарубіжними, так і 
вітчизняними вченими (Л. Біркун, Л. Брахман, С. Брумфіт, О. Волобуєва, 
Р. Джонсон, Г. Китайгородська, С. Козак, С. Мельник, Е. Пассов, С. Савіньон, 
М. Свейн, Д. Хаймс, Д. Шейлз). 

На сучасному етапі розвитку методики вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками доведено можливості, потенціал та переваги методу проекту 
як засобу навчання та виховання (О. Бігич, М. Бухаркіна, О. Барменкова, 
Н. Вайдал, І. Зимня, В. Кілпатрик, В. Копилова, Н. Коряковцева, Н. Пахомова, 
Т. Покасаєва, Е. Полат, Р. Рибе, Т. Сахарова, Д. Фрайд-Бут, С. Хайнц, 
Т. Хатчінсон, В. Царькова та ін.). 

Метої статті є дослідити особливості формування комунікативної 
компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної 
мови; конкретизувати поняття «проектна методика навчання іноземної 
мови»; виокремити етапи його реалізації; визначити основні принципи 
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роботи над проектом, дотримання яких сприяє успішному формуванню 
комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови. 

В основі проектної методики навчання лежить принцип «навчання 
через діяння», започаткований Дж. Дьюї, В. Кілпатріком та Е. Торндайком 
у США у XIX столітті. Згідно цього принципу студент, працюючи над 
проектом, включається в активний дослідницький процес: формулює 
гіпотезу, збирає та аналізує інформацію, знаходить варіанти вирішення 
проблеми, робить висновки. Одночасно розвиваються проблемно-критичне 
мислення, навички орієнтування у потоці інформації, самоконтроль, 
формуються комунікативна, лінгвістична, соціокультурна та професійна 
компетенції. 

На сучасному етапі проектну методику навчання розглядають як 
систему навчально-пізнавальних прийомів, які застосовують для 
вирішення конкретного завдання: практичного, теоретичного пізнання 
навколишнього середовища та освоєння дійсності [3]. 

Стосовно занять з іноземної мови, проект – це спеціально 
організований викладачем комплекс дій, що передбачає самостійну творчу 
іншомовну діяльність учнів з розв’язання певної проблеми і завершується 
створенням творчого продукту. 

Проектна методика характеризується високою комунікативністю й 
припускає вираження студентами своїх власних думок, почуттів, активне 
їх включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності 
за просування в навчанні. 

Головними цілями введення у навчальний процес методу проектів є: 
показати вміння окремого студента або групи студентів використовувати 
отриманий у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій 
інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; 
продемонструвати рівень володіння іноземною мовою; піднятися на вищий 
щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості [5]. 

У зарубіжній методиці існує два способи навчання іноземних мов за 
допомогою проектів – лінійний спосіб Кальвіна Вудварда та інтегративний 
спосіб Чарльза Річардса. Перший передбачає попередній розвиток 
мовленнєвих навичок й умінь; другий базується на формуванні 
мовленнєвих навичок та вмінь під час роботи над проектом. Великі 
можливості для формування комунікативної іншомовної компетенції 
студентів представляє саме інтегративний спосіб Ч. Річардса. 

У залежності від цілей та форм проведення виділяють: дослідницькі, 
творчі, рольові, ігрові, інформаційні та практико-орієнтовані проекти. 

1. Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, 
визначеної мети, актуальності предмета дослідження, соціальної 
значущості, застосування як практичних, так і теоретичних методів 
пізнання. Тобто це діяльність студентів по розв’язуванню творчої, 
дослідницької проблеми. 
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2. Інформаційні проекти спрямовані на збирання даних відповідно 
до запропонованої теми та ознайомлення учасників і слухачів проекту з 
цією інформацією, її аналіз, синтез та узагальнення фактів. 

3. Творчі проекти не мають спланованої структури або обмежень, 
але підпорядковуються заздалегідь запланованій меті дослідження. 
Учасники групи узгоджують форму представлення роботи – журнал, колаж 
тощо. 

4. Метод телекомунікаційних проектів базується на комп’ютерній 
телекомунікації. Такі проекти завжди є міжпредметними. Однак, у 
телекомунікаційному дослідженні, здійснюється більш глибока інтеграція 
знання: залучаються не тільки предметні, але й національно-культурні 
знання, які виступають не як мета, а як спосіб розвитку особистості [6]. 

Зa кількістю учасників проекти поділяються на: 
– індивідуальні – виконується самостійно одним студентом; 
– особові – реалізується двома дослідниками, які знаходяться у 
різних навчальних закладах; 

– парні – між парами студентів; 
– групові – між групами, в яких три і більше учасників. 
За тривалістю проведення готові проекти можуть бути: 
– короткотермінові – найчастіше займають 1–2 пари; 
– середньої тривалості – протікають від тижня до місяця; 
– довготермінові – тривають від місяця до кількох місяців [2]. 
Метод проектів повинен бути орієнтованим на самостійну роботу 

студентів: індивідуальну, парну або групову. Головним завданням проекту 
має стати пошук реального вирішення вузькоспеціалізованого питання, а 
не обговорення загальних тенденцій. Вихідним продуктом виконаної 
роботи завжди мають бути підготовлені студентами публічні презентації 
проектів. Важливим у підготовці є список сайтів, книг, журналів, які були 
б опорою для дослідників у роботі над проектом. 

Робота над проектом має не хаотичний, а логічний поетапний 
характер. 

І. Початковий (підготовчий) етап – розробка основних ідей, 
формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування актуальності 
проблеми, формулювання гіпотези, матеріально-технічне забезпечення 
проекту. 

II. Організаційно-установчий етап – формування команди, розподіл 
обов’язків та завдань, визначення форм презентації майбутнього продукту, 
корекція з боку керівника проекту. 

III. Пошуковий етап – дослідження проблеми та збір інформації, 
інтегрування отриманих даних з врахуванням мети, контроль й корекція 
проміжних результатів в співвідношенні з початковою метою. 

IV. Заключний етап – проведення презентації (захист проекту), 
оцінка і підбиття підсумків, обговорення результатів проекту (рефлексія). 
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У процесі підготовки майбутнього проекту, викладач повинен 
дотримуватись основних принципів: 

– представляти студентам значущу у творчому та дослідницькому 
планах проблему; 

– ставити запитання, які спонукають до більш глибоко 
дослідження; 

– вимагати практичного представлення студентами результатів 
своєї роботи у вигляді публікацій, постерів, альманахів тощо; 

– застосовувати комп’ютерні технології; 
– регулювати роботу студентів у творчих групах, надаючи при 
цьому свободу власного вибору. 

Теми проектів мають враховувати сучасне становище внутрішньої та 
зовнішньої культурно-політичної ситуації в країні, уподобання студентів. 
Головним є те, щоб проект зміг поглибити знання, підкріпити інтерес 
студентів до предмету, мотивувати їх до спілкування іноземною мовою, 
надати їм можливість відчути власні сили у висловленні думок як у 
діалогічній, так і у монологічній формі. 

У залежності від курсу та вимог навчальної програми можна 
рекомендувати такі теми проектів для студентів: «What will New York 
Become?», «The HIV Virus – Found or Lost?», «How do People Fight Laziness 
in the USA and Ukraine?», «The History of Social Networking», «The 
Differences between American and British English». 

Викладачу необхідно звертати особливу увагу на процес оцінювання 
студентських робіт. На останніх етапах проектування і студент, і педагог 
аналізують та оцінюють результати діяльності. Дуже часто припускається 
помилка, коли беруть до уваги тільки кінцевий продукт. Але процес 
оцінювання та рефлексії повинен мати на меті характеристику цілісного 
процесу підготовки проекту та його фінальної презентації. Навіть невдала 
презентація має позитивні наслідки: розширення вокабуляру з іноземної 
мови, практика монологічного та діалогічного мовлення, розвиток умінь 
співпраці при роботі у групі та досвід використання власних знань у 
реальному світі проблем. Оцінювання викладача впливає на формування 
студентів як особистостей, їх самооцінку, бажання подальшого навчання, а 
також загальну думку про поняття справедливості, чесності, рівності тощо. 
Саме тому під час упровадження методу проектів необхідним є 
занотовування стислих резюме результатів спостереження за студентами, 
адже це дозволяє бути об’єктивним під час виставляння оцінок, 
мотивуючи студентів до подальшого навчання та саморозвитку. Доречним 
є оцінювання за конкретними вимогами, критеріями, шкалами, наприклад: 

– кінцевий продукт проекту; 
– якість продукту проекту; 
– якість презентації; 
– внесок в роботу над проектом кожного студента; 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
40 

– уміння взаємодії в групі; 
– складність інформації. 
Таким чином, на заняттях з іноземної мови викладач має сприймати 

проектну методику не як односкладний спосіб навчання, а як комплексний 
метод з чисельними рекомендаціями та умовами. Залучення студентів до 
наукових проектів у їх видовій варіативності сприяє формуванню 
комунікативної компетенції студентів, розвитку творчого потенціалу, їх 
самореалізації, сприяє накопиченню життєвого досвіду та лідерської 
компетентності, а також є засобом перевірки відповідності особистого 
досвіду потребам суспільства. 
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ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ НАПИСАННЯ 
ДИСКУРСУ-ОПИСУ/РОЗПОВІДІ 

 
У статті розглядається питання, пов’язані з методикою навчання 

писемного мовлення, зокрема навчання написання дискурсу-опису/розповіді 
майбутніх учителів німецької мови. Узагальнено поняття «дискурс», його 
особливості, конкретизовано етапи навчання дискурсу, згідно з якими 
охарактеризовані знання, навички та вміння для навчання студентів 
написання німецькою мовою дискурсу-опису/розповіді. 

Ключові слова: дискурс, дискурсивна стратегія, вміння побудови 
дискурсу, цілісність тексту. 

 
Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній 

простір, тенденції розвитку суспільства спричинили необхідність 
підготовки фахівців, які б вільно володіли іноземною мовою та культурою 
іншомовного мовлення в усній та письмовій формах. 

На основі сучасних міжнародних вимог випускник вищого 
навчального закладу (ВНЗ) [5] має володіти навичками і вміннями 
створювати тексти різного ступеня складності, які відповідають певному 
стилю та жанру писемного мовлення (ПМ). У зв’язку з цим в Програмі [4] 
обґрунтована необхідність оволодіння першокурсниками основами 
створення цілісного висловлювання, зокрема вміння написання дискурсу 
описового та розповідного характеру. 

Проаналізовані праці вітчизняних і зарубіжних методистів [1; 2; 3; 6] 
дали змогу нам визначити поняття «дискурс», під яким розуміємо процес, 
вербалізований продукт цього процесу, засіб та об’єкт комунікації. 

Виходячи з визначення дискурсу як обов’язкового аспекту змісту 
навчання ПМ у ВНЗ, варто зосередити увагу на такому компоненті змісту 
навчання як знання, навички та вміння, оскільки їх визначення є 
підґрунтям для створення науково-обгрунтованої системи вправ. Саме 
тому розгляд компонентів змісту навчання написання дискурсу-
опису/розповіді і є завданням даної статті. 

Центральне місце в змісті формування писемної мовленнєвої 
компетенції належить вмінням побудови дискурсу, дискурсивній стратегії. 
На основі етапів дискурсивної стратегії ми охарактеризуємо навички та 
вміння для навчання написання дискурсу-опису/розповіді. 

Перший етап створення дискурсу – підготовчий етап – 
характеризується вмінням мотиваційно-цільового аналізу змісту тексту. 
Це вміння представляє собою наступне: 
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1) вміння аналізувати ситуацію письма [2], під якими розуміється 
аналіз теми й основної думки повідомлення, формування уявлення про 
адресата (про його/її чекання, мовний та мовленнєвий досвід) і розуміння 
мети майбутнього мовленнєвого вчинку; 

2) вміння вибирати функціонально-смисловий (семантичний) тип 
тексту, під якими розуміється вміння співвідносити тему, основну думку і 
передбачуваний зміст майбутнього повідомлення з одним із функціонально- 
смисловим типом тексту – описом чи розповіддю. Визначення типу 
повідомлення дозволить вибрати адекватні способи планування матеріалу, 
способи введення і розвитку основної думки, які відповідатимуть останнім 
засобам зв’язності; 

3) вміння відбирати релевантну інформацію, які передбачають 
сформованість навичок використання різних прийомів початку написання 
висловлювання. Такими прийомами є: «мозковий штурм» (brainstorming [6]); 
«вільне письмо» (freewriting); побудова схем (diagramming, looping, 
clustering etc. [3]); бесіда (das Gespräch [6]); відповіді на запитання (die 
Antworten auf die Fragen [6]); 

4) вміння виділяти основне у майбутньому тексті. Особливу увагу 
слід звернути на поняттях тема (широке явище) і основна думка (вузьке 
поняття). При цьому необхідно вміти звузити тему, вміти відрізнити 
основну думку від мети повідомлення; 

5) вміння формулювати основну думку [1]. Основна думка 
повідомлення формулюється у тематичному реченні. Вона може вводитися 
різними способами: найменування, уточнення, перерахування, конкретизація, 
доповнення та ін. 

Отже, від умінь аналізувати ситуацію письма, вибирати 
функціонально-смисловий тип тексту, відбирати релевантну інформацію, 
виділяти основне у майбутньому тексті, формулювати основну думку 
залежить правильність орієнтування в змісті тексту. Ці вміння 
забезпечують змістову цілісність тексту. 

Другий етап створення дискурсу – етап планування писемного 
висловлювання – характеризується вмінням планувати та організовувати 
матеріал. Складниками цього вміння є: 

1) вміння побудови плану майбутнього писемного повідомлення є 
одним з багатьох умінь, яке знайоме студентам із досвіду практики 
мовлення рідною мовою. Побудова плану має велике значення у процесі 
вдосконалення культури мислення, покращенні логіки і т.д. Психологи 
стверджують, що побудова плану є цінною опорою запам’ятовування. 
Плани бувають: прості і складні, у вигляді речень різних видів (повні, 
називні); у вигляді опорних або ключових слів. 

2) вміння вибору адекватних способів введення і розвитку тези. При 
навчанні письма рідною мовою цьому питанню приділяється менше уваги. 
Але ми вважаємо, що саме від розуміння яким чином/способом 
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розвивається основна думка в описі чи розповіді, великою мірою залежить 
«якість» тексту. 

Формування писемної мовленнєвої компетенції, а саме навчання 
базових дискурсивних умінь створення цілісного тексту можна формувати 
лише на прикладі конкретних текстів. Тому більш доречно, на наш погляд, 
і це підтверджується Програмою [4], зупинитися на способах розвитку 
тези, які відносяться до функціонально-смислових типів тексту «опис» і 
«розповідь». При вивченні способів розвитку тези, студенти повинні 
зрозуміти, що конкретизація, уточнення і доповнення є загальними й 
обов’язковими для всіх типів дискурсу. Безумовно, що в описі та розповіді 
основна думка повинна конкретизуватися, ілюструватися прикладами, 
додатковими фактами, аргументами (у роздумі і полеміці). Але важливіше 
знати, яким чином це відбувається. 

3) вміння вибору способу викладу думок. Тобто індуктивний, 
дедуктивний або комбінований способи викладу думок [2]. Студенти 
повинні оволодіти вміннями будувати і розвивати основну думку 
повідомлення, вибираючи спосіб повідомлення від часткового до 
загального або навпаки, розрізняти тематичне речення (формує основну 
думку абзацу) та речення-клінчер (повторює або перефразовує цю думку в 
кінці абзацу), наявність якого є структурною особливістю абзаців 
дедуктивного типу. 

Отже, від умінь побудови плану письмового тексту, вибору 
адекватних способів розвитку тези і викладу думок залежить адекватність 
розвитку думки у тексті. Ці вміння забезпечують комунікативну цілісність 
тексту. 

Третій етап створення дискурсу – етап реалізації плану 
висловлювання – характеризується вмінням продукувати текст. Це вміння 
утворює складне мовленнєве вміння послідовного викладу тексту. 

Складниками цього мовленнєвого вміння, слідом за 
О. В. Горбуновим [2], ми вважаємо: вміння формулювати тезу; вміння 
вводити і розвивати тезу; вміння висловлювати думку адекватним 
способом; навички граматичного, лексичного і стилістичного оформлення 
тексту; вміння забезпечувати змістову, комунікативну структурну 
цілісність тексту (зв’язність). 

Таким чином, на цьому етапі проходить реалізація навичок і вмінь, 
які забезпечують наявність всіх параметрів цілісності писемного дискурсу. 

Отже, від умінь формулювати, вводити і розвивати тезу; 
висловлювати думку адекватним способом; навичок грамотного 
лексичного і стилістичного оформлення тексту; умінь забезпечувати 
змістову, комунікативну та структурну цілісність тексту залежить уміння 
продукувати сам текст. Ці вміння забезпечують змістову, комунікативну, 
структурну цілісність тексту. 

Четвертий етап створення дискурсу – етап зіставлення з початковим 
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планом висловлювання – характеризується вмінням саморедагувати або 
вмінням інтерпретувати власний дискурс. 

Важливо зазначити, що особливість інтерпретації при саморедагуванні 
полягає в тому, що той, хто пише, виступає одночасно в ролі читача свого 
власного письмового тексту. Йому зрозумілі значення свого дискурсу, 
оскільки він сам створює ці значення. Тому потрібно вміти відділяти себе 
як автора тексту від останнього, вміти дивитися на текст з боку іншого 
читача. Навчити саморедагування означає навчити критики власного 
тексту [2]. 

Отже, від умінь саморедагувати або вмінь інтерпретувати власний 
дискурс залежить уміння співставляти текст з початковим планом 
висловлювання. Ці вміння забезпечують змістову, комунікативну, 
структурну цілісність тексту. 

Зазначені вище вміння є загальними для написання дискурсів 
описового і розповідного характеру. У зв’язку зі специфікою початкового 
ступеня навчання ПМ необхідно зосередити увагу на загальних 
універсальних уміннях, оскільки основне завдання I курсу навчання 
полягає в тому, щоб навчити студентів основам побудови дискурсу/тексту. 

Крім того, в зміст навчання письма входять і знання, а саме: 
1. Знання правил функціонування мовних одиниць у мовленні 

(лінгвістична компетенція), вміння описувати явища мови і мовлення, 
також уміння формулювати помилки (металінгвістична компетенція). 

2. Знання студентом предмета висловлювання, що відображає знання 
оточуючого світу (предметна компетенція). Предметна компетенція 
формується у процесі ознайомлення з особливостями функціонально-
смислових типів дискурсу «опис» і «розповідь» та пов’язана з 
лінгвістичною компетенцією, оскільки концептуальна картина світу 
відображається у мовній. 

3. Знання особливостей ситуації письма, особливостей функціонально- 
смислових типів тексту, особливостей жанру тексту і вміння орієнтуватися 
у ситуації писемного спілкування (виділяти основну думку, мету 
висловлювання), орієнтуватися в аудиторії (вміння оцінити читача), 
вибирати функціонально-смисловий тип та жанр тексту (соціолінгвістична 
компетенція, яка проявляється вже у самій дискурсивній стратегії, 
наприклад, на етапі орієнтування у ситуації спілкування). У деяких 
методичних роботах поняття типу і жанру тексту «зливаються», тобто 
маються на увазі тексти, що належать до певного функціонального 
стилю [6]. У цьому значенні використовується також термін «вид» 
тексту [6]. У нашому дослідженні критерієм для належності тексту до 
функціонально-смислового типу – опис чи розповідь – є його 
композиційна будова. Жанр тексту характеризує його належність до 
функціонального стилю. Наприклад, щоденник, особистий лист 
відносяться до побутово-розмовного стилю; діловий лист і різні типи 
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ділових паперів – до офіційно-ділового стилю. 
4. Знання особливостей побудови німецького абзацу (його 

композиційної схеми), комунікативних актів зачину, кінцівки, актів, що 
відображають своє відношення до об’єктів опису чи розповіді, і, 
відповідно, вмінь побудови зазначених типів текстів й мовленнєвих актів 
(соціокультурна компетенція). 

5. У межах стратегічної компетенції на I курсі необхідні знання 
засобів структурного зв’язку речень для заповнення студентом прогалин у 
знаннях мовного коду, синонімів, лексичних засобів з узагальнюючим 
значенням, навички і вміння використання цих засобів, а також 
специфічних умінь користуватися довідковою літературою, словниками. 

Таким чином, розглянутий нами компонентний склад змісту 
навчання ПМ майбутніх учителів є підґрунтям для створення науково-
обгрунтованої системи вправ, оскільки оволодіння перерахованими вище 
знаннями, навичками та вміннями є можливим при виконанні вправ, які 
сприяють підготовці майбутнього вчителя. Тому, перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку вбачаються нами у створенні системи вправ 
для навчання написання дискурсу-опису/розповіді студентів I курсу 
мовного ВНЗ. 
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У статті розглядається важлива проблема сучасної вищої 

художньо-педагогічної освіти: розвиток уяви і художньо-образного 
мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі 
роботи над темою натюрморту. Аналізуються види творчих самостійних 
завдань та їх роль в активізації творчої діяльності студентів. 

Ключові слова: творча уява, художньо-образне мислення, 
натюрморт, творча активність, майбутні вчителі образотворчого 
мистецтва. 

 
Сучасна система художньо-педагогічної освіти, як ніколи, потребує 

кардинально нових підходів до проблеми підготовки фахівців у галузі 
образотворчого мистецтва. Основою педагогічного процесу у різних 
освітніх закладах має стати пошук і впровадження інноваційних 
технологій, спрямованих на гармонійний інтелектуальний, творчий і 
духовний розвиток молодого покоління. Тому школа чекає на 
висококваліфікованого, цілеспрямованого вчителя, здатного креативно 
мислити, розв’язувати нові творчі проблеми, реалізувати себе як у 
педагогічній, так і в художній діяльності. 

Навчально-виховний процес підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва у вищому навчальному закладі має бути 
спрямований на формування фахівця нової генерації, з широким 
кругозором, позитивним світоглядом, готовим до сприйняття нового, до 
безперервного саморозвитку і самовдосконалення. 

Відомі вітчизняні вчені (Є. Антонович, В. Бутенко, Л. Масол, 
Н. Миропольська, О. Олексюк, В. Орлов, Г. Падалка, О. Рудницька, 
О. Шевнюк, О. Щолокова та ін.) у своїх працях наголошують на 
важливості завдань, поставлених перед вищою мистецько-педагогічною 
освітою та необхідності пошуку інноваційних шляхів їх розв’язання. Адже 
для того, щоб відповідати вимогам сьогодення, учитель повинен не лише 
володіти професійними вміннями і знаннями, а й сучасними педагогічними 
технологіями, бути спрямованим на творчий пошук і самореалізацію. 

Проблему розвитку творчої особистості майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва у різних аспектах досліджували О. Кайдановська, 
Ю. Мохірєва, М. Пічкур, Л. Покровщук, О. Смірнова, Г. Сотська, М. Стась, 
Т. Стрітьєвич, Т. Штикало, В. Щербина та ін. 

Вагомий внесок у розвиток художньої педагогіки і методики 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
47 

викладання фахових дисциплін зробили відомі вчені-методисти: Г. Бєда, 
М. Волков, В. Зінченко, С. Коновець, В. Кузін, М. Ростовцев, Г. Смірнов, 
Н. Сокольнікова, О. Терентьєв, О. Унковський, Є. Шорохов, О. Яшухін та ін. 

Безумовно, фахові образотворчі дисципліни мають невичерпний 
потенціал у сфері розвитку творчих здібностей і особистісного 
становлення студентів, який не завжди використовується на практиці. 

Мета статті – проаналізувати проблему розвитку творчої уяви і 
художньо-образного мислення студентів у процесі роботи над темою 
натюрморту, розкрити значення творчих самостійних завдань, як 
необхідної складової навчального процесу й активізації творчої діяльності. 

У сучасних дослідженнях серед найбільш суттєвих ознак творчих 
здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва називають: 
ініціативність, самостійність, здібність до подолання інерції мислення, 
почуття нового і прагнення його пізнати, цілеспрямованість, широту 
асоціацій, спостережливість, розвиток професійної пам’яті, моторики руки, 
творче мислення, внутрішню мотивацію до творчої діяльності, 
нетрадиційний особистий світогляд, багату фантазію та інтуїцію 
(Л. Покровщук [6]); творчий склад мислення, сміливість уяви і фантазії, 
емпатію, натхнення, оригінальність, відхід від шаблону (М. Стась [8, с. 6]). 

Н. Киященко складовими творчих здібностей називає такі психічні 
властивості, як «творча уява, фантазія, розвинута довільна пам’ять і 
довільна увага, багатство асоціативного ряду, сильна воля і працелюбність, 
інтуїція, імпровізація, нестримне прагнення до пошуку нового», а також 
«підвищена вразливість, почуттєво-емоційна чуттєвість, образне бачення, 
розвинуте творче мислення» [3, с. 33]. 

У своїй праці В. Кузін якості художньої творчої уяви та мислення 
відносить до основних образотворчих здібностей, які забезпечують відбір 
головного, найсуттєвішого і характерного в явищах дійсності, конкретизацію 
та узагальнення художнього образу, створення оригінальної композиції  
[4, с. 262–263]. 

За визначенням, наведеним у Великій сучасній енциклопедії, «Уява 
(фантазія) – психічний процес створення нових образів предмета, ситуації, 
обставин шляхом перебудови наявних у людини уявлень», а «творча уява – 
різновид уяви, який полягає у самостійному створенні нових і 
оригінальних образів, які вимагають відбору матеріалів, необхідних для 
побудови образу у відповідності до власного задуму» [5, с. 67]. 

На роботі уяви, як вважає Л. Єрмолаєва-Томіна, ґрунтуються всі 
фази творчості – підготовча, пошукова, виконавська [1, с. 176]. 

Перетворення дійсності у творчій уяві відбувається шляхом 
аглютинації (з’єднання частин двох або декількох предметів для створення 
нового); аналогії (побудови образу, чимось подібного до реально існуючої 
речі, живого організму, дії); акцентування чи перебільшення (зменшення); 
типізації (процесу розкладання і з’єднання, унаслідок чого формується 
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зримий образ). 
Поряд із творчою уявою необхідною складовою творчих здібностей 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва є художньо-образне 
мислення. 

Мислення в енциклопедії тлумачиться як «психічний процес, завдяки 
якому людина відображає істотні ознаки і зв’язки предметів і явищ 
навколишньої дійсності, осягає закономірності розвитку навколишнього 
світу, передбачає майбутнє і діє цілеспрямовано і планомірно» [5, с. 336]. 

Творче мислення є одним із основних видів пізнавальної діяльності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва і характеризується певними 
особливостями (здатністю до висування творчих та оригінальних образних 
рішень, конструктивною активністю та категоріальною гнучкістю) і 
наявністю специфічних операціональних структур (візуальний аналіз та 
синтез, візуальне аналогізування, диференціація та інтеграція елементів 
образної структури). 

З процесу мислення розпочинається будь-яка цілеспрямована робота. 
В процесі сприйняття і зображення натури у свідомості студента 
з’являються нові комбінації думок, образів, почуттів. У зв’язку з цим усі 
видатні художники-педагоги перш за все намагалися активізувати 
мисленнєву діяльність учня, адже за допомогою мислення активізується 
творча діяльність, яка є необхідною умовою розвитку творчих здібностей. 
П. Чистяков говорив: «Малювати – означає думати. Ніколи не малюйте 
мовчки, а завжди задавайте собі задачу» [9, с. 366]. 

На думку Л. Єрмолаєвої-Томіної, основними ознаками розвиненого 
мислення є: здатність до самостійного вибору об’єкта мислення; володіння 
мовою мислення (поняттями, образною мовою) та його основними 
операціями – аналізом, синтезом, абстракцією, узагальненням; наявність 
якостей мислення: широти, гнучкості, швидкості [1, с. 180–181]. 

Важливим елементом художньо-образного мислення є оригінальність, 
яка полягає у створенні суб’єктивно нового продукту, не схожого на вже 
існуючі. Оригінальністю можна вважати: формулювання незвичайних 
відповідей, уміння інтуїтивно передбачати і пропонувати нетрадиційні 
підходи та методи розв’язання поставлених завдань, надавати новизни 
ухваленим рішенням; виявляти основні властивості об’єктів і явищ та 
пропонувати нові можливості їх використання, уміння розробляти 
незвичні образи; застосовувати авторські техніки виконання творчих 
завдань. 

Мислення здійснюється у формі оперування художніми образами. 
Значущість аналізу і синтезу у творчому процесі, які активізують роботу 
думки, активне пізнання зображуваного об’єкта, підкреслював К. Юон. 
Мислення, у процесі якого відбувається творча переробка, інтерпретація 
дійсності, називають образно-асоціативним. Чим багатші та різноманітніші 
асоціації, тим більші можливості для виконання творчої роботи. 
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Відтак, творча уява і фантазія поряд із творчим мисленням 
відіграють важливу роль у кожному творчому процесі, особливо важливе 
їхнє значення в художній творчості. 

Зміст сучасної мистецької освіти базується на розвитку творчих 
здібностей особистості в тісному взаємозв’язку з художнім сприйняттям, 
творчим мисленням і художньо-творчими здібностями. 

Загальновідомо, що навчання образотворчій грамоті, опанування 
основних законів композиції, живопису, рисунка починається з теми 
«Натюрморт», яка, на наш погляд, є однією з найбільш важливих тем у 
фаховій підготовці майбутніх художників-педагогів. Займаючи одне з 
останніх місць у класичній ієрархії жанрів, натюрморт традиційно і 
закономірно є основним у художньому навчальному процесі. В історії 
художньої педагогіки етюди натюрморту відзначаються як найбільш 
ефективна форма початкової роботи з кольором, формою, фактурою. Через 
засвоєння основних законів зображення на етюдах натюрморту пройшли 
всі майстри образотворчого й прикладного мистецтва. 

Хоча натюрморт і нерухома, «мертва» натура, він складається із 
предметів, що становлять частину живої, навколишньої дійсності. Зібрані 
разом, скромні предмети можуть глибоко відтворювати духовний світ 
людини з усім розмаїттям його протиріч і особливостей. Не випадково в 
Англії називають жанр натюрморту «тихим життям». Тому студентам 
треба пояснити, що будь-які формальні пошуки завжди повинні бути 
спрямовані на образне розкриття зображуваного. 

З метою ознайомлення студентів із історією виникнення цього 
жанру, нами було проведено лекцію «Натюрморт в історії мистецтва», під 
час якої, окрім історичного аспекту, розглянуто такі питання, як методика 
постановки і роботи над натюрмортом різними художніми матеріалами, 
завдання навчальних і творчих постановок, композиція натюрморту. 

Лекція відбувалася у формі діалогу, з переглядом і аналізом 
репродукцій з картин відомих художників, елементами створення 
проблемних ситуацій, коли студентам пропонувалося продумати, що слід 
змінити в композиції натюрморту, щоб він зазвучав по-іншому, викликав 
інші емоції й думки. 

Як справедливо вважає Л. Єрмолаєва-Томіна, мислення автоматично 
включається тоді, коли людина зустрічається з проблемною ситуацією  
[1, с. 181], тому такі вправи ми вважаємо особливо дієвими для активізації 
творчого пошуку. 

Натюрморт є гарною школою виховання майбутнього художника-
педагога. Художній смак і такт, живописна культура й творча 
самостійність потрібні, щоб уміти помічати цікаві композиції й сюжети в 
навколишній дійсності, підбирати предмети й організовувати натюрморт, 
розставляючи пластичні й поетичні акценти [10, с. 163]. 

Живопис натюрморту – це важливий засіб настроювання й перевірки 
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ока художника, його робочої «живописної форми». Не випадково багато 
художників, перед тим як узятися за більші жанрові або пейзажні картини, 
пишуть натюрморти. «Натюрморт – це скрипкові етюди, – відзначав 
К. С. Петров-Водкін, – які я повинен робити раніше, ніж приступлю до 
концерту». Роботу над натюрмортом він визначив як одну «з гострих бесід 
живописця з натурою». 

У результаті роботи над натюрмортом, на думку О. Яшухіна, 
розвивається вміння композиційно мислити й організовувати натуру, 
цілісно передавати її характеристики, виховується почуття форми, 
матеріальності, кольору, краси предметів [10, с. 162]. 

Організація постановки вимагає від живописця творчої фантазії. У 
кожному конкретному випадку, виходячи з поставлених завдань, принципи 
підходу до постановки будуть різними. На характер постановки 
обов’язково будуть впливати відношення художника до дійсності, його 
смаки, схильності, життєвий і професійний досвід. 

Натюрморт – це не випадковий набір предметів, які виявилися під 
рукою. Він не повинен бути громіздким, безладним накопиченням 
предметів. Важливо підбирати й групувати предмети в постановці таким 
чином, щоб положення кожного предмета серед інших виглядало 
природним і виправданим. Кожний предмет повинен збагачувати й 
конкретизувати загальний задум постановки, підкреслювати її виразність. 
У той же час у постановках варто уникати будь-якої нарочитості, 
штучності. Постановка повинна переконувати природністю, життєвою 
правдою. 

Натюрморт, як правило, має невеликі розміри. Він повинен 
спонукати глядача до уважного розглядання, милування красою форм, 
кольорів, матеріальних якостей предметів. Ці особливості жанру треба 
враховувати в навчальній практиці. Як правило, захоплення більшими 
розмірами етюдів приводить до ескізності зображення [10, с. 171]. 

Особливої уваги вимагає живопис першого плану натюрморту, який 
треба чітко будувати в пластичному відношенні, уважно ліпити кольорами 
форму, виявляти освітлення, щоб він сприймався стійко, матеріально 
«підтримував» предмети наступних планів. 

На завершальній стадії роботи над етюдом необхідно знову 
повернутися до уточнення загального тонально-колірного й пластичного 
рішення етюду. 

Від загального до часткового й від часткового до збагаченого 
деталями загального – такий шлях пошуку найбільшої виразності етюду, 
виявлення предметних характеристик: форми, матеріальності, колірної й 
тональної гармонії, освітленості, простору, живописно-пластичної 
цілісності зображення натюрморту. 

При виконанні натурних постановок студентам дається установка на 
аналіз усіх якостей предметів, які спостерігаються. Наприклад, уявити 
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смак, аромат, звучання. Це допомагає побачити предмет з усіх сторін, і він 
наповнюється життям і новим змістом. Одночасно відбувається навчання 
процесу мисленнєвого аналізу, розкладенню об’єкта на видимі й приховані 
якості. Для розвитку художнього сприйняття необхідні включення 
порівняльного аналізу і пошуку. Студенти повинні відчути і зрозуміти, що 
локальні кольори надають декоративності зображенню, а живописно-
колористичне рішення дає правдоподібність у передачі предметів. 

У процесі розвитку творчих здібностей, формуванні образного 
мислення має важливе значення тренування емпатичного бачення. З метою 
розвитку емпатії ми практикували завдання «Вживання в образ неживого 
предмета». Студентам пропонувалося уявити себе в ролі якогось предмета 
із постановки, наприклад, самовара. Важливо описати словесно, які зміни 
відбувалися у фізичному стані при такому перетворенні (став блискучим, 
твердим, холодним); потім уявити свої функції, ставлення до них (я радію з 
того, що можу дарувати задоволення людям); реакцію на зовнішній вплив 
(я постійно п’ю воду). За аналізом описів станів і ставлення до них можна 
визначити домінування тієї чи іншої емоції. Наприклад, студентка Ольга Ч. 
написала: «…Я відчула себе спочатку дуже холодною, потім поступово 
стала нагріватися, все стало хлюпати в мені, я не могла стримувати радість 
від того, що зараз мене виключать і виллють з мене всю воду, щоб я змогла 
перепочити…». 

На нашу думку, поряд із практичними програмними завданнями на 
засвоєння художніх матеріалів і технік, основними правилами створення 
зображення слід використовувати багато варіативних короткочасних 
вправ. 

Як творче завдання студентам було запропоновано зобразити один і 
той самий натюрморт із предметів побуту, який би передавав різний 
емоційний стан: тривогу, смуток, радість. Для цього можна було 
змінювати техніку виконання, кольорове тло, положення предметів, 
освітлення, можна було ввести додатковий предмет. Такі творчі завдання 
мають важливе значення для розвитку уяви, оригінальності, самостійного 
пошуку розв’язання завдання переробки натурного зображення за 
допомогою асоціативного, творчого мислення, фантазії, здатності до 
аналізу і синтезу, трансформації образів. 

Важливим для реалізації цієї мети вважаємо завдання «Декоративне 
вирішення натурної постановки», яке спрямоване на розвиток художньо-
образного мислення як важливого компонента творчих здібностей. 
Студентам було запропоновано на вибір декілька тематичних 
натюрмортів: «Атрибути мистецтва», «Чайна церемонія» тощо. Вони, 
обравши один із варіантів, повинні були виконати декоративну 
інтерпретацію. При цьому їм була дана установка на пошук свого 
оригінального рішення, створення цікавої, неповторної композиції. Як 
показали результати аналізу робіт, студенти проявили оригінальність у 
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виборі технік, своєрідних трактувань поверхні й форми: імітації вітража, 
гобелена, розпису та ін. 

Розвитку уяви і творчого мислення особливо сприяло запропоноване 
нами завдання «Створення творчого натюрморту». Для цього група була 
поділена на пари, яким було дане завдання – підібрати предмети для 
створення тематичного натюрморту, наприклад, «Після концерту», 
«Ранкова кава», «Рукоділля», «Палітра художника» тощо. Студенти з 
цікавістю сприйняли завдання, жваво обговорювали, які предмети їм 
потрібні для втілення свого задуму. На наступному занятті під 
керівництвом і з допомогою викладача студенти намагалися втілити свій 
задум, показуючи свої композиційні начерки. Як показало опитування 
студентів після завершення роботи, сам процес компонування, підбору 
предметів був цікавим для них, вони пропонували велику кількість 
варіантів розміщення, кольорового тла. Переважна більшість справилася із 
завданням. Обговоривши і проаналізувавши всі натюрморти, спільно 
визначили найбільш творчий і оригінальний, який було запропоновано 
виконати в матеріалі, обравши техніку, яка б найбільше відповідала 
втіленню творчого задуму. Потім студентам було запропоновано 
абстрактне вирішення цього завдання, адже, як показали вправи на 
першому етапі дослідження, абстрактні роботи особливо впливають на 
активізацію творчого мислення у всіх його аспектах. В абстрактному 
трактуванні дозволялося зміщення, деформація предметів, зміна колірного 
вирішення середовища, тобто повне вивільнення творчої енергії. 

Результати аналізу робіт показали, що студентам легше давалося 
декоративне вирішення натюрморту, ніж абстрактне. Тому рекомендувалося 
виконати ще кілька подібних завдань, використовуючи методику 
психологічних тренінгів, які допомагають підсвідомості запрацювати 
реально. Після цього вже переважна більшість студентів могла 
перетворювати реалістичне зображення в абстрактне. 

Таким чином, можна стверджувати, що в процесі роботи над 
постановкою, композиційним вирішенням і зображенням навчального й 
творчого натюрморту в студентів відбувається послідовне оволодіння 
знаннями, практичними вміннями і навичками роботи з різним художніми 
матеріалами і техніками, а також розвиток цілого спектру творчих 
здібностей, уяви і художньо-образного мислення, без яких неможливе 
включення у творчу діяльність. Образне і змістовне бачення – одна із 
найважливіших сторін особистості художника. Воно є основою 
зображальної творчості. Тому проблема розвитку якостей художньо-
образного мислення і творчої уяви студента у навчанні повинна 
розглядатись як провідна умова фахової підготовки кваліфікованого 
спеціаліста з високим творчим потенціалом. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
 
Стаття присвячена визначенню базових науково-педагогічних 

підходів до розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх 
учителів інформатики та обґрунтуванню доцільності їх використання. 
Окреслено вплив розглянутих підходів на фахову підготовку вчителів 
інформатики креативного типу під час їхнього навчання у вищих 
педагогічних закладах освіти. Виділено особливості застосування 
кожного з підходів під час професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
педагогів. 

Ключові слова: науково-педагогічні підходи, креативність, професійна 
підготовка вчителів інформатики. 

 
Сучасність характеризується зростанням ролі знань у всіх сферах 

життя суспільства. Це вимагає нових підходів до їх усвідомлення, 
засвоєння й застосування. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є 
креативна освіта, яку можуть забезпечити лише вчителі з нестандартним 
творчим мисленням. Питання розвитку креативності майбутніх учителів, 
зокрема інформатики, є одним із центральних, оскільки сучасне 
суспільство потребує від майбутніх педагогів нових нестандартних ідей, 
пошуку оригінальних шляхів їх втілення, подолання шаблонів і 
стереотипів у професійній діяльності. Саме тому в Національній доктрині 
розвитку вищої освіти в Україні наголошується на необхідності 
застосовувати нові педагогічні технології, зорієнтовані на розвиток творчої 
особистості, готової до наукового й творчого пошуку. 

Термін «креативність» у педагогіці та психології набув поширення в 
60-тих роках XX століття після публікацій робіт Дж. Гілфорда, завдяки 
яким народилася сучасна психологія креативності. Креативність (від лат. 
creatio – створення) – творчі здібності індивіда, що входять до структури 
обдарованості як незалежний чинник і характеризуються здатністю до 
продукування принципово нових ідей. На думку П. Е. Торренса, 
креативність означає здатність «копати глибше, дивитися краще, 
виправляти помилки, розмовляти з кішкою, поринати в глибину, 
проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на піску, вітати 
майбутнє» [1, с. 26]. На сучасному етапі поняття «креативність» 
досліджували вітчизняні та зарубіжні автори: Є. С. Барбіна, Т. О. Баришева, 
Ф. Баррон, В. М. Дружинін, Л. Б. Єрмолаєва-Томіна, Н. В. Кічук, О. Лук, 
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А. Маслоу, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, Д. Харрінгтон та ін. 
Метою статті є визначення базових науково-педагогічних підходів до 

розвитку креативності в професійній підготовці майбутніх учителів 
інформатики та обґрунтування доцільності їх використання. 

На сучасному етапі ґрунтовна професійна підготовка майбутніх 
педагогів, зокрема вчителів інформатики, які б володіли потужним 
креативним потенціалом, є першочерговим завданням, важливість якого 
важко переоцінити. Цей процес має відбуватися на основі застосування 
інноваційних педагогічних технологій, які передбачають використання 
різних науково-педагогічних підходів. 

Розглянемо основні науково-педагогічні підходи, на яких, на наш 
погляд, має ґрунтуватися професійна підготовка майбутніх педагогів, а 
саме – вчителів інформатики креативного типу. 

Аксіологічний підхід до професійної підготовки вчителів, зокрема 
інформатики, допомагає актуалізувати мотиваційно-ціннісну сферу 
особистості як рушійну сили розвитку педагога креативного типу в системі 
професійної освіти. 

Аксіологія (від грец. сл. – цінність) – учення про цінності, теорія 
цінностей. Загальна аксіологія вивчає цінності, їхню ієрархію та системи. 
Спеціальна аксіологія, як сфера інтересу різних наук, розглядає властиві 
цим наукам цінності: моральні, естетичні, економічні, пізнавальні [2, с. 21]. 
Стосовно педагогіки, аксіологія – це наука про цінності освіти, в яких 
представлена система значень, принципів, норм, канонів, ідеалів, що 
регулюють взаємодію в освітній сфері й формують компонент відносин у 
структурі особистості. 

Виходячи з цього, можна сформулювати сутність аксіологічного 
підходу в професійній підготовці педагогів, зокрема вчителів інформатики. 
На зміну необхідності «ламати» й «підганяти» особистість учня засобами 
виховання до досконалої моделі особистості приходить необхідність 
поступового, обережного розвитку людини. При цьому навчально-
виховний процес пронизує не диктатура «об’єктивних вимог», а ідея 
пошуку компромісу, який поєднує протилежності суспільства та 
особистості; педагогічний вплив поступається взаємодії, співробітництву, 
партнерству, орієнтації на реальну свободу творчої особистості, яка 
розвивається, і відкритий діалог з нею. 

Синергетичний підхід детермінує ідею відкритості й творчого 
характеру навчально-професійної діяльності майбутніх учителів 
інформатики, актуалізацію міжпредметних і міжциклових зв’язків у 
системі неперервної педагогічної освіти. 

Синергетика – наука, що досліджує процеси переходу складних 
систем із неврегульованого стану у впорядкований, розкриває такі зв’язки 
між цими елементами, сумарна дія яких у рамках системи перевищує за 
своїм ефектом просте складання ефектів дій кожного з елементів окремо. 
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Як самостійна наука синергетика виникла в середині 70-х років минулого 
століття. Для педагогіки вона стала одним із провідних методологічних 
принципів, оскільки в рамках цілеспрямованої взаємодії в педагогічному 
процесі спостерігаються ефекти, що вивчаються синергетикою [3, с. 54]. 

Синергетика спрямована на пізнання загальних принципів 
самоорганізації систем різної природи (від фізичних до соціальних), 
наділених певними властивостями: відкритістю, нелінійністю, здатністю 
до посилання випадкових флуктацій. Предмет синергетики – прямий і 
зворотний перехід від нестабільності до стабільності, від хаосу до порядку, 
від руйнування до творіння. Таким чином, синергетичний підхід виявляє 
спільність закономірностей і принципів самоорганізації різних макросистем – 
фізичних, хімічних, біологічних, технічних, економічних, соціальних. 

Отже, синергетичний підхід дозволяє загалом розглядати взаємодію 
процесів професійної освіти майбутніх педагогів і розвитку творчого 
потенціалу особистості, формування її креативних якостей. 

Професійна діяльність учителя інформатики в наш час набуває 
імовірнісного характеру, оскільки значна кількість педагогічних феноменів 
та явищ за своєю природою підвладні впливу багатьох випадкових і 
невипадкових чинників. Насамперед, це різноманітні педагогічні ситуації, 
які виникають у процесі педагогічної діяльності та потребують від учителя 
негайного вирішення. Це є великою проблемою саме для вчителів-
початківців. Тому під час професійної підготовки майбутніх педагогів в 
університетах велику увагу слід приділяти розв’язанню професійно-
педагогічних задач. По-друге, це характер та особливості педагогічної 
діяльності вчителя інформатики в конкретних умовах певної школи. Щодо 
вчителів інформатики, у першу чергу, це стосується таких чинників: 
наявна комп’ютерна база; відповідне програмне забезпечення, мови 
програмування, що вивчаються; особливості організації занять у школі; 
наявність комп’ютерних програм навчального призначення та деякі інші. 
Як відомо, комп’ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення 
оновлюються в середньому один раз на 4–5 років. Тому професійна 
підготовка вчителя інформатики повинна забезпечувати роботу за будь-
яких умов організації навчально-виховного процесу, спроможність творчо 
підходити до нього. А це можливо лише за умов ґрунтовної базової 
професійної підготовки, своєчасної та якісної перепідготовки на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів і, звичайно, самоосвіти протягом життя. 
Усе це зумовлює необхідність застосування імовірнісного підходу в 
неперервній професійній підготовці вчителів інформатики. 

Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, 
у якому поєднуються елементи професійної й загальної культури, досвіду 
педагогічної діяльності та педагогічної творчості, що конкретизується в 
певній системі знань, умінь й навичок, готовності до професійної 
діяльності майбутнього вчителя, зокрема інформатики. 
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Компетентність (від лат. competens – здібний) трактується як 
оволодіння знаннями, які забезпечують готовність фахівця виконувати свої 
обов’язки на високому професійному рівні, наближеному до світових 
вимог та стандартів. Загалом компетентність можна розуміти як ступінь 
соціально-психологічної, особистісної зрілості людини, що передбачає 
певний рівень її психічного розвитку, психологічну готовність до 
виконання певного виду діяльності. Це дозволяє людині завдяки адекватній 
соціальній адаптації успішно функціонувати в суспільстві [4, с. 34]. 

Суттєво, що важливими в структурі компетентності є взаємозв’язок 
знань, умінь і навичок, їх інтеграція в площині досвіду та практичних дій, а 
також система ціннісних орієнтацій, професійних намірів та якостей, які 
роблять людину зразком для наслідування колегами. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміють спрямованість 
освітнього процесу на формування та розвиток базових і предметних 
професійних компетентностей особистості, а саме: фахових знань, умінь і 
навичок, якими мають оволодіти майбутні педагоги. Він переміщує 
акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань у площину 
формування й розвитку в педагогів здатності практично діяти й творчо 
застосовувати набуті знання та досвід у різних ситуаціях. При цьому в 
учителів формується готовність до успішної професійної діяльності в 
реальному житті, спроможність нестандартно підходити до виконання 
фахових обов’язків. 

У сучасних словниках поняття «інтеграція» визначається як 
об’єднання в одне ціле раніше ізольованих частин, елементів, компонентів, 
що супроводжується ускладненням й зміцненням зв’язків і відношень між 
ними [5, с. 240]. Можна вважати, що інтеграція – це глибокий процес 
внутрішньої взаємодії, взаємопроникнення наукових знань, що представляють 
навчальні предмети. 

Стосовно навчального процесу поняття інтеграції науковцями 
трактується по-різному: С. І. Архангельський звертає увагу на взаємозв’язок 
змісту, методів і видів навчання; Г. І. Батуріна розуміє під інтеграцією 
створення цілісного навчально-виховного процесу й науково обґрунтованої 
системи цілеспрямованого управління процесом формування особистості. 
І. Д. Звєрєв головною ознакою інтеграції вважає цілісність системи 
навчання. Г. Ф. Федорець бачить інтеграцію в різноманітних зв’язках і 
залежностях між структурними компонентами педагогічної системи  
[6, с. 195]. Подібних підходів існує багато. 

Отже, інтегрований підхід у професійній підготовці майбутніх 
вчителів інформатики найбільшою мірою сприяє поєднанню змісту, 
методів і видів їхнього фахового навчання, забезпечує створення цілісного 
навчально-виховного середовища й науково обґрунтованої системи 
цілеспрямованого керування процесом формування творчої особистості 
педагога. 
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Креативний підхід, під яким розуміється методологічна спрямованість 
навчального процесу на розвиток потреби майбутніх вчителів шукати нові, 
нестандартні розв’язання навчальних задач. Саме це дозволяє шляхом 
активізації креативних здібностей забезпечувати стимулювання засвоєння 
навчальної інформації та її відтворення. Визначений підхід забезпечує 
гармонізацію педагогічного впливу та активних дій студентів у навчанні, 
розвиток їхніх креативних здібностей і, разом з тим, набуття педагогічного 
досвіду. Креативний підхід до організації освітнього процесу 
переорієнтовує його з предметно-змістового аспекту на креативну 
особистість майбутнього фахівця й виявляється у формуванні навчальної 
мети у вигляді розумових задач; ціннісно-смислової інтерпретації 
навчальної діяльності; у нестандартних способах і діях щодо задоволення 
потреб у новизні й творчості; у створенні авторських програм, проектів, 
конкурсних творчих робіт тощо. 

Креативна спрямованість освітнього процесу сприяє розвитку 
орієнтації особистості в системі професійних та моральних цінностей, 
вихованню в майбутніх учителів самостійності, активності та ініціативи. 
Стратегія креативного підходу до організації освітнього процесу у вищій 
школі передбачає: усвідомлення майбутніми вчителями власних 
особистісних і професійних можливостей; розвиток педагогічних 
здібностей до рівня креативних; задоволення потреби в новизні й 
нестандартних способах розв’язання професійних проблем; установку на 
творчість і подолання стереотипних способів та формалізму в професійних 
діях; прогнозування шляхів і вдосконалення творчого потенціалу 
особистості майбутнього фахівця [7, с. 25]. 

Індивідуально-диференційований підхід становить відбір змісту, 
методів і форм навчання на основі урахування індивідуально-
психологічних особливостей навчальної діяльності студентів, їх соціально 
значущих відмінностей від інших людей, своєрідності психіки, особистих 
якостей та уподобань. 

Індивідуально-диференційований підхід ми розглядаємо не як просте 
пристосування до наявного рівня знань, умінь, навичок і психічного 
розвитку кожного студента, а як адаптивну модель навчання, яка б 
дозволила кожному з них просуватися навчальною програмою у власному 
ритмі, сприяла формуванню його креативного потенціалу. Наслідком 
цього повинно стати таке засвоєння змісту навчального матеріалу, яке 
відповідало б його можливостям і забезпечувало максимальне просування 
вперед. Саме при використанні індивідуально-диференційованого підходу 
в професійній підготовці майбутніх учителів інформатики є найбільше 
шансів розвивати креативний потенціал особистості на основі її соціально 
значимих відмінностей від інших людей, індивідуальних особливостей та 
прагнень у навчанні. 

Отже, професійна підготовка креативних майбутніх учителів 
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інформатики, на нашу думку, має ґрунтуватися на таких науково-
педагогічних підходах: аксіологічному, синергетичному, імовірнісному, 
компетентнісному, інтегрованому, креативному, індивідуально-
диференційованому. Подальшого дослідження потребують проблеми 
пошуку інноваційних технологій розвитку креативності у неперервній 
професійній підготовці вчителів інформатики. 
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У статті представлено програму спецкурсу з формування 

лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів. Обґрунтовано 
доцільність та актуальність використання програми. Розроблено плани 
проведення лекційних та практичних занять; запропоновано теми для 
виконання студентами самостійної та індивідуальної робіт, а також 
написання реферативних розвідок. 

Ключові слова: соціальний педагог, лідерські якості, діагностика 
лідерських якостей. 

 
Сучасний розвиток суспільства висуває нові вимоги до особистості 

та професіоналізму соціального педагога. Пріоритетною характеристикою 
у вихованні та формуванні соціального педагога як універсального 
спеціаліста соціально-педагогічної діяльності є його здатність 
орієнтуватися в швидких змінах суспільного устрою. Необхідним для 
постійного позитивного розвитку суспільства є спеціаліст, який 
прийматиме самостійні рішення, відрізнятиметься мобільністю, динамізмом 
та конструктивністю мислення. 

Опираючись на проведене дослідження великої джерельної бази 
наукових праць вітчизняних (Безпалько О., Братусь І., Винославська О., 
Звєрєва І., Зимовець Н., Капська А., Корольчук М., Крайнюк В., 
Лактіонова Г., Максименко С., Марченко В., Соловієнко С., Старикова Л., 
Цюман Т., Ягоднікова В.) та зарубіжних (Абашкна Е., Баранов А., 
Гайдаєнко А., Кіпніс М., Кові С., Кухта Б., Марченко О., Реан А., 
Реданова Л., Сіверцев М., Теплоухова Н., Трофименко Л.) дослідників, ми 
можемо зазначити, що лідерство безпосередньо присутнє у діяльності 
спеціаліста із соціальної педагогіки. 

Метою статті є розповсюдження розробленої програми спецкурсу, 
покликаної виявляти та формувати лідерські якості у майбутніх соціальних 
педагогів, що дасть змогу спеціалістам виконувати свою майбутню 
професійну діяльність активніше на більш високому рівні. 

Як відомо, професія соціального педагога відноситься до системи 
поділу професій «людини-людина» та полягає у взаємодії з людьми, 
наданні їм допомоги та підтримки в кризових ситуаціях. Таким чином, ця 
професія спрямована на роботу з дітьми та дорослими, які потребують 
допомоги, розуміння, підтримки та особистісного прикладу. Лідери 
існують для того, щоб організовувати, об’єднувати, показувати напрям та 
вести за собою послідовників, визначати цілі та завдання, координувати і 
забезпечувати міжособистісні контакти з іншими членами соціуму, а також 
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здійснювати вибір оптимальних та ефективних шляхів вирішення тих чи 
інших проблем. Можна побачити чітке перехрещення цілей діяльності 
лідера та соціального педагога. 

Лідером вважається людина «…здатна вселяти оточуючим віру та 
ентузіазм; її точку інші знаходять незаперечною; вона здатна зібрати 
навколо себе групу людей, разом із нею взаємодіяти та розвиватись» [3, с. 8]. 
Відповідно, від рішень та настанов лідера, його точки зору та розуміння 
подій зазвичай залежать люди, з якими він взаємодіє. 

А чи не перекликається це з діяльністю соціального педагога? Як 
відомо, «…специфіка соціальної педагогіки полягає в осмисленні 
закономірності і розробці проектів та програм формування не лише і не 
стільки професійно-кадрового потенціалу суспільства, скільки людини як 
особистості, спеціаліста як особистості» [1, с. 5–6]. 

Прохорова О. вважає, що сучасний педагог повинен чітко визначати 
свою соціальну роль у професійній діяльності, бути відкритим до 
прийняття професійного досвіду інших, спроможним до рефлексії та 
психологічно готовим до виконання професійної діяльності і використання 
нововведень у навчальному процесі [2, с. 4]. Для самовдосконалення 
лідерських якостей педагога науковцями було створено: «Тренінг 
лідерства» (Кіпніс М.); «Право вести за собой» (Кан-Калик В.); «Лідер та 
учні» (Зербіно Д.) та ін. Адже в житті кожної людини є ситуації, коли 
потрібна допомога іншої людини або групи людей. Саме для надання 
допомоги різним групам населення та персонально індивідууму і було 
започатковано таку гуманну професію як соціальний педагог. 

Враховуючи важливість лідерських якостей для професійної 
діяльності соціального педагога, нами було розроблено спецкурс з 
формування лідерських у майбутніх соціальних педагогів коротку 
характеристику якого буде представлено нижче. 

За навчальним планом спеціальності «Соціальна педагогіка» 
вивчення дисципліни «Спецкурс з формування лідерських якостей у 
майбутніх соціальних педагогів» передбачено протягом одного навчального 
семестру. 

У тематичному плані представлено розподіл годин модулів за 
видами навчальних занять та самостійної роботи студентів див. табл. 1 та 
табл. 2. 

Метою курсу є підготовка соціально активної особистості, 
соціального педагога методом формування лідерських якостей. 

Поряд з традиційними видами аудиторних занять у представленому 
спецкурсі заплановано виконання індивідуальної аудиторної роботи під 
керівництвом викладача, коли проводиться колективне або індивідуальне 
консультування студентів, та модульний контроль. 

У результаті вивчення дисципліни «Спецкурс з формування 
лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів» студенти повинні 
знати: характерологічні особливості потенційного лідера; напрями 
досліджень у сфері лідерства; шляхи вирішення конфліктних ситуацій, що 
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виникають в колективі; методики, спрямовані на розвиток лідерських 
якостей. 

Студенти повинні уміти: володіти методами виявлення та 
формування лідерських якостей; вміти використовувати педагогічні 
техніки у процесі формування лідерських якостей; більш впевнено 
аналізувати процеси навколишнього середовища; організовувати 
дозвіллеву діяльність молоді, волонтерські та громадські об’єднання; 
впроваджувати нові технології роботи. 

Вивчення навчальної дисципліни «Спецкурс з формування 
лідерських якостей у майбутніх соціальних педагогів» здійснюється на 
принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і 
динамічній роботі студентів над засвоєнням теоретико-практичної 
дисципліни з використанням модульної технології навчання та 
рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу. 

Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна підготовка 
до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю. 

Дисципліна «Спецкурс з формування лідерських якостей у майбутніх 
соціальних педагогів» розрахована на 90 години. З них: 40 годин – на 
самостійну, 50 годин – на аудиторну роботу. Аудиторні години розподілені 
наступним чином: 16 годин лекційних, 20 годин практичних та 14 годин 
індивідуальної роботи. 

Рейтингова система оцінювання дозволяє врахувати, як поточну 
підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначити рівень 
засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (залікова) 
оцінка виставляється за рейтинговими показниками. 

 
Таблиця 1 

Зміст дисципліни 
 

К-ть годин № Назва розділів, тем та їх зміст всього лекцій 
Модуль І. Науковий погляд на феномен лідерства. 12 6 

1. Сутність та зміст феномена лідерства. Історичні витоки 
лідерства. Основні поняття, їх суть, співвідношення та специфічні 
риси. Теорії та концепції лідерства. Поділ, типи та критерії 
лідерства. Основні принципи поведінки лідера. 

 2 

2. Харизма. Поняття харизми та її основні характеристики. 
Харизматичний лідер чи харизматична особистість? Як розвинути 
харизму. 

 2 

3. Основні принципи поведінки лідера, погляд науки на феномен 
лідерства та особистісні характеристики лідера. Психологічний 
та психо-діагностичний погляд на лідерство та лідерські якості. 
Соціальний погляд. Лідерство та управління. Релігія та лідерство. 

 2 

Модуль ІІ. Взаємодія з різними групами населення. 16 6 
4. Робота з волонтерами. Виникнення та основні поняття 

«волонтер», «волонтерство». Принципи волонтерства. Діяльність 
керівника волонтерського об’єднання. 

 2 
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5. Співпраця з соціальними службами. Соціальні служби та 
підтримка молодіжних ініціатив. Використання лідерського 
потенціалу для захисту дітей-сиріт. Виховний вплив лідера на 
дітей з девіантною поведінкою. 

 2 

6. Лідер-суспільство-право. Лідер-суспільство. Суспільство-право. 
Право-особистість.  2 

Модуль ІІІ. Лідер у суспільстві. 8 4 
7. Створення на управління закладами соціального спрямування. 

Гендерний аспект лідерства. Типи та характеристика закладів. 
Основи створення та управління. Жіноче лідерство. Чоловіче 
лідерство. Протистояння жіночого та чоловічого лідерства. 

 2 

8. Вплив лідера на підвищення творчого, культурного та вольового 
рівня групи послідовників. Вимоги до лідера як організатора. 
Авторитет – зразок для наслідування. Методи самовдосконалення. 

 2 

 
Таблиця 2 

Зміст практичних занять 
 

№ Назви практичних занять та їх зміст Год. 

1. 

Самооцінка та виявлення схильностей особистості. Тест «Лідер». 
Методика на виявлення схильності до лідерства. Методика на виявлення 
стилю взаємодії. Методика на виявлення схильності до керівництва.  
КОС – 2 

2 

2. 

Виявляємо лідерів. Гра «Лідер – це…». Дослідження тестовими 
методиками: «Чи приємно з Вами спілкуватись?», «Яка у Вас репутація?», 
«Чи радіють люди Вашому приходу?», «На скільки Ви розсудливі?», «Чи 
довіряєте Ви людям?», «Скільки зірочок на Ваших погонах?», «Капітан, 
рульовий або пасажир?», «Чи сильна в тебе харизма?». Гра «Харизматична 
особистість». 

2 

3. Перегляд відеотеки лідерства. Перегляд радянського фільму «Лідер». 
Обговорення позиції головних героїв фільму. 2 

4. Лідер – організатор волонтерів. Гра «Лідер майбутнього». Методика «Що 
може волонтер?». Гра «Дерево ідей». 2 

5. 

Дискусія «Перепони в роботі з волонтерами». Дискусія – це форма 
колективного обговорення, мета якого виявити істину через зіставлення 
різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Основними питаннями 
дискусії «Перепони в роботі з волонтерами» є: «Які суперечності чекають 
на волонтера при його входженні до нової організації?», «Які суперечності 
чекають на колектив організації при появі нового волонтера?», «Яким є 
вихід із ситуації?». 

2 

6. Соціальне партнерство. Гра «Східний ринок». Гра «Лото». Гра «Я та анти Я». 2 

7. 

Розробка та захист проектів «Формування лідерських якостей у…». 
Розробка проекту здійснюється на листах ватмана у бажаній для студента 
формі (малюнок, текстовий опис програми). Обов’язковими складовими 
проекту є: назва, мета, цільова аудиторія, місце проведення, план заходів, 
фінансування. Захист проекту передбачає виступ студента перед колегами 
та викладачем. 

2 

8. Права та їх порушення. Методика «Кроки». Гра «Лото почуттів». 
Методика «Соціограма». 2 
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9. 
Вирішення педагогічних ситуацій. Дискусія з проблем гендерного 
лідерства. Гра «Сліпий текст». Вирішення педагогічних ситуацій. Гра 
«Переходячи на особистості». 

2 

10. 
Диспут «Найвидатніші лідери України». Методи впливу на послідовників. 
Презентація студентами українських лідерів. Розбір методик по взаємодії з 
послідовниками. 

2 

 
Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на 

лекційних та практичних заняттях. Рейтинговий бал за заняття 
встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних 
оцінок отриманих на усіх заняттях певного модуля. Заходи з модульного 
контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу 
даного модуля. При згоді студента, до відомості обліку успішності може 
бути проставлена залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу 
(див табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Розрахунок рейтингових балів за 
видами поточного (модульного) контролю 

 
№ 
п/п Вид діяльності Коефіцієнт Кількість 

робіт Результат 

1 Присутність 1 18 18 
2 Активність 2 18 36 
3 Перевірка наявності конспекту 1 8 8 
4 Модульна контрольна робота 10 2 20 

5 Розробка та захист науково-
дослідних проектів 12 1 12 

6 Написання твору роздуму 6 1 6 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
Нормований рейтинговий бал 100 

 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування. 

– методи письмового контролю: модульне письмове тестування, 
творчі роботи. 

– методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

– своєчасність виконання навчальних завдань; 
– повний обсяг їх виконання; 
– якість виконання навчальних завдань; 
– самостійність виконання; 
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– творчий підхід у виконанні завдань; 
– ініціативність у навчальній діяльності. 
Для виконання самостійної роботи студентам пропонується 

виконання наступних завдань. 
Модуль І. Науковий погляд на феномен лідерства. 1. Обґрунтуйте, в 

чому полягає феномен лідерства. 2. Проаналізуйте особливості самооцінки 
лідерів. 3. Розкрийте особливості психологічного розвитку особистості. 
4. Проаналізуйте теорії, що розкривають поняття «лідер» та «лідерство». 
5. Визначте роль лідерських якостей у житті звичайної людини. 

Модуль ІІ. Взаємодія з різними групами населення. 1. Обґрунтуйте 
важливість появи лідера в організації соціального спрямування. 
2. Проаналізуйте вимоги до соціального педагога-лідера, який працює з 
волонтерами. 3. Обґрунтуйте, в чому полягає особливість роботи лідера з 
дітьми-сиротами. 

Модуль ІІІ. Лідер у суспільстві. 1. Придумайте або занотуйте 3 
ситуації, в яких було б використано лідерство. 2. Підготуйте виступ про 
людину, яку вважаєте лідером. 

Для виконання індивідуальних завдань. 
Модуль І. 1. Розкрийте вклад науковців у дослідження проблеми 

взаємодії лідера та послідовників. 2. Проаналізуйте основні періоди 
розвитку лідерства. 3. В чому полягає відмінність понять «лідер», 
«керівник». 4. Розкрийте етапи розвитку в людини лідерських якостей. 5. У 
формі таблиці розкрийте детальний план заохочення незнайомої/ 
малознайомої людини до участі у конкурсі. 

Модуль ІІ. 1. Охарактеризуйте та розкрийте співвідношення понять 
«команда», «система» та «агентство». 2. Розкрийте взаємозв’язок розвитку 
лідера та його команди. 3. Визначте місце міжособистісних конфліктів у 
життєдіяльності волонтера та організації. 4. Розкрийте нормативну та 
законодавчу базу, що є основою для діяльності соціального педагога-
лідера по захисту дітей вулиці. 5. Створіть план залучення дітей-сиріт до 
вашої соціальної акції. 

Модуль ІІІ. 1. Підготуйте виступ про українського лідера. 
2. Придумайте, або занотуйте 3 ситуації з використанням лідерських 
якостей. 3. Зазначте різницю між жіночим та чоловічим лідерством. 
Оформіть відповідь у вигляді таблиці. 4. Створіть таблицю, в якій 
охарактеризуйте основні етапи розвитку відносин в колективі. 

Для написання рефератів пропонується нижче означена тематика. 
Модуль І. 1. Концептуальні підходи до формування лідерських 

якостей. 2. Лідерські якості як соціально-педагогічний феномен. 
3. Значення харизми для лідера дитячого колективу. 

Модуль ІІ. 1. Лідерські якості – необхідна складова професійних 
якостей соціального педагога. 2. Критерії та рівні прояву лідерських 
якостей у майбутніх соціальних педагогів. 3. Роль лідера в житті волонтерів. 

Модуль ІІІ. 1. Вплив соціального педагога-лідера на різні групи 
населення. 2. Роль лідерських якостей в житті соціального педагога. 
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3. Лідерство в громадянському суспільстві. 
Програма спецкурсу «Формування лідерських якостей у майбутніх 

соціальних педагогів» передбачає написання індивідуального твору-роздуму 
на тему «Я-лідер» та створення групових науково-дослідних проектів. 

Твір-роздум вимагає від студента не тільки і не стільки знання 
конкретної проблематичної теми, а й вміння проникнути в визначення 
декількох авторів, які порушують ту ж саму проблему, а також вміння 
оригінально, по-своєму, висвітлити певні події, висловити своє ставлення 
до них, сформувати власний світогляд, свою життєву позицію. Твір-роздум 
націлений на висвітлення думок теоретично непідготовленої людини з 
приводу лідерства в цілому та погляду студента на себе як лідера 
соціально-педагогічної діяльності частково. Саме тому завдання написати 
твір-роздум на тему «Я-лідер» дається студентам на самостійне виконання 
після першого заняття. 

Розробка науково-дослідних проектів має на меті активізацію 
студента, спрямовану на використання отриманих знань та умінь. Проекти 
мають включати розроблені студентом форми та методи роботи з тими 
категоріями людей, які, на думку студента, потребують допомоги. 
Розробка проекту здійснюється на листах ватмана у бажаній для студента 
формі (малюнок, текстовий опис програми). Обов’язковими складовими 
проекту є: назва, мета, цільова аудиторія, місце проведення, план заходів, 
фінансування. Захист проекту передбачає виступ студента перед колегами 
та викладачем. При можливості здійснення, проект може бути винесено на 
засідання кафедри та інституту. 

Впровадження програми спецкурсу з формування лідерських якостей 
у майбутніх соціальних педагогів може допомогти сьогоднішнім 
студентам в майбутній професійній діяльності почувати себе більш 
впевнено та комфортно, не боячись нововведень, створювати такі умови, 
які б дозволили більш ефективно долати негативні ситуації життя. Адже, 
як зазначають Капська А., Вайнола Р., Вольнова Л., Мірошниченко Н., 
Поліщук Ю., Тименко В. «…головною метою соціальної педагогіки як 
практичної дисципліни слід вважати побудову технологій, що 
забезпечують подолання відчуження особистості від своєї справжньої 
соціальної природи» [1, с. 8]. 
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У статті розглянуто погляди американського педагога-

реформатора Джона Холта на розвиток математичних умінь дітей. 
Філософія Дж. Холт щодо вивчення математики полягала у наступному: 
дорослі використовують числа для кількісного вимірювання предметів, що, 
у свою чергу, допомагає їм використовувати ці предмети належним 
чином, робити певні судження щодо них. Дж. Холт радив дорослим 
дозволити дітям робити з числами те саме. 

Ключові слова: Джон Холт, математичні здібності, економічне 
мислення, фінанси, економіка, шкільне навчання. 

 
Надзвичайно важливо діагностувати професійні інтереси учнів у 

шкільному віці. Зокрема, уміння економічно мислити ґрунтується на 
здатності здійснювати логічні операції, абстрагувати, порівнювати, 
співставляти, відстежувати функціональні залежності. У цьому контексті 
значний інтерес становлять погляди Джона Калдвелла Холта (1923–
1985 рр.) – відомого американського педагога, реформатора американської 
системи шкільної освіти, засновника теорії домашнього навчання. 

Сьогодні погляди та ідеї Дж. Холта користуються надзвичайною 
популярністю не лише у США, а й в усьому світі. Доказом цього факту є 
активна діяльність Асоціації Джона Холта (Holt Associates), заснованої 
Дж. Холтом у 1971 році. Президентом Асоціації є Патрік Фаренга 
(Patrick Farenga) – ідеолог, теоретик домашньої освіти, плідний автор, 
який зробив величезний внесок у видання освітніх розробок Асоціацією 
Джона Холта. 

Посилання на педагогічну спадщину та часткову інформацію про 
життєвий шлях Дж. Холта знаходимо у працях таких зарубіжних учених: 
американських – С. Роджерса (C. Rodgers), П. Фаренги (P. Farenga); 
британського – К. Муртона (C. Murton); індійського – А. Гупти (A. Gupta); 
німецького – Т. Спіглера (T. Spiegler); польських – М. Будайчак (M. Budajczak), 
Н. Зелінської (Н. Zielińska) і російських – Н. Геди, Л. Дянкової, 
Н. Крилової, А. Рогозянського. Ідеї Дж. Холта у контексті домашнього 
навчання частково відображені у працях українських науковців: 
В. Богданова, А. Лещенко, М. Попової, С. Шумаєвої, М. Янковчук. 

Мета статті – розглянути погляди американського педагога-
реформатора Дж. Холта на розвиток математичних умінь дітей як 
передумови формування їх економічного мислення. 
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Дж. Холт є автором десяти унікальних книг, в яких він детально 
описав причини учнівських невдач у школі, запропонував оригінальні 
методичні рекомендації учителям і батькам для досягнення успішного 
навчання дітей як у навчальному закладі, так і за його межами – у колі 
родини. Педагогічна спадщина Дж. Холта складається з таких праць: «Як 
діти зазнають провалу в школі» (How children fail), «Як діти вчаться» (How 
children learn), «Школа, яка не розвиває» (The underachieving school), «Що 
я робитиму в понеділок?» (What do I do Monday?), «Свобода і все, що 
проти неї» (Freedom and beyond), «Втеча від дитинства» (Escape from 
childhood), «Замість школи» (Instead of education), «Ніколи не пізно» (Never 
too late), «Навчи себе» (Teach your own), «Неперервне навчання» (Learning 
all the time). Заслуговує на інтерес педагогічної спільноти епістолярна 
спадщина Дж. Холта – листи педагога, написані ним близько семидесяти 
різним дописувачам. Листи представлені у праці «Життя варте того, щоб 
жити; вибрані листи Джона Холта» (A life worth living; Selected letters of 
John Holt) під редакцію С. Шеффер – послідовниці Дж. Холта, яка додала 
власні нотатки й факти про кожну людину, якій писав педагог. Науковий 
інтерес становить журнал «Особистісний ріст без шкільної освіти» 
(Growing without schooling), який видавався у період з 1977 до 2001 року. 

У своїх працях Дж. Холт зосереджував увагу не лише на дослідженні 
дитячого мислення, пізнання, мовлення, читання, заняттях спортом, 
ставлення до мистецтва, а й на вивченні математичних здібностей дітей як 
передумови формування їх економічного мислення. 

Дж. Холт констатував: «Якщо математику розглядати як територію, 
яку необхідно дослідити, а не як перелік фактів, які необхідно вивчити, то 
діти, принаймні більшість із них, зрозуміють її швидше [4, с. 214]. 

Дж. Холт згадував наступний випадок зі свого життя: коли його 
племінниці було чотири чи п’ять років, старші брати вчили її рахувати. 
Вона повторювала числа в такому порядку: «Один, два, три, чотири, п’ять, 
сім, шість, вісім». Дж. Холт чув обурені голоси старших дітей. Вони 
говорили: «Ні, ні! Спочатку шість, а потім сім». Дякуючи цьому випадку, 
Дж. Холт дійшов до висновку, що з такої розмови діти можуть отримати 
досить дивне уявлення про числа. Вони можуть розглядати ці числа як 
ходу маленьких істот, одна із них – «Один», друга – «Два», третя – «Три» і 
т.д. Згодом ці маленькі істоти кружлятимуть у таємничому й безглуздому 
танку: «Два плюс два дорівнює чотири». Ймовірно, що з таким уявленням 
про числа діти матимуть труднощі під час вивчення математики [5, с. 46]. 

Дж. Холт підкреслював, що навчати дітей рахувати необхідно, 
використовуючи реальні предмети. Без сумніву, вчителі хотіли б, щоб їхні 
діти вміли рахувати, але ця здатність не має нічого спільного із розумінням 
чисел. Педагог наполягав на тому, що, коли маленькі діти вперше мають 
справу з числами, вони завжди повинні мати з ними справу як зі словом, 
що характеризує іменник. Дітей необхідно знайомити з числами таким 
чином: «Дві копійки», «Дві ложки» тощо. Пізніше діти зрозуміють, що 
слово «п’ять» означає групу з п’яти предметів. 
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За словами педагога, це не дуже гарна ідея знайомити дітей з 
числами у порядку їхнього зростання, адже у природі числа існують в 
досить хаотичному порядку. Діти повинні бути готовими до цього 
[5, с. 46–47]. 

У книзі «Неперервне навчання» педагог звертався до власного 
шкільного математичного досвіду. Так, Дж. Холт навчався у елітній 
приватній школі. Ця школа була традиційною. За словами Дж. Холта, дітей 
навчали математики механічним запам’ятовуванням, ніби вони папуги або 
лабораторні щурі, які вміють розмовляти. Він наголошував: «Жоден 
вчитель, якого я пам’ятаю, ніколи не обговорював з нами математичні 
правила, не показував нам цікаві математичні хитрощі. Все, що вчителі 
робили – це давали нам «факти», показували, як розв’язувати задачі, 
задавали і перевіряли домашнє завдання, муштрували й тестували нас»  
[5, с. 74]. 

Однак, Дж. Холт відзначав, що у його школі учні мали як секретний 
світ ігор, так і секретний математичний світ. Низка математичних 
хитрощів та ігор наповнювала школу. Звичайно, без схвалення вчителів й 
можливо без їхньої поінформованості. Учні часто грали у ці математичні 
ігри у класі або читальному залі, ховаючись за шкільними книгами з 
математики [5, с. 74]. 

Філософія Дж. Холта щодо вивчення математики полягала у 
наступному: дорослі використовують числа для кількісного вимірювання 
предметів, що, у свою чергу, допомагає їм використовувати ці предмети 
належним чином, робити певні судження щодо них. Дж. Холт радив 
дорослим дозволити дітям робити з числами те саме. Педагог вірив у 
навчальну силу різних вимірювальних засобів – сантиметрів, лінійок, ваг, 
термометрів, барометрів тощо. 

Значну увагу Дж. Холт приділяв дослідженню ролі грошей у житті 
дитини. За словами педагога, діти зачаровані грішми. Дорослі часто 
говорять: «Ми повинні навчати дітей математиці, оскільки одного 
прекрасного дня вони матимуть справу з грошима». Дж. Холт 
підкреслював, що дітям дуже цікаво мати справу з грошима. Педагог 
підкреслював, що надзвичайно важливо, щоб дитина бачила витрати 
родини на харчування, податки, страхування, скільки коштує та чи інша 
річ, скільки вона коштувала минулого року тощо [1]. 

Педагог апелював до власного життєвого досвіду: коли він зростав, 
батько неодноразово щодо грошей висловлювався таким чином: 
«Найважливіша річ у світі – це справа, за допомогою якої ти заробляєш на 
життя». За винятком цих слів, про гроші ніколи не згадували у присутності 
Джона і його сестер. Педагог писав: «Я не знав тоді, я не знаю зараз, 
скільки заробляв мій батько чи який інший прибуток він міг мати, які 
податки він сплачував, скільки коштувало моє навчання у школі, скільки 
ми платили за медичну страховку чи будь-що. Я не пам’ятаю, що я 
цікавився цим, але якби й цікавився, то ніколи б не наважився запитати» 
[6, с. 81]. 
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Дж. Холт переконував, що діти повинні знати про доходи та видатки 
їхньої сім’ї. Дітей цікавлять такі речі. Гроші – одна з найцікавіших і 
найпривабливіших частин світу дорослих. Діти хочуть знати про цей світ 
якомога більше» [5, с. 81]. 

З іншого боку, за словами Дж. Холта, фінанси й економіка родини є 
маленькою і спрощеною версією економіки міста, штату, країни і світу. 
Чим більше дитина розуміється на економіці сім’ї, тим краще вона 
розумітиметься на економіці більших об’єднань, громад. Крім того, 
економіка родини – це хороша нагода поговорити про числа й математику 
в реальному контексті. Замість того, щоб вчитися використовувати числа 
абстрактно, у вакуумі, діти почнуть думати й говорити про числа в 
реальному світі. Економіка сім’ї познайомить дитину з такими поняттями 
як: відсоток, позика, кредит, страховка тощо. Розмовляючи про гроші, 
дорослі можуть використовувати різні види діаграм – гістограми, кругові 
діаграми. Дорослі можуть показати дітям на прикладі як розподіляються 
прибутки та видатки сім’ї, як видатки варіюють протягом року (залежно 
від пори року) чи з року в рік тощо [5, с. 81–82]. 

Дж. Холт наголошував, що подвійна бухгалтерія (різниця між 
прибутками і видатками, активами і пасивами) є одним із блискучих 
винаходів людського розуму. Педагог вважав, що сім’я повинна вести свої 
фінанси так, ніби вона є маленькою корпорацією з прибутками і 
видатками, активами і пасивами. 

Педагог відзначав, що деякі діти можуть виявити цікавість до того, 
щоб бути бухгалтером у сім’ї, вести облік прибутків і видатків. Дж. Холт 
радив батькам дозволити дітям виписувати чеки для оплати рахунків тощо; 
зробити фінансову частину життя дорослих доступною для дітей. На думку 
Дж. Холта, оточуючий світ – це найкращий спосіб познайомитися з 
числами. Саме такий світ занурений у контекст реальності, а все, що 
робить система шкільного навчання – це позбавляє дітей пізнавати світ, на 
практиці використовувати його можливості. У реальному житті ми 
кожного дня натрапляємо на цілу низку нумерації: будинки, фотографії, 
музичні твори, кулінарні рецепти, бізнес тощо. Тому, на думку Дж. Холта, 
оточуючий нас світ має всі засоби для того, щоб навчити дітей 
користуватися числами [1]. 

У журналі «Особистісний ріст без шкільної освіти» Дж. Холт 
підкреслював: «Якщо ми хочемо «навчити» дітей тому, що школи 
називають «основними математичними поняттями», наприклад, 3 + 4 = 7 і 
5 х 4 = 20, найкращий спосіб зробити це – дати дітям можливість відкрити 
ці поняття самостійно шляхом експерименту» [2]. 

Діти не можуть дізнатися багато з кулінарної книги, навіть, якщо це 
найкраща книга. Дитина вчиться кожної хвилини, не вдаючись до методів, 
які здаються найкращими для дорослих, а користується тими, які найкращі 
для дитини. Вчителям важко це зрозуміти. Чим більше дорослі знають про 
структурну природу власних ідей, тим більше вони намагаються 
перемістити цю структуру в голови дітей. Але це не можна зробити. Діти 
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повинні самостійно побудувати цю структуру. Дорослі можуть бачити, що 
факт А і факт Б пов’язані фактом В, але вони не можуть перемістити цей 
зв’язок у свідомість дитини шляхом розповіді про нього. Дитина може 
пам’ятати факти і те, що дорослий сказав про зв’язок між ними, але, 
ймовірніше, що вона запам’ятає ці факти як А, Б, В, які ніяким чином не 
пов’язані один з одним [3]. 

У книзі «Як діти вчаться» Дж. Холт описував цікавий випадок, 
пов’язаний з його досвідом вчителювання у школі. Так, одного разу 
Дж. Холту довелося заміняти вчительку першого класу. Коли вона 
приходила до класу, то, перш за все, писала на дошці декілька 
математичних задач, щоб чимось зайняти дітей до початку уроку. 
Зазвичай, це були задачі на додавання, але не більш ніж з двома 
доданками, і їхня сума була в межах 10. Діти не знали як розв’язувати 
складніші задачі. Вірніше, їм ніколи не пояснювали як такі задачі 
розв’язувати. Трапилося так, що, прийшовши на заняття до учнів, 
Дж. Холт забув написати на дошці звичні для них задачі. Двоє чи троє 
дітей прийшли до класу раніше і побачили, що на дошці нічого не 
написано. Вони запитали Дж. Холта, чи можуть самостійно написати 
задачі на дошці. Оскільки педагог був впевнений в тому, що дітям 
подобається писати на дошці, дозволив їм написати приклади. Спочатку 
вони писали знайомі для них приклади, а потім стали сміливішими і 
почали писати приклади типу 70 + 20 = ? Відразу виникли суперечки щодо 
правильної відповіді. За словами Дж. Холта, посперечавшись, діти 
доходили до згоди і, як правило, їхні відповіді були вірними. До педагога 
вони зверталися лише в тому випадку, коли декілька дітей були впевнені у 
своїй правоті. Поступово вони переходили до вирішення прикладів типу 
200 + 400 або навіть 230 + 500 і 340 + 420. Таким чином, крок за кроком 
більшість дітей зрозуміли правила додавання. Через тиждень (працюючи 
лише декілька хвилин у день) діти зрозуміли той матеріал, на вивчення 
якого у шкільному розкладі присвячувалися роки [4, c. 213–214]. 

Як свідчить електронне листування з П. Фаренгою – послідовником 
Дж. Холта, дорослі вважають, що діти ніколи не знатимуть математику, 
якщо їх не змушувати її вчити. Але математика, за словами П. Фаренги, як 
і читання, письмо, історія і наука, дуже тісно пов’язана з нашим життям, 
тому ми можемо зануритися в неї і досліджувати її з різних ракурсів, а не 
лише через призму шкільної начальної програми. 

Дж. Холт констатував, що більшість дорослих, зрозумівши врешті-
решт, що інтелект людини в будь-якому широкому і важливому значенні 
не фіксований, а надзвичайно змінний, можуть прийти (і приходять, 
насправді) до невірного висновку, що дітей можна «навчити» інтелекту, як 
вчать математиці, мові чи історії: «Я знаю щось і ви теж повинні знати це, і 
збираюся змусити вас вивчити це». Саме такий підхід заважає вивченню. 

Педагог наголошував: «Ми не повинні вчити дітей бути розумними. 
Вони народилися такими. Єдине, що ми повинні припинити – це робити їх 
тупими» [3, с. 161]. 
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Дж. Холт підкреслював, що діти бачать світ як одне ціле, можливо 
містичне, але ціле. Вони не ділять його на маленькі категорії, як це роблять 
дорослі. Для дітей природно перестрибувати з одного предмета на інший, і 
встановлювати зв’язки, що рідко можна зробити у звичайному класі і 
шкільному зошиті. Вони прокладають свою власну дорогу в невідоме, 
дорогу, яку дорослі ніколи не змогли б прокласти для них. Так, наприклад, 
якби дорослі вирішили, що для дитини важливо знати про Троянську 
війну, чи почали б вони свою розповідь із аквалангістів. Звичайно, ні. 
Навіть, якби так, то для багатьох дітей такий початок був би не дуже 
зрозумілим. Вивчаючи щось, діти керуються своєю цікавістю. Таким 
чином вони вивчають більше, ніж якби дорослі запропонували свій 
підхід [4, с. 232]. 

Дж. Холт писав: «Люди часто знервовано говорять мені, що якщо ми 
дозволимо дітям вчити те, що вони хочуть, то вони стануть вузькими 
спеціалістами. Це не так. Це притаманно дорослим; в університетах є 
багато людей, котрі зачинилися у маленьких «фортецях» штучно 
обмеженого приватного навчання. Але здорові діти, якщо вони допитливі і 
не залякані, не навчаються в такий спосіб; їхнє навчання здійснюється в 
багатьох напрямах. Кожне нове поняття, що вони вивчили, спрямовує до 
нових понять, які необхідно вивчити. Їхня допитливість лише зростає від 
того, як вони її живлять. Завдання дорослих – задовольнити цю 
допитливість» [4, с. 233]. 

Таким чином, наукові досягнення та спостереження Дж. Холта за 
учнями на практичних заняттях дають впевненість у реальності його 
поглядів. Використання їх у власній практиці допоможе кожному 
вчителеві застосувати наукові надбання Дж. Холта у своїй педагогічній 
діяльності, а батькам застосувати новий підхід до навчання і виховання 
дітей. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Bumgarner М. A conversation with John Holt [Електронний ресурс] / 
M. Bumgarner. – Режим доступу : http://www.naturalchild.org/guest/ 
marlene_bumgarner.html. – Назва з екрана. 

2. Holt Associates [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. 
holtgws.com/Holtassociates.html. – Назва з екрана. 

3. Holt J. How children fail / John Holt. – REV. ed. – New York : 
«A Merloyd Lawrence Book». – Massachusetts, 2002. – 298 p. 

4. Holt J. How children learn / John Holt. – rev. ed. – New York : «A Merloyd 
Lawrence Book». – Massachusetts, 1992. – 303 p. 

5. Holt J. Learning all the time / John Holt. – rev. ed. – New York : 
«A Merloyd Lawrence Book». – Massachusetts, 1989. – 303 p. 

6. Holt J. Never too late [Електронний ресурс] / John Holt. – Режим 
доступу : http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/nevertoolate. – 
Назва з екрана. 

http://www.naturalchild.org/guest/
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/nevertoolate


 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
73 

УДК 371.13 
 

Зоя Сирота, 
Всеволод Сирота 

 
СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА ЯК ПРОЦЕС 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ПІЗНАННІ ЛЮДИНИ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ 
 

У статті розглядаються теоретичні підходи до проблеми 
сприйняття творів мистецтва як процесу відображення в пізнанні 
людини художнього образу. Досліджується сутність таких понять, як 
сприйняття, образ, художній образ, художньо-образне мислення. 
Розглядаються властивості фасилітованої дискусії та педагогічне 
управління процесом художнього сприйняття творів мистецтва. 

Ключові слова: сприйняття, образ, художній образ, художнє 
мислення, фасилітована дискусія. 

 
На сучасному етапі особливого значення набуває потреба 

обґрунтованих змін в теорії та практиці гуманістичної освіти учнівської 
молоді. 

Мистецтво, як специфічна форма суспільної свідомості відображає 
цінності минулого і сучасного, узагальнює багатовіковий досвід духовно-
емоційного ставлення людини до світу, допомагає їй глибше пізнати себе, 
свій внутрішній світ і матеріальну дійсність [10]. 

Здатність людини мислити в образах створила таке унікальне явище, 
як мистецтво. 

Мистецтво – це вид людської діяльності, що відображає дійсність у 
конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. 
Саме воно має непересічне значення для повноцінного, цілісного 
сприйняття світу, для формування переконань особистості, поглядів та 
системи цінностей людини. Значний виховний потенціал, знання і 
розуміння творів мистецтва насамперед потребують їх глибокого та 
свідомого сприйняття. 

Проблема сприйняття творів мистецтва як процесу відображення в 
пізнанні людини художнього образу розглядалась багатьма вченими. 
Особливості сприймання мистецтва досліджували такі вчені як 
Л. Виготський, М. Блінова, Л. Бочкарьов, Т. Дорошенко, О. Костюк, 
М. Марков, Є. Назайкінський, О. Ростовський. 

Розвиток художнього образу в сфері мистецтва висвітлено в працях 
А. Азархіна, Ю. Афанасьєва, М. Кагана, Є. Крупника, А. Сохора, Л. Столовича, 
С. Раппопорта, С. Руднєвої, О. Рудницької, Л. Шеремета, Г. Шингарова. 

Специфіку художньо-образного мислення, взаємозв’язок соціального 
й особистісного у процесі сприймання творів мистецтва розглядали 
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Б. Асаф’єв, О. Костюк, В. Максимов, В. Медушевський, А. Сохор, 
О. Фарбштейн, взаємозв’язок між сприйманням людини та її життєвим 
досвідом – Є. Назайкінський. 

Водночас, слід зазначити, що деякі аспекти сприйняття художнього 
образу недостатньо повно розкрито в практиці сучасної школи. Саме воно 
має непересічне значення для повноцінного, цілісного сприйняття світу, 
формування переконань, поглядів та системи цінностей особистості. 

Педагогічне управління процесом художнього сприйняття є 
важливим і потребує глибокого та ґрунтовного вивчення. 

Мета статті полягає у висвітлені проблеми сприйняття творів 
мистецтва як процесу відображення в пізнанні людини художнього образу. 

У філософському словнику термін «сприйняття» має два значення. 
Перше значення це образ предмету, що виникає в процесі сприйняття, 
друге – результат формування цього образу [11]. 

У психологічній літературі термін «сприйняття» художнього образу 
визначається як відображення предметів і явищ у сукупності їхніх 
властивостей при безпосередньому впливі на органи чуття людини. 

А. М. Леонтьєв визначає сприймання як «психологічний процес 
відображення в мозку людини предметів та явищ матеріального світу у 
вигляді зорових, слухових, рухових та інших образів» [5, с. 128]. 

Іноді терміном «сприйняття художнього образу» визначають також 
систему дій, спрямовану на ознайомлення з предметом, який впливає на 
органи чуття. 

В. В. Асаф’єв стверджує: «Сприймання – образ об’єктивно 
існуючого предмету, образ не дзеркальний, не мертвий, а пов’язаний з 
активністю людини, зі спеціальними особливостями та ступенем розвитку 
її органів чуття та інтелекту» [1, с. 322]. 

Кожен художній твір – це світ образів, що символізують багатство 
виявлень життєвості у досконалій формі. Як стверджує О. Лосєв, 
«поетичне власне предмет, на який спрямована поезія, але спосіб його 
зображення тобто врешті-решт спосіб його розуміння» [6, с. 63]. 

Образ – це універсальна категорія, що закріплює своєю символічною 
мовою практичні та духовні здобутки людства. 

Основою форми будь-якого виду мистецтва виступає художній 
образ. 

Теорія художнього образу як формуючої основи життєвості твору 
мистецтва розглядається в естетиці класиків німецької філософії: І. Канта, 
Ф. Шеллінга, Г. Гегеля. 

Художній образ – особлива форма естетичного освоєння світу, якій 
має цілісність, конкретність, предметно-чуттєвий характер. Часто виникає 
він парадоксально, непередбачувано. 

Спосіб творення художнього образу це головний критерій 
приналежності його до будь якого виду мистецтв. 
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На думку В. С. Мовчана,поняття «художній образ» варто відрізняти 
від поняття «художність образу», вони мають різне змістовне наповнення. 
Перше відображає специфіку мистецтва як виду діяльності з властивим 
йому художньо-образним способом відображення світу, тобто художній 
образ – це спосіб, у який дійсність може явити себе у мистецтві. Поняття 
«художність образу» означає якісний бік діяльності творення образу та 
естетичну визначеність наслідків [8]. 

Образи виникають у свідомості людей під впливом реальної 
дійсності, сприйнятої за допомогою органів чуття. Вони є копіями, 
відбитками дійсності. Образи зберігаються в пам’яті і можуть бути 
відтворені уявою. На основі образів пам’яті художник створює нову 
реальність – художній образ, який в свою чергу викликає у свідомості 
людей (слухачів, глядачів) низку уявних образів. 

Художній твір це актуалізований і перетворений автором минулий 
досвід людини, суспільства, людства. Його зміст складають художні 
образи, втілені в осмисленому відображенні естетичної оцінки дійсності 
безпосередньо у свідомості творця. 

Як зазначає О. П. Рудницька, художній зміст завжди викликає у 
людини індивідуально-неповторні асоціації, наявність яких забезпечує 
механізми включення до процесу сприйняття особистісного досвіду 
реципієнта, що доповнює і збагачує структуру мистецького твору. Цей 
досвід у сукупності усіх його елементів: життєвого, загально-естетичного, 
художнього, виступає основою народження асоціативних уявлень суб’єкта 
сприйняття [11]. 

Саме завдяки асоціативному мисленню, інтуїції, вирізненню тих чи 
інших аспектів твору суб’єкт пізнає його глибинний «підтекстовий» смисл. 

На думку багатьох дослідників інтенсивність сприймання художніх 
образів залежить від наступних чинників: 

– першочерговій установці на сприйняття; 
– яскравості творів для сприйняття; 
– сили емоційної реакції на художній твір; 
– ступеня новизни естетичної інформації; 
– наявності художньо-естетичного досвіду людини, знання нею 
засобів мовної виразності . 

Варто також окреслити етапність цілеспрямованої організації 
формування процесу сприйняття образу художніх творів: попередній або 
перед комунікативний, комунікативний етап педагогічного керівництва та 
заключний або посткомунікативний етап закріплення отриманої 
інформації, що виходить за межі сприйняття художнього твору. 

Кожен художній твір – це світ образів, що символізують багатство 
виявлень ідеальної життєвості у формах Специфічним типом реальності є 
мова художнього образу, що має символічно знакову природу. Властиве 
мистецтву розмаїття змістовних шарів духовного досвіду зумовлює 
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складність структури його образної мови. Художньо-образна мова 
символізує змістовну глибину життя через індивідуалізацію всезагального, 
надаючи йому «чуттєво-поодинокого характеру» [2, с. 57]. 

Художній образ наділений своєю логікою, він розвивається за своїми 
внутрішніми законами, а життєвий матеріал, що лежить в основі твору, 
наче «веде» автора за собою, і художник іноді приходить зовсім не до того 
результату, якого прагнув. За великим рахунком, художній образ часто, 
розвивається парадоксально або непередбачувано. 

Мислення це основа будь-якого виду мистецтва. Тому, спілкування з 
художнім твором – складний психологічний процес. 

Формою мислення у мистецтві виступає художній образ, а спосіб 
творення художнього образу це головний критерій приналежності до 
різних видів мистецтва. 

Образи виникають у свідомості людей під впливом реальної 
дійсності, сприйнятої за допомогою органів чуття. Вони є копіями, 
відбитками дійсності. Образи зберігаються в пам’яті і можуть бути 
відтворені уявою. На основі образів пам’яті художник створює нову 
реальність – художній образ, який в свою чергу викликає у свідомості 
людей (слухачів, глядачів) низку уявних образів. В художньому творі 
образ виступає на перший план і через нього пізнається значення, думка, 
ідея [8]. 

Багатьма вченими, дослідженню художньо-образного мислення 
приділялася належна увага. У філософії (Ю. Афанасьєв, В. Волков, 
І. Герасимова, Л. Левчук, В. Мазепа, В. Малахов, С. Рапопорт, В. Шишка), 
психології (А. Брушлинський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Костюк) 
культурології (В. Біблер, О. Шевнюк, О. Щолокова), музикознавстві 
(А. Лащенко, В. Медушевський), педагогіці (І. Зязюн, Є. Назайкінський, 
О. Рудницька, Г. Падалка). 

Художньо-образне мислення, на думку І. Зязюна, є результатом 
одночасної дії обох сигнальних систем та базується і на основі образів, і на 
основі понять. Художньо-образне мислення в силу асоціативності 
пробуджує підвищену здатність до уявлення; воно емоційно-почуттєве, 
тобто «постійно народжує переживання, зумовлювані художніми 
образами», які, на думку автора, є результатом складної аналітико-
синтетичної діяльності з участю вищого ступеня пізнання – абстрактного 
мислення. Воно несе у со6і одночасно і глибокі думки і живе бачення 
світу, воно містить у собі величезну пізнавальну можливість. Художні 
образи, які формуються засобами літератури, музики, живопису, завжди 
поліфункціональні. Джерело їх виникнення може бути одне і те ж, 
наприклад, читання певного художнього тексту, прослуховування музики, 
сприйняття картини. Але в створенні суб’єктивного образу на цій основі 
завжди є присутні чуттєві ознаки різної модальності, пов’язані з особистим 
досвідом людини. Чим багатша і різноманітніша палітра цих 
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різномодальних чуттєвих ознак – зорових, слухових, тактильних – тим 
яскравішим, виразнішим буде створений образ, який несе в собі не просто 
відображення фізичних характеристик такого об’єкту, але й естетичне 
ставлення людини до дійсності [4]. 

Художньо-образне мислення, з одного боку, пов’язане з 
особливостями сприймання засобів виразності того чи іншого виду 
мистецтва. З другого, художньо-образне мислення – це те , що дає змогу 
осягнути образність будь-яких видів мистецтва та їх синтезу (у музичній, 
образотворчій і хореографічній діяльності). 

Створення художніх образів вимагає від митця максимальної 
активізації художньо-образного мислення. Саме воно має непересічне 
значення для повноцінного, цілісного сприйняття світу, формування 
переконань, поглядів та системи цінностей особистості. 

Важливо, в процесі педагогічного управління процесом художнього 
сприйняття та створення художніх образів,використовувати інтерактивні 
методики навчання, а саме, як пропонує Л. Масол – метод фасилітованої 
дискусії [7, с. 92] 

Як зазначає Л. Масол, метою інтерактивних технологій навчання є 
набуття учнями інтеркультурної компетентності – готовності, здатності до 
комунікативної та кооперативної діяльності. Їх можна класифікувати 
наступним чином: уміння слухати партнера; уміння переконувати, 
аргументувати; уміння дискусувати, доходити компромісу; уміння 
взаємодіяти, співпрацювати. 

Фасилітація (від лат. – полегшувати, допомагати). Технологія цього 
спрямування була розроблена американськими вченими А. Хаузеном і 
Ф.Єнавайном, яка передбачає участь педагога в колегіальному навчанні 
учнів. Заснована технологія на основі педагогічного спілкування, 
педагогічного діалогу, який моделює навчально-виховний процес на основі 
партнерських стосунків. Це забезпечує між вчителем і учнями 
взаємоповагу, відкритість. За теорією філософа В. Біблера відбувається 
«діалог культур». Базові підходи цієї теорії було покладено в основу 
міжнародної програми «Формування образного мислення» (VTS). Групою 
українських фахівців програма була апробована в багатьох школах 
України і рекомендована до впровадження. 

До важливих елементів цієї технології відноситься парофраз і 
пов’язування думок учнів. Пов’язування та перефразування висловлювань 
дітей у процесі колективної діяльності, дає можливість підтримувати 
дискусію, спрямовують думки дітей на розуміння змісту мистецького 
твору та художнє сприймання його образів. 

Педагогічне управління процесом художнього сприйняття, основою 
якого є аналіз художніх творів, повинно обов’язково враховувати і 
індивідуальний досвід особистості та її нестериотипне бачення. Тому, як 
зазначає Л. С. Виготський, тільки завдяки співтворчості відбувається 
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«спілкування» з художнім твором, який сприяє «вирішенню особистісного 
завдання» [2, с. 305]. 

Отже, співтворчість це найактивніше цілісне сприйняття творів 
мистецтва,яка ґрунтується на авторському баченні світу та художньо-
пізнавальній діяльності реципієнта, відображення в пізнанні людини 
художнього образу, що і є певним способом спілкування з творами 
мистецтва. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ДО РОЗРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ УРОКІВ 

 
У статті розглядаються особливості основних етапів розробки 

мультимедійних презентацій уроків майбутніми учителями хімії. 
Показано, що мультимедійна презентація уроку – це процес і результат 
спільної навчально-пізнавальної діяльності студентів та викладача, яка 
дає змогу зорієнтувати теоретичне навчання у практичну площину, 
створити умови для інтеграції знань, умінь і навичок студентів із фахових 
та психолого-педагогічних дисциплін із сучасними інформаційними 
технологіями. 

Ключові слова: інформаційні технології, мультимедійна презентація, 
інтерактивні методи навчання. 

 
У сучасних умовах реформування вищої освіти в Україні суттєво 

зростають вимоги до якості підготовки фахівців з усіх спеціальностей, а 
особливо до їх вміння використовувати інформаційні технології, 
комп’ютерні програми тощо. Аналогічні вимоги постають у процесі 
підготовки майбутніх учителів-предметників, аби вони вільно володіли 
комп’ютерною технікою і активно її використовували під час навчання, 
оскільки сучасний учитель має не тільки володіти певним багажом знань, 
умінь і навичок, але також вміти самостійно здобувати нові знання з 
використанням різних засобів пізнання, в т.ч. інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень свідчить, що різні аспекти проблеми 
професійної підготовки майбутніх учителів розкриваються у працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: 

– теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних засад 
підготовки фахівців до комунікативної та інноваційної діяльності 
(В. Беспалько, І. Богданова, М. Вакуленко, Н. Волкова, I. Зязюн, І. Єрмакова, 
В. Кан-Калик, І. Логінова, С. Максименко, В. Паламарчук, В. Сластьонін, 
І.Циркун та ін.); 

– впровадження інновацій в освіті, в т.ч. у професійній освіті 
(С. Гончаренко, І. Дичківська, Н. Дічек, М. Кларін, В. Кремень, О. Мармаза, 
Н. Ничкало, В. Носков, О. Пометун, В. Химинець та ін.); 

– формування інформаційної культури педагога (А. Гуржій, 
М. Жалдак, В. Імбер, В. Клочко, Г. Козлакова, А. Коломієць, І. Костікова, 
Ю. Машбиць, І. Підласий, Є. Полат, А. Хуторський та ін.). 

Питання застосування інформаційних технологій у процесі навчання 
хімії висвітлюються у працях Л. Величко, Л. Романишиної, М. Тукало, 
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Н. Шиян, О. Ярошенко та ін. 
Мета даної статті – висвітлення підходів щодо підготовки 

мультимедійної презентації як ефективного засобу формування 
професійних умінь студентів – майбутніх учителів хімії. 

Значна частина шкіл уже мають у наявності мультимедійні 
проектори, що дає змогу суттєво покращувати наочність процесу навчання 
шляхом використання різноманітних слайдів, відеофрагментів, анімацій 
під час проведення уроків. 

На хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» у 2005 році для студентів 5 курсу введено нову навчальну 
дисципліну, яка нами упродовж кількох років модифікувалась стосовно 
назви, змісту і в теперішній час має назву «Методика застосування 
навчальних завдань та комп’ютерної техніки під час викладання предметів 
шкільного курсу», видано відповідний навчальний посібник [1]. 

Одне із завдань вивчення даної навчальної дисципліни – сформувати 
у студентів уміння використовувати знання та досвід, які набуті у процесі 
вивчення фундаментальних хімічних курсів, а також таких як 
«Інформатика», «Педагогіка», «Методика навчання хімії» та інші з метою 
розробки мультимедійної презентації уроку з використанням програми 
PowerPoint як основної, а також деяких допоміжних програм під час 
розробки електронного варіанту плану-конспекту уроку з хімії 
(ChemOffice, Origin, Exсel, текстового редактора MS Word, редактора 
формул та ін.). 

Проведене дослідження та реальна практика кількох років 
проведення навчальних занять із даної дисципліни показує, що основні 
етапи підготовки мультимедійної презентації уроків з хімії, як правило, 
можна виділити наступні: 

1) Організаційний етап. Цей етап розпочинається на першому 
лекційному занятті, під час якого викладач повідомляє загальні завдання 
вивчення даної навчальної дисципліни, орієнтовну тематику уроків-
проектів у формі презентації, певні рекомендації, графік консультацій, 
терміни підготовки презентацій та ін., а також надає для ознайомлення 
електронні розробки студентів попередніх випусків. Для виконання 
завдань використовується індивідуальна та групова (як основна) форма 
організації самостійної роботи. На цьому ж етапі проходить формування 
робочих груп, які включають, як правило, 3–5 студентів. Вибір тематик 
уроків для майбутніх презентацій та формування груп проходить 
виключно добровільно, що сприяє особистісно орієнтованій спрямованості 
подальшої навчальної-пізнавальної діяльності студентів, урахуванню їх 
професійних та наукових інтересів тощо. На практичних заняттях студенти 
знайомляться з методикою використання комп’ютерної техніки у процесі 
навчання; розглядають сучасні електронні навчальні посібники та ресурси 
Internet з хімії. 
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Студенти можуть використати мультимедійні розробки з обраної 
теми попередніх років, у які вносять доповнення та зміни. Перший (або 
останній) слайд відповідно містить інформацію про всіх авторів 
презентації, яка в окремих випадках концентрує дані кількох років. Такий 
підхід, на нашу думку, справляє на студентів добре враження, оскільки, 
крім визначеного попередниками певного алгоритму діяльності дає їм 
змогу критично аналізувати накопичений первинний педагогічний досвід 
студентів минулих років, виявляти позитивні аспекти, недоліки та вносити 
відповідні зміни. 

2) Проектувальний (підготовчий) етап. Кожна група спільно з 
викладачем визначають мету та основні завдання діяльності вчителя на 
уроці-презентації з обраної теми, план виконання усіх завдань з навчальної 
дисципліни. 

У процесі проведення практичних занять нами переважно 
використовуються: 

– групова форма навчання з урахуванням методичних рекомендацій, 
які наведено у працях [2–3] та ін. Такий підхід сприяє чіткому розподілу 
обов’язків між студентами і відповідальності за визначену ділянку роботи. 
Проте не є поодинокими випадки, коли склад груп змінюється, оскільки 
вміння працювати в команді сформовано у кожного по-різному; 

– інтерактивні методи навчання. 
О. Пометун у праці [4, с. 7] трактує інтерактивне навчання як 

організацію вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, 
методів освітнього процесу, заснованого на: 

– суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня (паритетності); 
– багатосторонній комунікації; 
– конструюванні знань учнем; 
– використанні зворотного зв’язку; 
– постійній активності учня. 
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний  

процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх 
учнів [4, с. 13]. 

Згідно [5, с. 64], більшість науковців поділяють інтерактивні методи 
на два види: 

– групові (робота в парах, в трійках, карусель, акваріум тощо); 
– фронтальні (велике коло, мікрофон, мозковий штурм, незакінчене 

речення, дискусія, кейс-метод тощо). Перші передбачають взаємодію 
учасників малих груп (від 2 до 6 осіб), другі спільну роботу та 
взаємонавчання всієї групи. 

На практичних заняттях під час розробки та обговорення презентацій 
нами використовуються різні методи інтерактивного навчання – велике 
коло, мозковий штурм, дискусія, кейс-метод, робота в малих групах тощо. 
Як наслідок, студенти мали достатню мотивацію навчальної діяльності, 
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покращувалась співпраця в кожній групі шляхом активного обміну 
знаннями, досвідом тощо. 

3) Пошуковий етап. Проводиться пошук необхідної інформації для 
уроку на основі різноманітних джерел (як правило, підручники, навчальні 
та методичні посібники, періодичні видання, ресурси глобальної 
інформаційної мережі Internet – спеціалізовані сайти, електронні 
бібліотеки і т.д.). 

Надалі вони концентрують та систематизують зібрану інформацію, 
яка крім тексту містить компоненти, що суттєво покращують сприймання 
майбутньої презентації – відеофрагменти, анімації, графіки, таблиці, 
моделі молекул, схеми виробництв чи очищувальних систем, портрети 
вчених, лабораторне обладнання, а також хімічні формули речовин 
(молекулярні, електронні, стереохімічні, структурні) і т.п. 

Дослідження показує, що відеофрагменти та анімації дозволяють 
демонструвати під час навчання хімії: 

– досліди, які учні не можуть побачити в реальних шкільних умовах 
через токсичність речовин, відсутність необхідного обладнання 
тощо; 

– складні процеси в динаміці (наприклад, утворення різних типів 
хімічного зв’язку, перебіг електролітичної дисоціації, електролізу 
і т.п.); 

– добування хімічних речовин у промислових умовах; 
– правильну послідовність виконання різноманітних операцій в 
шкільному хімічному кабінеті чи лабораторії (нагрівання, 
поводження з хімічним посудом, лабораторним обладнанням 
тощо). 

Розроблена студентами модель уроку містить інформаційну частину 
і навчальні завдання для закріплення вивченого матеріалу. Відповідно 
можлива також різна дидактична мета застосування певної ілюстрації 
(слайду), а саме: як джерело інформації, так і як навчальне завдання. Такі 
завдання є важливим засобом, а їх розв’язування ефективним методом 
навчання хімії. Підбір та розробка студентами цих завдань свідчитиме про 
досягнення навчальної мети, виявлятиме готовність майбутніх учителів 
хімії до комплексного використання методів і засобів навчання хімії. 

Загально відомо, що кількість виконаних завдань на уроці не завжди 
свідчить про якість сформованих умінь. Якщо ж ці завдання 
взаємопов’язані, формуються в атмосфері творчої співпраці вчителя і учнів 
класу, то суттєво зростає і ефективність такої взаємодії і подальша 
мотивація до навчання. 

З цією метою студенти розробляють завдання, що стосуються: 
– розв’язування звичайної «готової» задачі; 
– складання оберненої та аналогічної задачі до вихідної з 
конкретними чисельними даними; 
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– складання оберненої та аналогічної задачі до вихідної в 
загальному виді; 

– складання задачі за деякими елементами, спільними з вихідною 
задачею; 

– розв’язування чи складання задачі, узагальненої за деякими 
параметрами до вихідної задачі (часткове узагальнення); 

– формулювання питань до задачі чи задачної ситуації, тексту 
підручника, таблиць тощо; 

– складання задач за даною формулою чи рівнянням, схемою, 
таблицею, рисунком і т.п. 

4) Формувальний (конструктивний) етап. Цей етап супроводжується 
найбільшою частотою індивідуальних та групових консультацій і 
спрямований на технічну розробку самої презентації, уточнення щодо 
змісту деяких слайдів, їх послідовності, кількості, форми представлення 
інформації (текст, схема, таблиця і т.п.), а також – на підготовку до захисту 
презентації. 

Студенти використовують набуті знання та сформовані вміння з 
курсу «Інформатика» щодо створення презентацій. Вони самостійно чи за 
допомогою викладача створюють окремі слайди; обирають фон та 
користуються шаблонами; готують тексти в слайдах та вставляють 
відповідні графічні об’єкти (малюнки, схеми, графіки, моделі молекул, 
рівняння хімічних реакцій тощо); додають анімацію, відео та звук до 
слайдів. 

Достатньо широко використовується електронна пошта для 
оперативного зв’язку викладача зі студентами, студентів між собою  
для надання необхідних поточних консультацій, а також контролю  
за перебігом виконання поставлених завдань, внесення необхідних 
поправок і т.п. 

5) Презентація розробленого проекту уроку проводиться з 
використанням комп’ютерної техніки одним членом групи, а кожен 
послідовно коментує певну частину розробленої презентації. 

6) Обговорення та підведення підсумків проводиться після 
завершення презентації. У процесі обговорення група-доповідач, інші 
групи чи окремі студенти, викладач формулюють стан досягнення 
визначених цілей, визначають позитивні сторони та недоліки, способи їх 
усунення і т.п. Як правило, оцінюється презентація за кількома критеріями – 
зміст, структура та оформлення, демонстрація, групова робота. Надалі 
проводиться самооцінка розробленого мультимедійного проекту уроку 
членами групи, а також оцінка викладачем та іншими групами. 

Таким чином, проведене дослідження показує, що розробка проекту 
уроку у формі мультимедійної презентації, з нашого погляду, – це процес і 
результат спільної навчально-пізнавальної діяльності студентів та 
викладача, яка дає змогу зорієнтувати теоретичне навчання у практичну 
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площину, створити умови для інтеграції знань, умінь і навичок майбутніх 
учителів із фахових та психолого-педагогічних дисциплін із сучасними 
інформаційними технологіями. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі, з нашого 
погляду, доцільно спрямувати на вивчення мотивацій діяльності студентів 
у процесі спільної навчально-пізнавальної діяльності під час розробки 
мультимедійних презентацій уроків, шляхів ефективного зворотного 
зв’язку між ними тощо. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Староста В. І. Методика застосування навчальних завдань та 
комп’ютерної техніки вчителем : навчальний посібник / В. І. Староста, 
І. С. Керестень ; за ред. В. І. Старости. – Ужгород : ПоліПрінт, 2008. – 
136 с. 

2. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: 
дидактико-меодичний аспект / О. Г. Ярошенко. – К. : Станіца, 1999. – 
245 с. 

3. Ярошенко О. Г. Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії 
(8–9 кл.) / О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко. – К. : Станіца, 2006. – 119 с. 

4. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К., 
2007. – 142 с. 

5. Тесленко М. Вплив інтерактивних методів на формування 
пізнавальної самостійності студентів педагогічних університетів 
[Електронний ресурс] / М. Тесленко // Гуманізація навчально-
виховного процесу : збірник наукових праць / [за заг. ред. 
проф. В. І. Сипченка]. – Вип. LIІI. – Ч. ІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
С. 58–66. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ 
gnvp/ 2010_53_2/10.pdf – Заголовок з екрану. 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/


 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
85 

УДК 371.13:373.13 
 

Наталія Шикіна 
 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ (МОВНИЙ) 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
У статті розглядається актуальна проблема формування 

професійних навичок культури мовлення студентів педагогічної 
спеціальності в процесі їх мовної та методичної підготовки, 
розкриваються лінгводидактичні умови формування навичок культури 
мовлення майбутніх учителів початкових класів. Описуються компоненти 
професійного мовлення педагога і вимоги до нього. 

Ключові слова: професійні навички культури мовлення, педагогічна 
спеціальність, професійна підготовка, лінгводидактичні умови. 

 
Новые современные подходы к модернизации начального 

образования в Украине актуализируют проблему речевого развития 
младших школьников, в частности, совершенствование их речевой 
культуры. Это объясняется изменениями в социально-культурной жизни 
общества, которые оказали негативное влияние на формирование культуры 
речи носителей языка. 

Стимулом совершенствования школьного обучения и воспитания в 
сложившейся социокультурной ситуации остается глубоко осознанная 
специалистами потребность найти пути создания оптимальных условий 
для свободного развития личности ученика, активного обогащения его 
интеллектуального и эмоционального опыта, приобщения к духовной 
красоте. Последнее предполагает и красоту одухотворенных человеческих 
отношений – некий культурный идеал. Средством достижения желаемого 
должна стать педагогика воздействующего диалога, нуждающаяся в 
учителе, речевая культура которого будет важнейшей составляющей его 
личности и основой профессионализма. 

В связи с необходимостью подготовить педагога, соответствующего 
поставленной педагогической задаче, справедливо усиливается внимание к 
проблеме формирования у студентов, будущих учителей, культуры 
педагогического общения, в основе которой лежит не только образцовая 
речь, но и умение создавать в классе такую атмосферу доверия и 
взаимного интереса, которая позволит учителю и учащимся реализовать и 
приумножить свои творческие возможности в процессе совместной 
деятельности. 

Таким образом, исследуемый вопрос является весьма актуальным. 
Цель статьи: рассмотреть проблему формирования профессиональных 

навыков культуры речи у студентов педагогической специальности в 
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процессе их языковой и методической подготовки, описать 
лингвометодические условия формирования навыков культуры речи 
будущих учителей начальных классов. 

Фундаментальное значение для понимания категории общения и 
речи имеют психолого-педагогические исследования А. А. Бодалева, 
Л. С. Выготского, Ф. Н. Гоноболина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, 
А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштейна и др. 

Лингвистический аспект проблемы культуры речи освещен в работах 
Л. А. Введенской, Б. Н. Головина, К. З. Закирьянова, О. М. Казарцевой, 
А. В. Калинина. Т. И. Кузнецовой, Т. А. Ладыженской, О. И. Марченко, 
А. А. Мурашова, Л. Г. Павловой, Л. И. Скворцова, Е. Н. Ширяева и др. 

Общие задачи профессионально-педагогической подготовки будущего 
учителя рассмотрены в работах О. А. Абдуллиной, С. И. Архангельского, 
P. M. Асадуллина, В. Э. Бауэр, Б .С. Гершунского, И. А. Зязюна, Е. А. Климова, 
Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, Т. С. Поляковой, В. А. Сластенина, 
П. И. Чернецова. 

Вопросы, посвященные формированию у студентов культуры речи, 
рассмотрены в исследованиях Г. Н. Артемьевой, Е. А. Бароненко, 
Е. Е. Боровковой, В. А. Возчикова, В. А. Григорьевой-Голубевой, 
С. З. Еникеевой, И. Р. Петерсон, А. А. Поздняковой, О. П. Протченко, 
Е. В. Прозоровой, Т. А. Слухай, О. В. Шмайловой. 

В то же время анализ психолого-педагогической и 
лингвометодической литературы позволил установить, что, несмотря на 
глубокие исследования проблемы формирования профессиональных 
навыков культуры речи у студентов педагогической специальности в 
процессе их языковой и методической подготовки, она остаётся 
актуальной и требует дальнейшего изучения и рассмотрения. 

Русский язык и культура речи, коммуникативная культура в целом – 
базовый элемент любого гуманитарного, а, тем более, педагогического 
образования. Нельзя забывать, что основной вид деятельности учителя – 
коммуникативно-вербальный, и курсы дисциплин «Современный русский 
языка с практикумом» и «Основы культуры и техники речи» нужно 
рассматривать как профессиональные. Знание русского языка и умение им 
пользоваться – цель подготовки учителя. Формирование основ 
педагогической речевой компетенции у будущих учителей в процессе 
прохождения практики – важнейшая задача всего профессорско-
преподавательского коллектива вуза, педагогов, методистов, курирующих 
процесс проведения пробных уроков и занятий. К педагогической 
коммуникации, как особой сфере педагогической деятельности, от 
организации которой во многом зависит эффективность учебно-
воспитательного процесса в целом, повысился интерес психологов, 
педагогов, лингвистов. 

Преподавание русского языка в педагогическом вузе имеет особое 
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значение: 
1) в силу того, что учителя способны в значительной мере изменить 

общую культурно-речевую обстановку в стране; 
2) оттого, что язык – это основное «орудие труда» педагога, умение 

владеть языком – основа основ профессии учителя; 
3) т.к. сам процесс обучения мы можем рассматривать как процесс 

работы с текстами (устными или письменными), и успешность обучения 
студентов (впоследствии и их учеников – школьников) зависит от их 
коммуникативных навыков. 

Для решения проблемы формирования профессиональных навыков 
культуры речи у студентов в процессе их языковой и методической 
подготовки были выделены компоненты профессиональной речи педагога 
и требования к ней. 

Компоненты профессиональной речи педагога: 
– качество языкового оформления речи; 
– ценностно-личностные установки педагога; 
– коммуникативная компетентность; 
– четкий отбор информации для создания высказывания; 
– ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 
Основные профессиональные требования к речи учителя следующие. 
Правильность – соответствие речи языковым нормам. В общении с 

учащимися педагог использует основные нормы русского языка: 
орфоэпические нормы (правила литературного произношения), а также 
нормы образования и изменения слов. 

Точность – соответствие смыслового содержания речи и 
информации, которая лежит в ее основе. Учитель должен обращать особое 
внимание на семантическую (смысловую) сторону речи, т.к. это 
способствует формированию у школьников навыков точности словоупо-
требления. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 
отношений между частями и компонентами мысли. Учитель в общении с 
учениками учитывает, что в младшем школьном возрасте закладываются 
представления о структурных компонентах связного высказывания, 
формируются навыки использования различных способов внутритекстовой 
связи. 

Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному 
языку. Принимая во внимание ведущий механизм речевого развития 
младших школьников (подражание), учитель заботится о чистоте 
собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и 
жаргонных слов. 

Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 
создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность 
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речи учителя является мощным орудием воздействия на ученика. 
Владеющий различными средствами выразительности речи педагог 
(интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.), способствует не только 
формированию произвольности выразительности речи ребенка, но и более 
полному осознанию им содержания речи взрослого, формированию 
умения выражать свое отношение к предмету разговора. 

Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 
оптимального выражения информации. Богатый лексикон учителя 
способствует расширению словарного запаса ребенка, помогает 
сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности 
и образности речи, так как в младшем школьном возрасте формируются 
основы лексического запаса ребенка. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих 
ситуации и условиям общения. Уместность речи учителя предполагает, 
прежде всего, обладание чувством стиля. Учет специфики возраста 
младших школьников нацеливает педагога на формирование у детей 
культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться 
разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на 
ситуацию общения, собеседника и др.). 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести также 
правильное использование педагогом невербальных средств общения, его 
умение не только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Наблюдение и анализ профессиональной деятельности учителей и 
студентов во время прохождения педагогической практики, собственный 
опыт работы в вузе и в школе показывают, что недостаточно 
систематизированная работа по формированию профессионально-речевой 
культуры приводит к тому, что у большинства учителей отмечаются 
серьезные затруднения в коммуникативной деятельности. Этот недостаток 
часто отмечается в научной литературе [2]. 

Таким образом, преподавание русского языка и культуры речи в 
педагогическом вузе определяется необходимостью оздоровления 
языковой обстановки, обеспечения высокого уровня профессионализма 
учителя в производственной, культурной и научной работе на 
государственном уровне. Л. П. Крысин справедливо отмечает: «Учителя 
школ – это интеллигенты. Основное качество речи интеллигента – 
«кодовые переключения», т.е. способность, которая вырабатывается в 
процессе социализации человека в культурно-речевой среде. Усвоение 
системы социальных ролей, свойственных данному обществу, идёт в 
тесном взаимодействии с усвоением норм речевого поведения, 
обеспечивающих оптимальное исполнение той или иной роли» [3]. 
Главная роль, к которой мы готовим студента, – роль учителя. 

Систематические наблюдения за проведением уроков во время 
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прохождения практики позволили обобщить основные коммуникативные 
недочёты наших студентов: 

1) неумение доступно, эмоционально, аргументировано говорить на 
уроках перед школьниками; 

2) неумение наладить коммуникативный контакт с родителями; 
3) неумение наладить коммуникативный контакт в межличностном 
общении с каждым учащимся; 

4) неумение эффективно (на коммуникативном уровне) поддерживать 
дисциплину в классе; 

5) неумение работать со школьной документацией. 
Все эти претензии связаны с низким уровнем владения русским 

языком. Культура речи педагога, педагогическая риторика, педагогический 
речевой этикет являются частью языкового воспитания. 

Повышение коммуникативной компетенции следует рассматривать 
не только как задачу, стоящую перед преподавателями русского языка и 
культуры речи, но как имеющую общее значение, в реализации которой 
принимают активное участие студенты и профессорско-преподавательский 
корпус. 

Таким образом, при формировании культуры речи в процессе 
профессиональной подготовки учителей внимание должно быть обращено: 

– на борьбу со сквернословием в стенах вуза; 
– на единство требований к устным монологическим ответам 
студентов; 

– на рекомендации по работе с учебной литературой; 
– на стандартизацию разных жанров учебно-научных письменных 
работ и т.д. 

Особенно важно разработать систему контроля над коммуникативными 
навыками и умениями студентов. 

Анализ психолого-педагогической и лингвометодической литературы 
позволил выявить трудности, связанные с условиями организации и 
содержанием процесса формирования культуры речи у студентов 
педагогической специальности. Особенно значимым здесь является 
решение проблемы формирования языковой личности, развитие 
аналитических и творческих способностей студентов – как на уровне 
содержания, так и на уровне языковых средств. Из всего сказанного 
следует, что оптимизации профессиональной (в частности, речевой) 
подготовки студентов на занятиях способствуют: 

– культура поведения преподавателя в вузовской аудитории, 
интегрирующая информативный и коммуникативный аспекты его 
деятельности, выполняющая одновременно нормативную и регулирующую 
функции, она помогает адаптации студентов к требованиям профес-
сиональной подготовки; 
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– активизация межпредметных связей, применение рациональных 
приемов и прогрессивных средств обучения для успешной тренировки 
профессиональных коммуникативных умений студентов с целью 
подготовки их к практике в широком смысле слова. 

Актуализируя эти факторы, мы сможем воспитать специалиста с 
развитой речью, индивидуальной культурной моделью, максимально 
приближающейся к общественному идеалу современного учителя. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО 
ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
У статті розглядається сучасна технологія комп’ютерного 

тестування, яка застосовується для перевірки музичних знань майбутніх 
учителів початкових класів, що вивчають курс «Основ сценічно-творчого 
мистецтва» у Донбаському державному педагогічному університеті. 
Проаналізовані існуючі тестові програми, серед яких обрані найзручніші 
(«Конструктор тестів 3.3», MyTestX, UniTest System) для створення 
мультимедійних тестів. 

Ключові слова: тестування, мультимедійний тест, тестові 
програми, музичні знання. 

 
Метод тестування із залученням технічних засобів як один із методів 

педагогічного контролю є найбільш науково обґрунтованим серед засобів 
перевірки знань, умінь, навичок учнів. Він широко використовується в 
європейських країнах, Америці, Росії. Нині технології стандартизованого 
тестування поширюються і в освітній системі Україні. Наразі все більшого 
поширення набувають теорія освітніх вимірювань та технологія 
педагогічного тестування, які активно впроваджуються у практику 
шкільного навчання та вишівську освіту. 

Тестовий контроль доречно використовувати й у практиці музичного 
навчання, зокрема для освітнього моніторингу, адекватного сучасним 
вимогам модернізації контрольно-оцінної системи й удосконалення засобів 
і методів управління якістю освіти. Це стосується як професійного 
навчання музики у спеціалізованих закладах (музичних школах, коледжах, 
консерваторіях тощо), так і загальної музичної освіти усіх ланок. 

Як відомо, тест (від англ. Теst – випробування, перевірка) – це 
стандартизоване, коротке, обмежене в часі випробування, призначене для 
встановлення кількісних і якісних індивідуальних особливостей [1, с. 58]. 
Російський науковець В. Аванесов надає власне визначення педагогічного 
тесту, який він тлумачить як «систему паралельних завдань зростаючої 
складності, специфічної форми, що дозволяє якісно та ефективно виміряти 
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рівень і структуру підготовленості випробуваних» [2, с. 12]. 
Виходячи з цього, тестування у педагогічній науці розглядається як 

метод педагогічної діагностики, крім того вивчаються відмінності тесту від 
інших форм контролю, визначаються різні підходи до класифікації тестів. 
Найпоширенішою є класифікація, запропонована Норманом Е. Гронлундом [3], 
який виокремлює вхідне тестування; формуюче та діагностичне 
тестування; тематичне, підсумкове, рубіжне тестування та оцінку 
залишкових знань. Цієї класифікації дотримуються і російські дослідники 
В. Звонников, М. Челишкова [4], А. Майоров [5] та ін. 

Основні характеристики тесту визначені у сучасній тестології. Це: 
валідність (відповідність використаних матеріалів цілям контролю); 
надійність (сталість результатів тестового контролю при багаторазовому 
використанні); репрезентативність (повнота охоплення вивченого в тесті); 
стандартизованість (визначення єдиної процедури проведення та 
підведення підсумків тестування) [1, с. 67]. 

Окремий різновид складають мультимедійні тести, тобто тестові 
комп’ютерні програми, створені із використанням усього арсеналу 
мультимедійних засобів, з поєднанням текстового матеріалу, аудіо- та 
відео-інформації, фотографій, репродукцій живопису, анімації тощо. 

Саме мультимедійні тести використовуються у курсі «Основ 
сценічно-творчого мистецтва», який вивчається студентами факультету 
підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (напрям підготовки – 6.010102 – «Початкова 
освіта») для оцінювання знань та умінь у галузі музичного мистецтва. 
Оприлюднення досвіду створення й використання мультимедійних тестів 
для контролю музичних знань майбутніх учителів початкових класів є 
метою цієї статті. 

Починаючи вивчення музичних знань студентів за допомогою 
технології комп’ютерного тестування, ми вивчили сучасний ринок 
тестових комп’ютерних програм та обрали ті, які зручні у користуванні та 
надають можливості застосування різних джерел інформації. Розглянемо їх. 

«Конструктор тестів 3.3» – це універсальна програма для 
перевірки знань, яка дозволяє використовувати необмежену кількість тем, 
запитань і відповідей. Програма підтримує п’ять типів питань, що 
дозволяє проводити будь-які тести. Є можливість до змісту тестів 
включати музику, звуки, зображення і відеоролики. Будь-які дані можна 
роздрукувати на принтері, експортувати у файли різних форматів (Word, 
Excel, Access, HTML, XML, Текстовий файл, Paradox, DBase та ін.). 
Також можна задавати ціну питань і відповідей, обмежити відповіді за 
часом, виставляти оцінку після закінчення тестування (шкалу оцінок 
можна налаштувати від 2-х до 100-бальної системи), перевіряти 
орфографію. На одному комп’ютері тестування можуть проходити 
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декілька студентів, незалежно один від одного, входячи до програми під 
своїми іменами. Програма проста у користуванні, має зручний і 
зрозумілий російський інтерфейс. 

«Конструктор тестів» складається з трьох частин: «Редактор», 
призначений для заповнення й редагування бази даних; «Тренажер» – для 
проведення процедури тестування на основі бази даних «Редактора»; 
«Адміністратор результатів» – розділ, призначений для аналізу результатів 
тестування. 

Програма має багато можливостей з точки зору поєднання засобів 
мультимедіа: питання можуть вміщувати музику, звуки (файли mp3, wav, 
mid. Rmi), зображення (файли jpg, bmp, ico, emf, wmf), відеоролики (файли 
avi), форматований текст необмеженої довжини (виділення жирним, нахил, 
курсив, колір і т.д.). Крім того, «Конструктор тестів» підтримує основні 
різновиди тестових завдань закритого і відкритого типу. 

Завважимо, що програма «Конструктор тестів 3.3» умовно 
безкоштовна, після місяця користування потрібна платна реєстрація 
(http://www.softportal.com/software-2062-onstruktor-testov.html). 

MyTestX – ще одна відома система програм для створення і 
проведення комп’ютерного тестування, збору та аналізу результатів, 
виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою (програму можна 
безкоштовно закачати з адреси http://mytest.klyaksa.net/). 

Програма MyTestX працює з дев’ятьма типами завдань: одиночний 
вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, 
встановлення відповідності, вказівку істинності чи хибності тверджень, 
ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні, 
перестановка букв. У тесті можна використовувати будь-яку кількість 
будь-яких типів, можна тільки один, можна і все відразу. У завданнях з 
вибором відповіді (одиночний, множинний вибір, вказівка порядку, 
вказівку істинності) можна використовувати до 10 (включно) варіантів 
відповіді. 

Програма складається з трьох модулів: «Модуль тестування» 
(MyTestStudent), «Редактор тестів» (MyTestEditor) та «Журнал тестування» 
(MyTestServer). 

Для створення тестів є дуже зручний редактор тестів з дружнім 
інтерфейсом. У програмі багаті можливості форматування тексту питань і 
варіантів відповіді: можна обирати шрифт, колір символів і фону, 
використовувати верхній і нижній індекс, розбивати текст на абзаци і 
застосовувати до них розширене форматування, використовувати списки, 
вставляти малюнки. Для більшої зручності в програмі є власний текстовий 
редактор. 

До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за 
вірну відповідь), прикріпити підказку (показ може бути за штрафні бали) і 

http://www.softportal.com/software-2062-onstruktor-testov.html)
http://mytest.klyaksa.net/)
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пояснення вірної відповіді (виводиться у разі помилки в навчальному 
режимі), налаштувати інші параметри. Є можливість використовувати 
декілька варіантів питання завдання, зручно створювати вибірку завдань 
для учнів, перемішувати завдання та варіанти відповідей. Це значно 
зменшує можливість списування під час проходження одного і того ж тіста 
кількома тестованими або повторному проходженні тесту. 

 

 
 

Рис. 1. Сторінка тестування знань музичних інструментів у програмі MyTestX 
 
Універсальний тест UniTest System – ще одна програма для 

створення тестів, проведення тестування (локально, на компакт-дисках, в 
інтеграції з електронними підручниками, у локальній мережі навчального 
закладу тощо), а також для детального аналізу результатів тестування. 

Програма UniTest System, як і попередні програми, надає можливість 
використовувати усі форми тестових завдань: вибір однієї правильної 
відповіді із декількох, вибір кількох правильних відповідей із 
запропонованих варіантів, встановлення відповідності, встановлення 
послідовності, уведення відповіді з клавіатури та уведення вільної 
відповіді з пошуком ключових слів (у відкритих типах тестових завдань). 
У текстах запитань можна застосовувати форматування, використовувати 
графіку, аудіо- та відео-файли. Існує система для автоматичного імпорту 
вже підготовлених тестових завдань із будь-яких документів Microsoft 
Word чи звичайних текстових документів. 

UniTest System складається із 5 основних модулів: Editor (Редактор), 
Test (Тестування), Report (Звіт), Settings (Налаштування) и Monitor 
(Сервер і Монітор для тестування у мережі). Крім того, до складу пакету 
входять UniTest Starter (швидкий запуск) и UniTest Direct (відновлення в 
Інтернеті). 
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Рис. 2. Сторінки тестування у програмі Uni Test System  
(завдання з ілюстраціями на вибір правильної відповіді) 

 
Програму UniTest System 4.10.6 (utsetap.exe) можна знайти у 

вільному доступі. Режим доступу: http://www.softportal.com/software-1131-
unitest-system.html. 

Можливості програми також вміщують: 
1. Підтримку будь-яких OLE-об’єктів (Objects Linked and 

Embedded), документів, графіки, відео, аудіо; 
2. Вбудований редактор, який надає можливість створювати наочні 
й привабливі тести; 

3. Можливість запускати інтерактивні OLE-об’єкти під час 
тестування, що унаочнює сам процес тестування (приміром, 
можна продемонструвати презентацію PowerPoint); 

4. Накопичення бази запитань і виділення у ній підрозділів (легкі, 
середні й складні завдання, які при кожному тестування довільно 
вибираються); 

5. Аналіз процедури тестування: обрана відповідь, її правильність, 
час тестування тощо); 

6. Проведення тестування через Internet з моніторингом підключених 
користувачів у реальному часі та адмініструванням; 

7. Підтримку до 20 варіантів відповідей у кожному запитанні, 
можливість перемішувати запитання і відповіді на них у 
довільному порядку. 

Широкі можливості для створення мультимедійних тестів також 
надає програма PowerPoint, яка входить до пакету Microsoft Office Word і 
дозволяє вільно поєднувати різні види подання інформації, застосовувати 
систему гіперзв’язків та посилань. 

 

http://www.softportal.com/software-1131
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Знайдіть серед запропонованих ритм 
мазурки

2.

3.

1.

Правильна відповідь: 1.

 

Оберіть правильне визначення жанру 
опери

1.Опера – це музично-
театральний жанр, у якому усі 
учасники співають.

2.Опера – це музично-
театральний жанр, який 
поєднує музику, танець, 
літературу, сценічну 
майстерність, образотворче 
мистецтво тощо.

3.Опера – це театральна п’єса, 
дія якої відбувається на оперній 
сцені Правильна відповідь: 2.

 
 

Рис. 3. Приклади тестів, створених у програмі PowerPoint 
 
Наведені тестові програми були використані в курсі «Основ 

сценічно-творчого мистецтва» для оцінювання музичних знань студентів 
напряму 6.010102 – «Початкова освіта», факультету ПВПК – майбутніх 
учителів початкових класів. Завважимо, що про розробці тестів були 
враховані вимоги до музичних знань студентів, сформульовані у програмі 
курсу, а також наукове розуміння музичних знань як ключових (що 
надають уявлення щодо соціальної ролі музичного мистецтва, емоційно-
естетичної культури, враховують розвиненість музично-естетичних потреб 
та інтересів) та специфікованих (знання нотної грамоти, засобів музичної 
виразності, музично-історичні знання тощо) 

При цьому ми відштовхувалися від визначеної у педагогічній науці 
системи показників сформованості музичних знань (В. Давидов, І. Лернер, 
О. Рудницька), яка містить такі складові, як-от: володіння поняттями 
(зіставлення термінів, визначень, надання характеристики поняттям та 
розкриття їх специфіки і змісту); володіння фактами, пов’язаними з 
музичним мистецтвом, історією його розвитку, знаходження нових фактів; 
володіння музично-теоретичними правилами і процедурами. 

Використання комп’ютерного тестування для оцінювання музичних 
знань студентів сприяло активізації пізнавального інтересу майбутніх 
учителів до музичного навчання, більш серйозному їх відношенню до 
вивчення теорії музики та музично-історичних відомостей. Особливий 
інтерес студенти виявили до усвідомлення інформації про музичні 
інструменти, специфіки їх побудови та тембрового забарвлення. 

Загалом виявилися значні зрушення у набутті знань з музичної 
грамоти та історії музики й музичних інструментів, а також у розширенні 
спектру творчих можливостей майбутніх учителів початкових класів 
завдяки використанню мультимедійних технологій. Все це доводить 
перспективність подальшого використання технології комп’ютерного 
тестування музичних знань, вимагає засвоєння нових тестових програм та 
розробки нових тестових завдань. 
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Олег Авраменко  
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

«ТЕХНОЛОГІЯ» 
 
У статті представлено системний аналіз технічних дисциплін як 

інтегративної складової формування в учителя технологій фундаментальних 
технічних знань та широти його підготовки. Доведено, що формування 
єдиної системи знань про оточуючий світ, яка відображає взаємозв’язок 
науки, техніки і технології, є неможливим без урахування інтегративних 
зв’язків. Завдяки інтеграції окреслюються системи зв’язків і взаємин, що 
носять багатоаспектний характер. 

Ключові слова: техніка, технічні дисципліни, інтеграція, підготовка 
вчителів. 

 
Одним із головних напрямів професійного формування майбутнього 

вчителя освітньої галузі «Технологія» є техніко-технологічна підготовка, 
яка направлена на набуття технічної грамотності, технологічної умілості і 
технологічної вихованості. 

Розглядаючи суть технологічної освіти, більшість вітчизняних та 
закордонних науковців вважають, що вона має інтегративну основу, 
включаючи в себе сукупність елементів політехнічної освіти, трудового 
виховання, професійного навчання, і передбачає формування широкого 
загальнокультурного кругозору, технологічного розвитку, підготовленості 
до самостійної практичної діяльності та отримання професії [7]. 

Виходячи з цього, висуваються високі вимоги до особистісних та 
професійних якостей вчителя технологій. Актуальними для нього стають 
внутрішня технічна культура, широка технічна ерудиція, технічний 
світогляд, активність, ініціативність, самостійність, прагнення до 
творчості, висока відповідальність. Цілком очевидно, що вказані якості 
повинні ґрунтуватися на глибокій професійній компетентності вчителя, яка 
в свою чергу може бути забезпечена лише на основі формування в нього 
фундаментальних технічних знань та широти його підготовки. 

Проблемам фахової, методичної підготовки вчителів технологій 
(трудового навчання) присвячено багато праць провідних вітчизняних 
дослідників: В. Андріяшина, І. Волощука, А. Вихруща, О. Гедвілло, 
В. Гетти, Р. Гуревича, О. Коберника, М. Корця, В. Кузьменка, В. Мадзігона, 
Л. Оршанського, В. Сидоренка, В. Стешенка, Г. Терещука, В. Титаренко, 
Д. Тхоржевського, М. Янцура та інших. 

Наукові дослідження, присвячені проблемі вивчення та викладання 
технічних дисциплін стосуються різних аспектів. В одних дослідженнях 
відзначається необхідність встановлення і розвитку міжпредметних 
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зв’язків і взаємодій, до реалізації політехнічного принципу викладання, до 
відображення об’єктивно існуючих зв’язків науки і виробництва, тобто 
науки, техніки і технології (П. Атутов, А. Глазунов, В. Гайфуллин, 
В. Лаптєв, В. Сериков, А. Усова, і інші). В інших дослідженнях увага 
авторів акцентується на необхідності підвищення якості природничо-
наукової підготовки. 

У той же час комплексні дослідження, щодо викладання технічних 
дисциплін у процесі підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія» як 
основ інтеграції науки, техніки і технології практично не проводилися. 

Виходячи з аналізу стану проблеми, метою дослідження є системний 
аналіз технічних дисциплін як інтегративної складової формування в 
учителя технологій фундаментальних технічних знань та широти його 
підготовки. 

Важливим мотивом освіти в даний час стала потреба випускника в 
соціальній адаптації на основі професійного самовизначення. Розвиток 
науки, техніки, технологій змінює структуру і розширює спектр напрямків 
професійної діяльності в сучасних умовах. Ця обставина створює потоки 
інформації, обсяг яких зростає, і вимагає готовності освітньої системи до 
відображення самих різних сфер перетворюючої діяльності людини. 

Сучасна людина повинна мати уявлення про закони існування і 
розвитку реального світу як соціально-природної цілісності, про характер 
основних зв’язків і відносин між її елементами, повинна визначити своє 
місце в даній системі на основі пізнання її структури і змісту. 

Організована пізнавальна діяльність членів суспільства відбувається 
в системі освіти. Дидактичним еквівалентом соціальної інтеграції стає 
педагогічна інтеграція. Вона повинна створити умови для відображення у 
свідомості молодих людей зв’язків, взаємозв’язків і стосунків, об’єктивно 
властивих соціально-природному світові; інтеграційних тенденцій і 
процесів, що характеризують його стан на даному етапі розвитку. 
Розмаїтість напрямків розвитку інтеграційних процесів у соціально-
природному світі обумовлено розмаїтістю об’єктивно існуючих зв’язків 
елементів реального світу як цілісності. Студент не може пізнати все 
різноманіття цих зв’язків і можливостей їхнього розвитку. Але він 
повинний усвідомити наявність інтеграційних процесів як умови існування 
і розвитку соціально-природного середовища. 

Сучасні технічні дисципліни належать до інтегрованих наук, що 
об’єднують знання з фізики, хімії, математики, інженерної і комп’ютерної 
графіки, конструкційних матеріалів, електротехніки, креслення, основ 
стандартизації, метрології та якості продукції, основ екології, безпеки 
життєдіяльності, охорони праці, економіки, організації і планування 
виробництва тощо. 

Доведено, що формування єдиної системи знань про оточуючий світ, 
яка відображає взаємозв’язок різних форм руху матерії, є неможливим без 
урахування інтегративних та міжпредметних зв’язків [3]. Вони є засобом 
формування гнучкої та продуктивної системи знань, засобом формування 
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узагальнених способів дій, шляхом забезпечення розвивальної функції 
навчання. 

Загальнотехнічна підготовка як одна з основних частин політехнічної 
освіти вирішує ці основні задачі. По-перше, вона дає студентам основні 
систематичні знання про техніку як одну з важливих галузей навколишньої 
дійсності. Майбутні фахівці вивчають основні функціональні органи 
технічних засобів, знайомляться з принципами дії і будовою знарядь праці, 
машин і технічних систем; знайомляться із застосуванням техніки в різних 
галузях, з історією і основними тенденціями розвитку техніки. По-друге, у 
студентів формуються важливі загальнотехнічні вміння і навички, які 
необхідні їм у професійній діяльності, тим самим вирішуючи навчально-
пізнавальні задачі. 

Система загальнотехнічної підготовки включає в себе вивчення 
таких питань: загальні (методологічні, історичні, економічні тощо) 
питання техніки; принцип дії і будови основних функціональних органів 
технічних систем; найбільш розповсюджені зразки сучасної техніки, які 
застосовуються в народному господарстві та побуті; виробництво техніки; 
мову техніки – креслення. Отже, загальнотехнічні дисципліни включають в 
себе знання про способи застосування природних і технічних законів з 
метою досягнення цілей майбутньої професійної діяльності та формування 
уміння користуватися ними. 

На сучасному етапі інтеграційні процеси, модульні технології і 
проблемне навчання широко використовуються в педагогічній практиці та 
мають на сьогодні достатньо серйозне теоретичне обґрунтування. 
Накопичено значний позитивний досвід у галузі професійної педагогіки з 
проблем інтеграції теоретичного і виробничого навчання (інтеграція 
професій, міжпредметні зв’язки дисциплін різних циклів навчання, 
інтегровані форми навчання, використання модульного підходу тощо) [10]. 
Разом з цим можливості інтеграції теоретичного і виробничого навчання 
використовуються не повністю, і пов’язане це з відсутністю системного 
аналізу інтеграції теоретичного і практичного навчання. 

Інтеграцію в педагогіці розглядають як відображення в змісті 
предметів тих діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно існують у 
природі. 

За І. Звєрєвим, інтеграція є свого роду спряженими полями різних 
навчальних предметів: чим ширші поля спряження, тим краща можливість 
для формування цілісних знань, умінь і навичок учнів. Педагогічна 
доцільність випливає з принципу систематичності в навчанні, який вимагає 
об’єктивно-достовірного відображення взаємозв’язку всіх основних 
елементів цілісної системи знань про природу, суспільство та людину. В 
педагогіці розглядаються як еквівалентні зв’язки міжнаукових предметів, 
так і діалектичні взаємозв’язки, які об’єктивно існують у природі. 

В дослідженні відомого вченого-методиста А. Усової [8] 
переконливо доведено, що інтеграція природознавчих навчальних 
дисциплін є необхідною умовою формування наукових понять. Доведено, 
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що інтеграція сприяє формування досвіду творчої, продуктивної 
навчально-пізнавальної діяльності. Адже внаслідок цього створюються 
умови для розширення предметної галузі навчання, для перенесення 
набутих знань, вмінь і навичок в нові умови навчальної діяльності 
пошукових методів навчання, проблемно-пізнавальних задач і способів їх 
розв’язання, прийомів евристичного навчання тощо. 

Інтеграційний підхід реалізується під час вивчення інтегрованих 
курсів чи окремих предметів з освітньої галузі, коли цілісність знань 
формується завдяки інтеграції їх на основі спільних для всіх предметів 
понять, застосуванню методів і форм навчання, контролю і корекції 
навчальних досягнень учнів, що спрямовують навчальний процес на 
об’єднання знань. 

Розв’язати означену вище проблему інтеграції знань учнів можна 
різними засобами; одним із основних, традиційних засобів формування 
інтегрованих знань є пошук міжпредметних зв’язків [6]. 

Важливим для нашого дослідження є з’ясування умов, за яких можна 
реалізувати інтеграційний підхід при вивченні технічних дисциплін. 

Аналіз наукових праць з цієї проблеми дозволяє виокремити умови 
та ознаки інтеграційного процесу в навчанні: 

Інтеграційним можна назвати процес, в якому виконується одна з 
таких умов: 

– реалізація цілей навчання в умовах освітньо-предметного підходу 
до конструювання змісту освіти неможливе без інтеграції. 
Інтеграція в освіті – явище багатоаспектне. 

– в групу незалежних предметів спеціально вводять елементи 
зв’язків між ними з метою перетворення її в системний об’єкт, 
тобто ця сукупність перетворюється на структуру; 

– встановлюють нові зв’язки в системі понять з уже відомою 
структурою; 

– поглиблюються наявні зв’язки між елементами даної структури 
[9, с. 48]. 

Інтегративним можна вважати підхід, в якому враховують такі 
умови: 

– виникають нові якості об’єкту, що інтегруються порівняно з 
елементами інтеграції; 

– об’єкт, що інтегрується, набуває системного характеру; 
– зберігаються окремі властивості елементів інтеграції; 
– зінтегрований об’єкт є поліструктурним [4]. 
На основі досліджень особливостей педагогічної інтеграції на 

сучасному етапі розвитку науково-технічного процесу виділяють основні 
закономірності інтеграції сучасного наукового знання: 

– перевага інтеграційних процесів перед диференційними; 
– збільшення швидкості й потужності інтеграційних процесів, 
відповідне експоненціальному зростанню основних компонентів 
науки; 
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– зростання ступеня складності інтеграції науки пов’язане з 
ускладненням її предмету, функцій та структури; 

– нерівномірність процесу інтеграції, пов’язана із зміною лідерства 
в науці і в результаті обумовлена потребами практики; 

– зростання ролі інтеграції в русі наукового знання до єдності, 
відповідно до прогресивного розвитку науково-технічного і 
соціального прогресу [1]. 

Суть інтегративного підходу різниться від, наприклад, 
міжпредметного тим, що встановлюються зв’язки між знаннями не в 
навчальних програмах, а, навпаки, самі навчальні програми укладаються, 
виходячи з реально існуючих істотних зв’язків між явищами, речами чи 
поняттями. Тому дидактичну інтеграцію слід розпочинати не з аналізу 
існуючих навчальних програм, а з аналізу суттєвих зв’язків між вихідними 
компонентами, елементами інтеграції – поняттями, предметами, галузями 
знань, технологіями [2, с. 12]. 

Теорія і практика педагогічної інтеграції передбачає три рівні 
інтеграції навчального знання: рівень інтеграції окремих навчальних тем, 
рівень комплексної інтеграції навчальних дисциплін у формі дидактичних 
одиниць і рівень цілісності, тобто завершеності інтеграції у формі єдиного 
навчального предмету. 

Більш детальніше процеси інтеграції, що стосуються загально-
технічних дисциплін досліджувались в роботі В. Курок [5]. Ми 
погоджуємося з її твердженням, що: 

1. Завдяки тісній інтеграції споріднених дисциплін в педагогічній 
системі створюються умови для формування в студентів цілісної системи 
знань, умінь та навиків. 

2. Інтеграція знань сприяє фундаменталізації освіти, яка здійснюється 
за рахунок загальноосвітньої та загально-технічної підготовки. На думку 
автора: «загально-технічна підготовка озброює і розширює його технічний 
світогляд, розвиває творче мислення студентів, уміння застосувати 
отримані знання для розв’язання нових задач, знаходити і комбінувати 
відомі способи розв’язання тощо». 

3. Оптимальна підготовка фахівців у відповідності до сучасних 
потреб та вимог суспільства, підвищення мобільності випускника в період 
його професійної діяльності, забезпечення дидактичної ефективності 
процесу навчання (усунення дублювання інформації в навчанні і, 
зменшення загальної кількості навчальних дисциплін та форм контролю 
знань) зумовлює інтеграцію споріднених дисциплін у вузівському 
навчанні; 

4. Перспективним та дієвим засобом реалізації системи інтегрованих 
знань у вузі є модульний підхід до організації навчального процесу, 
реалізація якого ґрунтується на самостійно-індивідуалізованій роботі 
майбутніх фахівців. Умовами ефективного стимулювання мотивації в 
модульному навчанні виступають: підвищений рівень самостійності 
студентів та проблемне викладання інформації у модулі, тощо. 
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Отже, проведений нами аналіз психолого-педагогічних і науково-
методичних праць з проблеми дослідження дав нам зробити наступні 
узагальнюючі методологічні висновки. Вивчення технічних дисциплін при 
підготовці вчителів освітньої галузі «Технологія» буде набагато 
ефективніше, якщо буде об’єднання знань, методів та способів пізнання, 
встановлення заданої послідовності професійної діяльності; виявляється 
об’єктивний чинник необхідний для встановлення оптимальних шляхів 
вивчення цілісності об’єкту, процесу; формується психолого-методологічний 
інструмент освітніх, технічних, технологічних, соціальних, політичних 
явищ та процесів, що досліджуються; розширюються області пізнання, 
відбувається встановлення нових і поглиблення існуючих явищ і понять; 
окреслюються системи зв’язків і взаємин, що носять багатоаспектний 
характер; досягається загальна цілісність світоглядних понять найбільш 
наближених до дійсності. 
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У статті розглянуто проблему вдосконалення фахової підготовки 

художньо-педагогічних кадрів із залученням можливостей засобів 
інформаційних технологій (ІТ) на засадах педагогічного проектування. 
Представлено основні положення та результати реалізації структурно-
функціональної моделі проектування навчального процесу засобами ІТ у 
підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Ключові слова: модель, проектування, навчальний процес, 
інформаційні технології, фахова підготовка, майбутні вчителі 
образотворчого мистецтва. 

 
Багатоаспектне питання вдосконалення та модернізації змісту 

фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких спеціальностей постає 
перед сучасним суспільством у нових проявах, акцентуючи увагу на 
технологічному аспекті її здійснення та вимагаючи залучення до даного 
процесу широких можливостей інноваційних технологій. Серед останніх 
міцний плацдарм для розвитку професійних якостей студентів надають 
інформаційні технології навчання. У художньо-педагогічній освіті 
використання ІТ залишається актуальною проблемою впродовж останніх 
років, привертаючи до себе все більшу увагу спеціалістів, в основному – 
практичних педагогів. 

Коло питань, охоплених проблематикою використання ІТ у 
підготовці художньо-педагогічних кадрів відзначається різною спрямованістю. 
Зокрема, перспективи застосування ІТ у художній освіті розкривають 
А. Беліц-Гейман, І. Рахімбаєва, О. Яцюк. Роль і функції комп’ютерних та 
інтернет-технологій у навчальному процесі на художньо-графічних 
факультетах вивчають В. Мосіна, Т. Трубчанінова. І. Грудінін та 
Л. Покровщук досліджують можливості комп’ютерних технологій у 
розвитку творчих здібностей та у формуванні професійних компетенцій 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Можливості викладання 
окремих художніх дисциплін з використанням ІТ визначає Т. Саєнко, а 
Ю. Дорошенко, М. Козяр, Н. Комашко, А. Поліщук, О. Разінкіна, В. Туляєв, 
Т. Фурсикова виокремлюють особливості комп’ютерно орієнтованих 
мистецьких дисциплін (комп’ютерної графіки) у підготовці майбутніх 
дизайнерів, учителів образотворчого мистецтва. 
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На основі аналізу наявного досвіду, відображеного в літературі, у 
матеріалах наукових конференцій та семінарів, в Інтернет-форумах, 
можна, з одного боку, визначити причини такого інтересу, а з іншого – 
виявити основні тенденції та потенційні можливості застосування ІТ у 
підготовці студентів художньо-педагогічних спеціальностей, а також 
труднощі та проблеми, що перешкоджають більш ефективному розвиткові 
даного напряму. Однак на широкому полі досліджень щодо використання 
ІТ у вищій педагогічній освіті питання їх залучення до підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва залишає для розгляду низку 
аспектів та потребує системного узагальнення – постає необхідність 
створення цілісної моделі навчального процесу на основі ІТ. На цьому 
підґрунті проведено дослідницько-експериментальну роботу щодо 
можливості проектування засобами ІТ навчального процесу підготовки 
майбутніх учителів цієї категорії. 

За мету статті поставлено розкрити особливості та результати 
реалізації моделі проектування засобами ІТ навчального процесу 
підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

На підставі узагальнення теоретичних положень та практичного 
досвіду розроблено структурно-функціональну модель проектування 
навчального процесу засобами ІТ у фаховій підготовці майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва (рис. 1) в єдності її концептуально-цільового, 
змістового, поетапно-діяльнісного, результувального блоків [1]. 
Експериментальна робота з її реалізації проходила на базі Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
Передбачалася наявність конкретних результатів у формуванні художньо-
інформаційної компетентності студентів – перехід на більш високий її 
рівень. Дану характеристику розглядаємо як інтегровану особистісну 
якість, що визначається цілісністю системи художньо-педагогічних, 
методичних та інформаційних знань і вмінь, ціннісних орієнтацій, 
особистісних якостей, теоретичною та практичною готовністю до 
здійснення педагогічної діяльності, а також забезпечує готовність до 
використання засобів ІТ у майбутній професійній діяльності. 

Забезпечення реалізації обґрунтованої моделі проводилося за 
визначеними етапами – аналітично-управлінським, інструментальним, 
організаційно-педагогічним та оцінно-корекційним, що формують поетапно- 
діяльнісний блок. 

Метою аналітично-управлінського етапу стало вирішення питання 
цілепокладання та підготовки науково-методичного підґрунтя для 
реалізації моделі. Початково здійснювався аналіз вихідного стану 
організації навчального процесу, забезпечений аналізом наукових 
досліджень, вивченням особливостей і закономірностей навчального 
процесу через педагогічне спостереження, опрацюванням навчально-
методичної документації, опитуванням учасників навчального процесу, а 
також вихідними результатами діагностичної методики констатувального 
етапу експерименту.  
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель проектування навчального процесу 
засобами ІТ у фаховій підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва 
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Підсумки проведеного аналізу засвідчили та підтвердили 
необхідність залучення до процесу фахової підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва засад проективної педагогіки на базі 
можливостей ІТ. На цій основі було попередньо прогнозовано цілі такого 
проектування, визначено його педагогічні завдання та принципи (у даному 
випадку спираємося на принципи концептуально-цільового блоку), 
сформульовано вимоги до використання ІТ у навчальному процесі. 
Базуючись на встановленому концептуальному підґрунті, проведено 
проектування структури навчального процесу, що містило в собі 
проектування навчального плану та робочого навчального плану 
підготовки фахівця. Зокрема, у формі спеціальних навчальних курсів 
запроваджено вибіркові дисципліни «Вишивка», «Розпис» для 
поглиблення фахової (теоретичної і практичної) підготовки студентів. До 
переліку вибіркових навчальних дисциплін для більш повного та 
ефективного використання можливостей ІТ у підготовці майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва внесено курси «Комп’ютерний 
дизайн», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерний дизайн декоративного 
твору». Окрім того, відповідно до визначених педагогічних умов успішної 
реалізації моделі, для забезпечення необхідного ступеня сформованості 
інформаційної готовності студентів та наявності потрібного обсягу знань, 
умінь та навичок організації роботи із засобами ІТ, було проведено низку 
спеціальних заходів – бесід та консультацій у комп’ютерних аудиторіях. 

На інструментальному етапі реалізації моделі проведено 
проектування комплексів навчально-методичного забезпечення (КНМЗ) 
дисциплін як дидактичних систем та одного із шляхів створення 
навчально-методичного забезпечення на основі ІТ. Склад та структура 
комплексу є досить гнучкими та залежать від змісту предметної області, 
для якої проведено його розробку, тому він може включати різні навчальні 
засоби – друковані, відеоматеріали, комп’ютерні навчальні програми тощо, 
– тобто в КНМЗ дисциплін поєднано як традиційні елементи, так і 
інформаційно-методичні ресурси – програмно- педагогічні засоби (ППЗ). 
Загалом проектовані інформаційно-методичні ресурси комплексу – це 
гіпертекстові електронні підручники і посібники, мультимедійні 
посібники, довідково-інформаційні та експертні системи, тренувальні 
програми для закріплення навчальних знань, контролювальні програми. 
Окрім того, для підтримки навчального процесу використано ліцензовані 
ППЗ та засоби ІТ, що не потребують проектування – технології, які 
вимагають застосування аудіо-, відеоапаратури та візуальних засобів 
(широкий спектр навчальних ППЗ і фільмів, документальних фільмів, кіно, 
музичних творів). Зокрема, використовувалася бібліотека електронного 
видавництва «DirectMEDIA Publishing» (ексклюзивний видавець на 
території України – ТОВ «Українська Мультимедійна Спілка»); практичні 
курси рисунку компаній «Akella», «Scolopendra» та «Unit Art Studio» 
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(видавець на території України «МультиТрейд»); серії навчальних 
відеофільмів «Русский музей – детям» та «История русского живописного 
искусства» фірми «CorDis Media»; ППЗ видавничих будинків «Питер», 
«Равновесие», «Вече» та ін. 

Вказаний етап моделі був підтриманий виконанням визначеної 
педагогічної умови, що диктує необхідність інструментального 
забезпечення реалізації можливостей ІТ. Вирішення завдань цієї умови 
надало можливість здійснити проектування необхідних в аспекті 
дослідження засобів ІТ та на їх основі – КНМЗ дисциплін. Зокрема, 
проектування засобів ІТ було проведено у відповідності до типології ППЗ, 
визначеної в межах педагогічної умови. Результати проведення науково-
пошукової роботи з визначення перспективних форматів створення ППЗ 
надали можливість виконати їх авторську розробку у форматах *.htm, 
*.html, *.ppt, *.pps, *.pdf, *.djvu та ін. з дотриманням встановленої в ході 
теоретичного обґрунтування системи вимог (психологічних, дидактичних, 
методичних, програмно-технічних, психолого-ергономічних, естетичних). 
В якості інструментальних засобів для розробки таких програм 
використовувалися пакети Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, 
Microsoft Power Point, OpenOffice.org Impress, Microsoft Front Page, 
Neon HTML, TeachBook Constructor, ADTester. 

З метою організації навчального процесу студентів та надання 
допомоги в їхній навчальній, науково-дослідницькій, художньо-творчій 
діяльності створено освітній сайт кафедри образотворчого мистецтва 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, що охоплює всі сфери навчально-виховного 
процесу і представлений такими розділами: 1) склад та історія кафедри; 
2) студентський контингент; 3) організація навчального процесу, де 
розміщено у форматі *.pdf графіки навчального процесу та навчальні 
плани напряму підготовки «Образотворче мистецтво»; 4) навчально-
методичне забезпечення дисциплін, де представлено навчально-методичні 
та навчально-довідкові матеріали: програми навчальних дисциплін, робочі 
програми навчальних дисциплін, опорні конспекти лекцій, методичні 
вказівки до лабораторних та практичних занять, індивідуальної та 
самостійної роботи, вимоги та тематика курсових і кваліфікаційних робіт, 
програми навчальних практик, перелік необхідного інформаційно-
методичного забезпечення дисциплін, завдання для підсумкового 
контролю, програми державних іспитів; 5) результати навчання – 
висвітлено інформацію про рейтинги успішності в навчанні студентів та 
графіки ліквідації академічної заборгованості поточної сесії; 6) науково-
дослідницька робота – надається структурована інформація про наукову 
проблематику кафедри, наукові конференції, проблемні групи, основні 
наукові публікації викладачів та студентів кафедри; 7) виставкова 
діяльність – перелік основних міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 
місцевих виставок, учасниками яких є викладачі та студенти кафедри; 
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8) суспільна діяльність студентів; 9) події – у форматі зображень 
представлено основні наукові, суспільні, культурно-масові події, в яких 
приймали участь студенти та викладачі кафедри; 10) абітурієнту – 
розміщено правила прийому до університету за напрямом підготовки 
«Образотворче мистецтво». 

До КНМЗ окремих фахових навчальних дисциплін включено 
електронні навчальні підручники, що в нашому розумінні визначаються як 
продукти освітнього характеру, які можуть бути використані тільки за 
допомогою засобів інформатики, складені на високому науковому та 
методичному рівні, призначені для вивчення теоретичного матеріалу, 
самостійної роботи, розроблені згідно із затвердженою програмою 
державного освітнього стандарту або самостійно автором. При створенні 
таких підручників було детально проаналізовано й обґрунтовано, яким 
мінімальним вимогам мають відповідати їхні зміст і структура, із 
застосуванням яких програмних засобів потрібно створювати ці 
підручники, які вимоги до інтерфейсу формулюються, для яких дисциплін 
доцільно створювати електронні видання та ін. [2, с. 84]. Пропоновані 
електронні підручники містять основні дидактичні блоки: теоретичну 
частину, в основі якої – представлення інформації за допомогою тексту, 
малюнків, таблиць; практичну частину, де пропонуються приклади 
виконання практичних завдань; контрольну частину, де міститься перелік 
основних питань для самоконтролю; довідкову частину, представлену 
глосарієм основних термінів. Електронні підручники забезпечували 
проведення занять різного типу, а також самостійне вивчення курсів. 
Навчання студентів, засноване на самостійному вивченні КНМЗ окремої 
дисципліни, до якого входить електронний підручник, передбачало 
систематичну роботу з ним самостійно, без допомоги викладача. 

Для реалізації тестування з метою діагностики фахових знань та 
умінь виникла проблема вибору або створення програмних засобів, що 
мають задовольняти деяким мінімальним вимогам: невеликі розміри 
системи; підтримка різних типів запитань; випадкова вибірка заданого 
числа запитань з бази даних; уведення обмежень на припустимий час 
тестування; легкість опанування; захищеність від несанкціонованого 
доступу. Було проаналізовано можливості розповсюджених систем 
комп’ютерного тестування (Any Test, TsoftGroup, TestOfficePro, 
QuizMakerPro 4.1, Test Commander, MS Compressed HTML Help та ін.) 
відповідно до вказаних вимог та вивчено досвід застосування цих 
середовищ. Серед них обрано програму ADTester – професійну систему, 
призначену для розробки тестів і проведення тестування за сучасними 
технологіями. Застосування комп’ютерної контролювальної програми 
дозволило здійснювати постійний зворотний зв’язок, втілити вимогу 
максимальної об’єктивності контролю, скоротити часові витрати на 
проведення контролю та обробку його результатів, підвищити мотивацію 
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навчання за рахунок новизни діяльності. 
Окрім розглянутих вище ППЗ, у навчальному процесі 

використовувалися мультимедійні навчальні посібники, методичні та 
довідкові матеріали у форматах *.pdf та *.djvu. Це – довідники, методичні 
рекомендації, інструкції з лабораторних та практичних робіт. До 
проведення лекційних та лабораторних занять окремо підібрані додаткові 
текстові (*.doc, *.pdf, *.html-документи) та графічні (*.jpeg, *.bmp, *.png, 
*.avi-документи) матеріали. 

Головною метою організаційно-педагогічного етапу пропонованої в 
рамках нашого дослідження моделі була реалізація проекту навчального 
процесу, при цьому передбачалося проектування змісту навчальних 
дисциплін на основі ІТ, форм організації навчального процесу та форм 
взаємодії учасників навчального процесу із засобами ІТ. Перший з 
означених напрямів відбувався відповідно до визначених художньо-
педагогічного, методичного та інформаційно-творчого напрямів змістового 
блоку моделі (рис. 1). На заняттях з фахових дисциплін художньо-
педагогічного та методичного напрямів було поєднано використання ІТ як 
допоміжного засобу для вирішення існуючих та як засобу постановки і 
розв’язання нових завдань. У ході дослідження також практично 
підтверджено необхідність упровадження в навчальний процес комп’ютерно 
орієнтованих дисциплін мистецького спрямування (дисциплін з 
інформаційно-графічних та арт-технологій), які формують інформаційно-
творчий напрям змістового блоку моделі. До них віднесено курси 
«Комп’ютерний дизайн», «Комп’ютерна графіка» та «Комп’ютерний 
дизайн декоративного твору», що є складовою варіативного компоненту 
циклу професійної та практичної підготовки. Вивчення цих дисциплін 
дозволило розширити спектр професійних умінь майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва: поруч із можливістю створювати зображення за 
допомогою традиційних художніх засобів, студенти оволодівали важливим 
для сучасного стану розвитку суспільства професійним умінням 
продукувати електронні зображення. 

Окремої уваги потребує проблема підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва до використання ІТ у професійно-педагогічній 
діяльності, адже «…заміна традиційної системи підготовки майбутнього 
вчителя на інноваційну є нагальною потребою часу, що оновлює та 
модернізує її сутність та структуру» [3, с. 33]. Саме тому до змісту 
дисциплін інформаційно-творчого напряму було введено додаткову 
змістову лінію, що передбачала в процесі роботи з інформаційно-
графічними та арт-технологіями опанування потенційних можливостей та 
методики подальшого використання засобів ІТ у майбутній професійно-
педагогічній діяльності, формування вмінь і способів діяльності для 
вирішення практично важливих задач створення власних інформаційних 
ресурсів. 
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На організаційно-педагогічному етапі реалізації моделі виокремлено 
особливості залучення засобів ІТ у різних формах організації навчального 
процесу. Для підтримки навчальних занять застосовувались ліцензовані та 
проектовані ППЗ, що входили до КНМЗ дисциплін. Також запропоновано 
інноваційні форми організації навчального процесу. Серед них особливе 
місце посіла мультимедійна лекція, що суміщала технічні можливості 
комп’ютерної та аудіовізуальної техніки в представленні навчального 
матеріалу (наочно-образне представлення інформації) зі спілкуванням 
лектора з аудиторією (вербально-логічне представлення інформації). 
Підготовка лекції передбачала переконструювання її змісту загалом чи 
певної частини у візуальну форму для демонстрування студентам за 
допомогою комп’ютера або аудіовізуальних засобів (мультимедійний 
проектор, сенсорна дошка). Широке практичне впровадження отримали 
заняття в комп’ютерних аудиторіях. У межах виконаня індивідуальних 
завдань студентам пропонувалися творчі роботи, що вимагали колективної 
організації навчальної діяльності – так звані творчі групові проекти. Такі 
форми роботи налаштовували студентів на спільну взаємодію у вирішенні 
поставлених навчальних завдань. Однією з нестандартних форм організації 
навчального процесу стала робота з електронною бібліотекою. Для її 
успішної реалізації були спеціально проведені інструктивно-методичні 
консультації щодо пошуку інформації в електронних базах бібліотеки ВНЗ 
та обласних бібліотек. 

Загалом, вирішення завдань організаційно-педагогічного етапу 
моделі забезпечувалося реалізацією педагогічної умови щодо комплексного 
використання засобів ІТ у ході проектування навчального процесу. Цей 
процес відбувався за наявності системи планомірних педагогічних упливів 
на студентів з використанням спеціального взаємообумовленого цілісного 
поєднання засобів ІТ, що забезпечували оптимальне досягнення 
спроектованих дидактичних задач, тобто в поєднанні з розробкою 
комплексів інформаційно-методичного забезпечення дисциплін (КІМЗ). 

У процесі реалізації оцінно-корекційного етапу моделі проводився 
аналіз результатів і корекція проекту навчального процесу за визначеним 
порядком дій. Спершу вивчено результати практичної реалізації моделі, 
забезпечені постійним моніторингом стану сформованості художньо-
інформаційної компетентності в межах результувального блоку моделі 
(рис. 1). Відбувалася оцінка, самооцінка отриманого проекту та якісних 
результатів його експериментальної апробації. Наступна стадія включала 
аналіз труднощів та їх критичну рефлексію. На педагогічних нарадах, 
проведених у формі круглих столів, було обговорено пропозиції стосовно 
внесення коректив у процес реалізації експериментальної моделі. За 
наслідками критичного осмислення виявлених труднощів відбувалася 
депроблематизація, корекція та оптимізація проекту, визначення кінцевого 
результату і його остаточна інтерпретація. Заключною стадією 
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проектування було прийняття колективного рішення про використання 
проекту навчального процесу на основі ІТ у практиці підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. 

На основі всього викладеного констатуємо, що проектування 
навчального процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва із застосуванням засобів ІТ дозволяє створити комфортне 
середовище навчання, підвищити інтенсифікацію самостійної роботи 
кожного студента, забезпечити велику інформаційну ємність, стимулювати 
пізнавальну активність студентів, їхню мотивацію навчання. За 
результатами реалізації пропонованої моделі в студентів, що приймали 
участь у формувальному етапі експерименту, спостерігалося підвищення 
рівня художньо-інформаційної компетентності, зокрема позитивні зміни 
високого рівня її сформованості за всіма визначеними критеріями 
становили в середньому +34,5 %. Проте проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва з використанням можливостей засобів ІТ. 
Потребують подальшого вивчення питання розробки комплексу нормативних 
документів, що регламентують використання ІТ у навчальному процесі; 
підготовки студентів до творчого використання засобів ІТ у системі 
навчання та художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. 
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СТАТИЧНА ДИНАМІКА ЗНАНЬ ТА ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ 

 
У статті розглядаються різні шляхи перебудови шкільного 

середовища з екстенсивної моделі предметних знань на інтенсивну модель 
розвитку здібностей. Подана структура навчального матеріалу за 
допомогою семантичних сіток та основ статистичної теорії навчання. 
Визначається ймовірність правильної та неправильно відповіді 
студентами у заданому інтервалі часу; математичне сподівання та 
дисперсію часу забування тем певного модуля студентами. 

Ключові слова: індивідуалізація навчання, проблемне навчання, 
алгоритмічний підхід, евристичне навчання, самостійна робота 
студентів, семантичні сітки, семантичні графи. 

 
Важливим завданням для освітян сучасної школи постає перебудова 

шкільного середовища з екстенсивної моделі предметних знань на 
інтенсивну модель розвитку здібностей із засвоєнням особистісного 
освітнього і життєвого простору. Для досягнення цієї мети можливі 
наступні шляхи: індивідуалізація навчання, розвиток здатності до 
самонавчання, інтенсифікація процесу навчання, диференціація процесу 
навчання. Для визначення динаміки знань необхідно створити 
математичну модель, яка відображає стан засвоєння і їх відновлення з 
окремих тем, модулів або всієї навчальної дисципліни. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемою засвоєння 
навчальної дисципліни займалися А. Свиридов, Г. Клімов, Р. Буш, 
Ф. Мостеллер, Б. Бининас, О. Гончаренко, В. Кушнір, Г. Кушнір, О. Колгатін, 
В. Корольський, О. Віхрова, І. Лов’янова, О. Дем’яненко, Е. Коротков, 
Т. Краснова, О. Мороз, С. Некрасов, В. Репкин, Г. Репкина, М. Фіцула, 
Д. Чернілевський, С. Шевченко та ін. 

Мета статті полягає в розгляді динаміки знань за допомогою 
семантичної сітки і статичної теорії навчання і контролю знань. 

Індивідуалізація навчання передбачає орієнтацію навчання на 
типологічні особливості учнів. Учні володіють неоднаковим розвитком та 
ступенем підготовленості, у них різне відношення до навчання, різні 
інтереси, різні індивідуально-типологічні особливості нервової системи. 

Індивідуалізація навчання передбачає також поділ учнів на типи 
(наприклад, за розумовою діяльністю) та орієнтацію в процесі навчання на 
ці типи. Індивідуально-типологічні особливості учнів слід враховувати при 
виборі способу викладу навчального матеріалу, при дозуванні домашніх 
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завдань, складанні контрольних завдань. Потрібно враховувати ставлення 
до навчання, навчальної дисципліни, до своїх успіхів і невдач. 

Індивідуалізація навчання означає не тільки індивідуальний підхід до 
учня при засвоєнні знань і вмінь, але й розвиток мислення, формування 
пізнавальних інтересів, здатності до самонавчання та самовдосконалення. 
У зв’язку з цим досить важливим є виявлення умов для формування таких 
якостей. В результаті досліджень в області психологічного мислення 
встановлено, що процес засвоєння не зводиться лише до сприйняття, 
запам’ятовування і відтворення. Процес засвоєння обов’язково включає і 
власну активну діяльність (без цього процес засвоєння стає формальним). 
Важливо відмітити ще одне призначення такої діяльності – сприяння 
формуванню ідейної переконаності і творчої цілеспрямованості людини. 
Проблемне навчання – один із способів, який дозволяє активізувати і 
підтримувати пізнавальну активність учнів. Основи проблемного навчання 
активно використовують в нашій країні і за кордоном. При використані 
проблемного навчання в змісті навчальної дисципліни, крім складових її 
понять включаються спеціальні типи практичних і пізнавальних завдань. 

Поняття проблемної ситуації – центральне поняття проблемного 
навчання. Основні елементи проблемної ситуації: нове знання, необхідне 
для вирішення теоретичного чи практичного завдання; пізнавальний 
інтерес і потреба в цьому знанні; пізнавальні можливості [3]. 

Відзначимо важливі переваги проблемного навчання: навчальний 
матеріал стає доказовішим; студент вчиться мислити науково, творчо; 
емоційність проблемного навчання формує інтерес до навчальної 
дисципліни; інтенсивність забування закономірностей, відкритих самостійно, 
нижча, а інтенсивність їх відновлення в разі забування, навпаки, вища [2]. 

Крім проблемного навчання можливі й інші шляхи активізації 
процесу навчання. Серед них слід відзначити навчання алгоритмам і 
евристичним методам (вчиться доводити і здогадуватися). 

Алгоритмічний підхід полягає, по-перше, у виявлені алгоритмів 
розв’язання задач у різних областях та навчанні їм студентів і, по-друге, у 
виявлені алгоритмів навчання і контролю, які використовує викладач. Як 
відзначають Берг А. І., Бірюков В. В. та інші, поняття алгоритму стає в 
даний час загальнонауковим поняттям, тому що в різних сферах людської 
діяльності потрібний різний тип діяльності. Особливостями його є: 
визначеність, точність і формальність – властивості, що визначають 
алгоритм, опис алгоритмічного типу, розпливчасті (нечіткі) алгоритми 
тощо. Основний при досліджені розумової діяльності з точки зору 
алгоритмічного підходу є: згортання або укрупнення інформації. У 
результаті такого згортання утворюються неповні розумові структури, які 
є основою не тільки алгоритмічного, але і творчого мислення [6]. 

Головне в евристичному напрямку: виявлення евристик для 
вирішення нестандартних завдань. Важливо підкреслити необхідність 
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використання моделей механізмів мислення, мови пізнавальної діяльності 
та інших складових інтелекту в якості одиниць знання навчальних 
дисциплін [5, 10, 11, 12]. 

Більшість студентів не володіють навичками самостійного опрацювання 
та закріплення матеріалу, що вивчається. Тому продуктивність їхньої 
самостійної роботи є досить низькою. Процес вивчення дисциплін 
потрібно організувати з пріоритетом самостійної роботи студентів на всіх 
етапах опрацювання кожної теми курсу. 

Організація самостійної роботи студентів має підпорядковуватися 
принципам здійснення самостійної роботи, серед яких є відомі дидактичні 
принципи, але вони розглядаються з урахуванням їхньої трансформації в 
процесі самостійної роботи студентів при вивчені саме математичних 
дисциплін. Можна виділити такі принципи: 

1) принцип регулярності (набагато ефективніше займатися математикою 
по 1,5 год. п’ять разів на тиждень, ніж приділяти їй 12 год. протягом  
1–2 днів; 

2) принцип паралельності зі зсувом (сутність цього принципу 
полягає в тому, що засвоєння теоретичного матеріалу шляхом розв’язання 
задач практичного змісту буде результативнішим, якщо тримати в полі 
зору дві-три теми і поступово просуватися вперед); 

3) принцип випереджальної складності (із задач, запропонованих 
для самостійного розв’язання, 50–60 % мають бути доступні всім 
студентам, 20–25 % – лише деяким студентам, а 10–15 % становлять значні 
труднощі для найкращих студентів); 

4) принцип варіативності (передбачає доведення теореми або 
розв’язування задачі декількома різними способами, аналіз їх, порівняння, 
надання переваги оптимальному); 

5) принцип самоконтролю; 
6) принцип повторного звернення (передбачає умовний поділ 

студентами всіх навчальних завдань на три групи: задачі, що були 
розв’язані самостійно; задачі, розв’язування яких стало зрозумілим після 
пояснення ззовні; задачі, для розв’язування яких необхідна неодноразова 
допомога ззовні); 

7) принцип роботи з підручником [4]. 
Для подання структури навчального матеріалу доцільно 

використовувати семантичні сітки [1]. Нехай { }−π=π i  сукупність 
навчальних дисциплін, а −π )( iS вміст i -ї навчальної дисципліни. При 
цьому вміст )( iπS  можна подати за допомогою графа ),( ii RLG , де 

{ }−= ijri lL множина одиниць знання навчальної дисципліни, де −j рівень 
семантичного графа, а −r номер одиниці знання навчальної дисципліни на 
j -му рівні, { }−= ijrR множина відношень. Корінь або нульовий рівень 
даного семантичного графа утворюється одиницею знання i00l , яка 
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відповідає всій i -й навчальній дисципліні. 
Перший рівень утворюється розділами або темами навчальної 

дисципліни ,...,,, i1ki12i11 lll  де −k  число розділів або тем, другий – 
конкретними положеннями навчальної дисципліни. Цей процес 
структурування змісту навчальної дисципліни можна продовжити і далі. 
Для запису семантичних графів доцільно використовувати аналітичні 
співвідношення. Наведемо приклад аналітичного виразу семантичного 
графа: 

{ },...,,,...,,, 521221 RlRlRllll  

де { } == 232211 ;, RllrlrRl ; { };433 lrRl = { } == 4514 ; RllrRl  
Для семантичних графів можуть бути визначені основні елементарні 

операції: об’єднання, перетин, доповнення, включення тощо. Так, граф 

=),( RLG Υ
n

i
iG

1=
 називається об’єднанням графів ,,1),,( niRLG iii =  якщо 

Υ
n

i
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За допомогою елементарних операцій над семантичними графами 
можуть бути синтезовані нові пропозиції з елементарних пропозицій. 

Нехай з будь-якого навчального матеріалу (лабораторна робота, 
модуль дисципліни або дисципліна) складена програма контролю, що 
містить 1>>N  питань і завдань, причому в будь-який момент часу кожна 
тема може бути засвоєна або незасвоєна. Ці відношення будемо позначати 
логічними одиницею і нулем. Якщо в момент часу 0=t  навчальний 
матеріал з будь-якої теми вивчений і студент орієнтується в даній темі, а 
при повторені того ж питання в момент часу −τ=t студент дає 
неправильну відповідь, то τ  відповідає часу забування. 

Припустимо, що час забування τ  є невід’ємною неперервною 
випадковою величиною з функцію розподілу ймовірностей 

{ }tPtP <τ=)(      (1) 
з похідною −′= )().()( tPtPtp  ймовірність неправильної відповіді до 

моменту часу t . Величина 

{ } ∫
∞

=≥τ=−=
t

duuptPtPtQ )()(1)(     (2) 

відповідає ймовірності отримання правильної відповіді в інтервалі 
),,0( t  тобто ймовірність того, що в інтервалі ),0( t  певна тема не буде 

забута [5, c. 12, 15, 18]. 
Знаючи зміну ймовірності правильної відповіді за певний час 

),(tQ можна визначити математичне очікування часу забування тем 
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певного модуля студентом: 

{ } .)()(
00
∫∫
∞∞

==τ= dttQdtttpMT     (3) 

Аналогічно можна визначити дисперсію часу забування 

{ } { } .)(2 2

0

2 TdtttQTMD −=−τ=τ ∫
∞

    (4) 

За визначеними параметрами здійснюється класифікація студентів за 
оптимальними для них стратегіями подальшого вдосконалення навчальної 
діяльності. Математичний апарат має підтримувати ймовірнісний характер 
вимірювальних величин і забезпечувати самонавчання інтелектуальної 
діагностичної системи. 
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РЕФЛЕКСИВИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті розглядаются теоретичні засади формування 

рефлексивного компоненту готовності майбутнього вчителя іноземної 
мови до інноваційної діяльності, надається визначення поняття 
«педагогічна рефлексія», обгрунтовуються шляхи розвитку рефлексивного 
компоненту готовності студента до інновацій. 

Ключові слова: педагогічна рефлексія, рефлексивний компонент, 
готовність до інноваційної діяльності, майбутній вчитель іноземної мови. 

 
Важливою умовою розвитку вітчизняної педагогічної освіти, 

поштовхом до поєднання науки з практикою є збільшення ролі рефлексії у 
професійно-інноваційній діяльності сучасного вчителя іноземної мови. 
Вища школа повинна мати на меті підготовку не просто високоосвіченого 
фахівця, але й працівника нестандартного творчого мислення, здатного до 
педагогічної рефлексії. Такий підхід можливий лише за умов 
реформування змісту й організації навчання, піднесення ролі інновацій в 
системі освіти, зміни місця майбутнього вчителя іноземної мови в 
навчальному процесі, а саме перетворення його з об’єкта на суб’єкт 
інноваційної діяльності. 

Необхідно зазначити, що існує достатня кількість досліджень, 
присвячених психолого-педагогічній сутності рефлексії. Так, рефлексію, 
як важель регуляції мислення людини з точки зору його змісту за засобів, 
досліджували Л. Алєксєєва, Д. Дьюі, І. Семенов; як фактор продуктивності 
мисленнєвої активності – І. Ладенко, Я. Пономарьов; як засіб корекції або 
стимуляції нового напряму рішення – Ю. Кулюткин, С. Степанов, 
Г. Сухобська. На сьогодні проблемою формування педагогічної рефлексії 
вчителів іноземної мови займається чимало українських та зарубіжних 
вчених, серед яких Н. Барграмова, О. Бігич, Н. Бориско, С. Ніколаєва та 
інші. Над питаннями готовності до професійно-інноваційної діяльності 
працюють такі науковці: І. Богданова, Ю. Власенко, І. Дичківська, 
О.Дубасенюк, І. Зязюн, І. Кукуленко-Лук’янець, О. Пєхота. Незважаючи на 
достатню кількість вищезазначених досліджень, питання формування 
готосності до педагогічної рефлексії в процесі здійснення інноваційної 
діяльності майбутнім вчителем іноземної мови залишається відкритим. 

Дана стаття має на меті теоретичне обгрунтування сутності 
рефлексивного компонента готовності майбутнього вчителя іноземної 
мови до здійснення інноваційної діяльності. З окресленої мети завданнями 
даного дослідження є визначення необхідності та ефективності застосування 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
119 

рефлексивного підходу в процесі формування готовності студента до інновацій. 
Інноваційний характер педагогічної діяльності спонукає освітян до 

пошуку нових підходів, освітніх технологій, сприяє формуванню 
позитивної психологічної настанови щодо роботи, кар’єри, врешті решт, 
інноваційна діяльність виступає рушійною силою у піднесенні ролі 
педагогічної науки в практичних сферах. Створення та поширення новацій 
в системі освіти обумовлюється рядом об’єктивних факторів: появою 
державних стандартів освіти; профілізацією та індивідуалізацією 
освітнього процесу; концепцією національного виховання дітей та молоді; 
авторськими навчальними програмами, підручниками, посібниками, 
виховними та управлінськими системами й технологіями; варіативними 
системами навчання (розвивальна, модульно-розвивальна, диференційована 
тощо); методами проектування та моделювання життєтворчості 
особистості, діалоговою формою спілкування суб’єктів навчально-
виховного процесу; рейтинговою системою оцінювання навчальних 
досягнень учнів; модернізацією змісту, форм і методів управлінської 
діяльності керівників закладів освіти; варіативними моделями структури 
управління; появою авторських закладів освіти тощо [1, с. 6]. 

Стимулом до креативу як на рівні окремого вчителя або 
педагогічного колективу, так і на загальнонаціональному рівні системи 
освіти України, є саме інноваційна діяльність. Але для досягнення 
педагогічної мети, вважає Т. Демиденко [2], така діяльність повинна 
виступати у поєднанні з традиційною педагогічною діяльністю. 

Готовність вчителя до інноваційної діяльності виявляється, перш за 
все, в його здатності до організації, виконання і регулювання своєї 
діяльності, крім того, готовність до діяльності зумовлюється багатьма 
факторами, найважливішими з яких є система методів і цілей, наявність 
професійних знань і вмінь, безпосереднє включення особистості в діяльність, 
у процесі якої найбільш активно формуються потреби, інтереси і мотиви 
здобуття суттєвих, значущих, найбільш сучасних знань і вмінь [1, 13]. 

Зосереджуючись на теоретичному обгрунтуванні саме рефлексії, як 
структурного компоненту готовності майбутнього вчителя іноземної мови 
до інноваційної діяльності, надаємо аналіз трактування цього поняття. Так, 
термін «рефлексія» у перекладі з латини означає роздум про свій 
внутрішній стан. У сучасному філософському розумінні рефлексія 
трактується як принцип людського мислення, предметний розгляд самого 
знання, критичний аналіз його змісту і методів пізнання, діяльність 
самопізнання, що розкриває внутрішню будову і специфіку духовного 
світу людини. Психологія розглядає рефлексію як процес самопізнання 
суб’єктом свого внутрішнього світу, стану психічних процесів. 

Г. Полякова розглядає педагогічну рефлексію як один із механізмів 
саморегуляції педагога, як здатність займатися самоаналізом, тобто 
здатність до критичного переосмислення власного досвіду [3, с. 4]. 
Л. Гапоненко вважає розвиток педагогічної рефлексії важливим 
психологічним механізмом корекції професійної поведінки у 
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педагогічному спілкуванні [4]. Суттєвим є зауваження Р.Тур про те, що 
педагогічна рефлексія функціонує як аналіз вчителем власного психічного 
стану, який спрямовий на його професійне самовдосконалення, є 
ключовим моментом розвитку особистості [5, с. 22]. Таким чином, 
педагогічна рефлексія – це усвідомлення вчителем себе самого як суб’єкта 
діяльності: своїх особливостей, здібностей, того, як його сприймають учні, 
батьки, колеги, адміністрація. Водночас це усвідомлення цілей та 
структури своєї діяльності, засобів її оптимізації. 

Рефлексія як механізм самосвідомості формується набагато пізніше, 
ніж ідентифікація. Якщо до ідентифікації дитина проявляє здатність з 
раннього віку, то задатки рефлексії виникають тільки у дошкільника, а як 
новоутворення особистості вона розвивається у молодших школярів. Та й 
у дорослих людей здатність до рефлексії залишається на досить низькому 
рівні. Цим пояснюються деякі складнощі пізнання навколишнього світу, у 
тому числі й самопізнання [7]. 

Рефлексивний компонент інноваційної діяльності – це пізнання й 
аналіз учителем явищ власної свідомості та діяльності (погляд на власну 
думку та дію з позиції спостерігача). Серед основних рефлексивних 
процесів виділяємо: саморозуміння і розуміння іншого, самооцінка й 
оцінка іншого, самоінтерпретація та інтерпретація іншого. Важливою для 
інноваційної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови є, на нашу 
думку, рефлексія на цілепокладання, яка має наступні характеристики: 
прямий аналіз – цілепокладання від визначення актуального стану 
педагогічної системи до запланованої кінцевої мети; зворотній аналіз – 
цілепокладання від кінцевого стану до актуального; цілепокладання від 
проміжних цілей за допомогою прямого і зворотнього аналізу. Рефлексія 
на етапі реалізації інноваційної діяльності супроводжується двома 
процесами: вчитель повертається на етап прогнозування, відстежуючи 
окремі складові концепції, та аналізує співвідношення власних можливостей і 
зовнішніх умов: аналізуються навички, педагогічні дії, зміст інновацій [6, с. 26]. 

Необхідність у самопізнанні виникає, коли вчитель виявляє 
дисбаланс між своєю працею і її результатом. Наприклад, погана 
успішність учнів спонукає вчителя замислитися над тим, що саме в його 
поведінці, методиці викладання призводить до незадовільних результатів, 
конфліктів з дітьми, колегами, адміністрацією. Вивчення себе, виявлення 
причин дисбалансу дає можливість педагогу усунути недоліки в діяльності, 
поведінці, взаємодії, відновити рівновагу між собою і оточуючими, 
ліквідувати негативні емоції переживання, які викликали дисбаланс. 

Рефлексія активізується в результаті критики адміністрації, батьків, 
колег, учнів. Реакція на критику може бути деструктивною – критика 
відкидається, супроводжуючись образами, бажанням помститися; 
конструктивною – відкидається те, що не відповідає дійсності, оцінюється 
діяльність і спонукання до самопізнання. Педагог пізнає себе для того, щоб 
істотно поліпшити свою діяльність, зрости як особистість, досягти у своїй 
праці більш значущих результатів [7]. 
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Зважаючи на рефлексивний компонент інноваційної діяльності 
виокремлюємо такі її характеристики: 

1. Творча активність виявляється у межах відтворювальної діяльності. 
2. Формується позитивна спрямованість потреби у використанні 
відпрацьованих педагогічних знахідок із незначними змінами. 

3. Виробляється вміння ставити педагогічні цілі, представляти 
бажаний результат, відбувається становлення особистості вчителя 
як суб’єкта альтернативної концепції, технології чи змісту освіти. 

4. Вчитель використовує навчально-виховний потенціал свого 
предмета для формування особистості учнів, їхніх потреб у 
самовихованні, самоосвіті й саморозвитку [6, с. 26]. 

Рефлексивне мислення розглядають як одну з важливих умов 
усвідомлення, критичного аналізу і конструктивного вдосконалення 
власної діяльності. Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до 
своєї діяльності є результатом освоєння (інтеріоризації) нею соціальних 
відносин між людьми. Отже, пошук, освоєння і застосування відомих 
педагогічних інновацій, аналіз отриманих результатів і власного 
індивідуального стилю роботи можуть сприяти створенню педагогом 
нових інноваційних освітніх технологій. 

Активізація рефлексивної позиції пов´язана з орієнтацією педагога 
на саморозвиток. Джерелом цього процесу є система усвідомлених 
педагогом суперечностей у професійній діяльності. Тому в навчально-
професійній діяльності необхідно створювати такі ситуації, які б 
актуалізували рефлексивну позицію педагога, формували його позитивне 
самосприйняття, стимулювали процеси самоствердження [7]. 

Показником рефлексивного компонента в структурі готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності є сформованість рефлексивної позиції 
(характер оцінки педагогом себе як суб´єкта інноваційної діяльності). 
Pефлексивний компонент готовності до інноваційної діяльності відображає 
навички і уміння аналізу інноваційного процесу, його коректування, 
прогнозування розвитку, уміння передбачити можливі потреби і проблеми 
інноваційної діяльності. Це – усвідомлення вчителем творчої 
спрямованості даного виду діяльності і мобілізації всіх ресурсів на 
досягнення поставлених цілей щодо освоєння інновацій. Функції 
рефлексивного компонента включають в себе: вироблення навичок 
самоконтролю та самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень 
розвину тості особистісних якостей, що забезпечують готовність до 
інноваційної діяльності з соціально-педагогічними нормами. Таким чином, 
рефлексивний компонент виконує функцію контролю і спрямований на 
об’єктивацію і операційну корекцію процесу підготовки педагога до 
інноваційної діяльності [7]. 

Для ефективної реалізації рефлексивного підходу І. Кулаківська 
вважає за доречне враховувати наступні елементи: знання себе та 
усвідомлення себе в ролі вчителя; знання свого предмета викладання; 
знання методики викладання та специфіки навчання; знання вікових 
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можливостей своїх учнів; володіння інформацією про дошкільний 
навчальний заклад та соціальну ситуацію. Рефлексивне спрямування 
представленої системи роботи визначають наступні положення: що я 
використовую на занятті з іноземної мови; чи відповідає це моїй 
педагогічній ситуації; наскільки ефективно це працює на практиці [7]. 

Таким чином, аналіз наукових джерел дав змогу трактувати 
педагогічну рефлексію як здатність педагога неодноразово звертатися до 
початку своїх дій, думок, уміння займати позицію стороннього 
спостерігача. Рефлексивний компонент готовності майбутнього вчителя 
іноземної мови до інноваційної діяльності представляє собою механізм 
подвоєного, дзеркального відображення педагогічної дійсності. Особливо 
важливим у процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови є 
інтелектуальна спрямованість рефлексії, оскільки вона представляє собою 
не тільки знання й розуміння власної професійної діяльності, але й 
встановлення того, як інші (учні, адміністрація, батьки, колеги) розуміють 
і сприймають його особистість, емоційні реакції і когнітивні уявлення. 
Формування рефлексивного компоненту інноваційної діяльності – це 
формування потреб і мотивів самопізнання, навчання студента способів 
самопізнання, розвитку здатності до ідентифікації, прагнення підвищувати 
свій професійний рівень, долати страхи. Перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі ми вбачаємо у дослідженні використання рефлексивного 
підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів 
іноземної мови під час проходження ними виробничо-педагогічної практики. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
 

Дана стаття присвячена висвітленню сутності інноваційних 
технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
у галузі мистецької освіти. Реалізація даних освітніх технологій у 
підготовці майбутніх фахівців у галузі початкової освіти є одним з шляхів 
удосконалення процесу навчання, який дає можливість сформувати 
компетентного вчителя-професіонала, здатного творчо застосовувати 
здобуті знання, уміння й навички у галузі художньо-педагогічних інновацій. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх педагогів, 
інноваційні освітні технології, мистецька освіта. 

 
Головною умовою реалізації державної політики в галузі початкової 

освіти є забезпечення повноцінного особистісно-орієнтованого розвитку 
молодшого школяра, її соціального і духовного зростання, збагачення 
пізнавальної сфери, формування широкого кола компетентностей з усіх 
галузей початкової освіти. Демократичні перетворення в українському 
суспільстві передбачають не тільки реорганізацію навчально-виховного 
процесу початкової школи, а й вимагають розв’язання проблеми створення 
такого освітнього середовища, яке забезпечуватиме індивідуальний 
розвиток дітей, їхню активність і у найбільшій мірі стимулюватиме 
активну навчально-пізнавальну діяльність. Сьогодні вкрай необхідно 
привести у відповідність до нових освітніх стандартів фахову підготовку 
майбутніх учителів початкової школи, сформувати їхню готовність до 
реалізації завдань креативного, творчого розвитку сучасного учня. 

Метою даної публікації є аналіз проблеми професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи та обґрунтування моделі 
професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до 
впровадження інноваційних технологій у галузі мистецької освіти. 

Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи розглядається в низці сучасних наукових досліджень. Значення 
фахової компетентності майбутнього вчителя як передумови його 
майбутнього професіоналізму підкреслюється в педагогічних працях 
Г. Я. Фешиної, Г. М. Петрової, І. А. Зязюна, Л. О. Хомич, О. П. Рудницької, 
Л. М. Масол, О. М. Отич, О. Л. Шевнюк. Психологічні засади професійного 
формування майбутнього педагога розкривають Г. О. Балл, І. Д. Бех, 
В. О. Бодров, С. Д. Максименко, В. В. Моргун, В. Г. Панок, В. В. Рибалка, 
Б. М. Теплов. Особливості професійної та педагогічної освіти вивчаються 
В. П. Бехом, О. А. Бідою, Г. П. Васяновичем, О. А. Дубасенюк, В. Б. Євтухом, 
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І. А. Зязюном, С. В. Лісовою, Н. Г. Ничкало, А. С. Нісімчуком, Л. А. Онищук, 
Г. Х. Яворською. Дослідження змісту, методів та засобів професійної 
підготовки всебічно вивчено А. М. Алексюком, В. І. Бондарем, О. О. Горською, 
А. Й. Капською, М. І. Шкілем, О. Г. Ярошенко. 

Професійна підготовка в психолого-педагогічній літературі 
розглядається як придбання фахівцями кваліфікації відповідно до напряму 
підготовки або спеціальністю. Характеризуючи професійну підготовку, 
вчені акцентують увагу на професійній освіті та професійній 
компетентності. Змістом професійної освіти є система знань, умінь, 
навичок, які забезпечують виконання відповідних функцій на високому 
рівні. Професійна компетентність розглядається як результат професійної 
освіти та самоосвіти, характеризується рівнем відповідних знань і умінь, 
досвідом, індивідуальними здібностями, прагненням до постійного 
самовдосконалення, творчим ставленням до справи. 

Аналіз наукових та науково-методичних праць дозволяє зробити 
висновок, що розробка проблематики фахової підготовки майбутніх 
учителів має місце в сучасній педагогічній науці, а вивчення теоретичних 
та методичних аспектів професійної підготовки учителів початкових класів 
у гуманітарному університеті у галузі мистецької освіти потребує 
особливої уваги. 

Фахова підготовка педагогів початкової школи потребує всебічної, 
культурної та мистецької освіченості особистості майбутнього вчителя, 
формування професійно значущих знань та умінь, здатності до 
новаторства, творчості та самореалізації. Мистецька освіта містить 
потужний потенціал для навчання, виховання і розвитку професійної 
майстерності майбутнього педагога початкової школи і є компонентом 
змісту його фахової підготовки. 

На основі аналізу науково-методичних праць С. В. Коновець, 
Л. М. Масол, О. М. Отич, Г. М. Падалки, О. П. Рудницької, Л. О. Хомич, 
О. Л. Шевнюк визначаємо, що мистецька освіта – це освітня галузь, 
спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і смаку, 
естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій, здатності до спілкування з 
художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності та 
удосконалення власної почуттєвої культури. 

Мета підготовки студентів педагогічних факультетів до забезпечення 
мистецької освіти учнів початкової школи полягає у формуванні 
готовності майбутніх фахівців до здійснення процесу художньо-
естетичного виховання молодших школярів, формуванні особистісних і 
суспільно значущих світоглядних якостей фахівців, індивідуального 
визначення в світі мистецьких цінностей, а також активізації процесів 
професійного вдосконалення на шляху мистецької самореалізації, 
саморозвитку та самовдосконалення особистості. 

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання комплексу завдань, 
серед яких виокремлюємо: формування цілісної системи художньо-
педагогічних знань; формування ціннісних орієнтацій, художньо-
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педагогічних умінь та навичок, професійної самосвідомості, яка 
базуватиметься на основі опанування досвіду художньо-творчої діяльності 
майбутніх вчителів, орієнтованої на забезпечення продуктивного 
входження в соціокультурну та освітню практику; відкритості до 
художньо-педагогічних інновацій; формування досвіду культуротворчої 
діяльності; засвоєння суб’єктної природи культурних процесів як 
інструменту гуманізації стратегій професійної діяльності. 

У науковій літературі існує чимало підходів до категоризації 
педагогічного моделювання, що виступає «вищою і особливою формою 
наочності, засобом упорядкування інформації, що дозволяє більш глибоко 
розкрити сутність того явища, яке вивчається» [8, с. 93]. Актуальність, 
складність і багатоаспектність проблеми підготовки вчителя до 
забезпечення мистецької освіти дітей молодшого шкільного віку переконує 
в необхідності пошуку й моделювання найбільш оптимальних шляхів 
формування готовності майбутніх учителів початкових класів до її 
вирішення. 

Провідним завданням педагогічної освіти є підготовка вчителя, 
здатного до самореалізації, ефективної професійної діяльності в умовах 
сучасної початкової школи, з високим рівнем культури, освіченості, 
інтелігентності, професійної компетентності й здатності забезпечити 
всебічний розвиток дитини як особистості і найвищої цінності суспільства. 

Необхідність змін у фаховій освіті вчителя початкових класів 
передбачає впровадження науково обґрунтованих цільових інноваційних 
технологій у практику навчального процесу педагогічних ВНЗ, 
моделювання їх організаційно-педагогічних засад. На думку науковців 
(О. А. Абдулліна, Р. С. Гуревич, В. А. Семиченко, Л. О. Хомич та ін.), 
конструювання змісту й основних напрямів загальнопедагогічної 
підготовки буде ефективним за умов цілісності, системності, ґрунтовності, 
а також його поступально-неперервного характеру. 

У процесі розробки моделі ми виходили з розуміння готовності як 
результату фахової підготовки, орієнтованого на формування 
полісуб’єктної професійно-особистісної позиції майбутніх учителів 
початкової школи, яка зумовлює достатній рівень їх психолого-
педагогічної, методичної та технологічної готовності до використання 
інновацій мистецької освіти на уроках образотворчого мистецтва у 
початковій школі з урахуванням актуальних вимог, нормативів і сучасних 
освітніх пріоритетів, забезпечує високий рівень професійної 
самоорганізації, самореалізації й педагогічної культури, стимулює до 
безперервного самовдосконалення та підвищення власного фахового рівня. 

Цільовий компонент моделі професійної підготовки студентів 
педагогічного факультету до впровадження інноваційних технологій 
мистецької освіти репрезентує кінцевий результат підготовки майбутнього 
вчителя до означеного виду діяльності. Професійна готовність педагога до 
впровадження інноваційних технологій мистецької освіти – це важлива 
властивість полісуб’єктної професійно-особистісної позиції, повномірність 
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якої передбачає інтегративне поєднання взаємопов’язаних компонентів: 
мотиваційно-цільового, змістового, діяльнісно-процесуального, результативно- 
оцінного та рефлективного, що уособлюють структуру його майбутньої 
професійної діяльності й конкретизуються у меті нашого моделювання. 

Модель професійної готовності майбутніх учителів початкової 
школи до впровадження інноваційних технологій мистецької освіти 
представлена на схемі 1. 

 
Схема 1 

Модель професійної готовності майбутніх учителів початкової школи 
до впровадження інноваційних технологій у галузі мистецької освіти 
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Зміст цільового компоненту моделі підготовки майбутніх учителів 
початкових класів орієнтований на виявлення загальної поінформованості, 
актуалізацію обсягу художньо-педагогічних знань, умінь і навичок 
студентів із окресленої проблеми використання інноваційних педагогічних 
технологій, стимуляцію професійно-особистісної мотивації, спрямованої 
на розширення власних фахових можливостей, відкритості до новаторської 
діяльності, формування доцільної самоорганізації й рефлексії навчально-
практичних і науково-дослідних зусиль щодо засвоєння й відпрацювання в 
навчальному процесі ВНЗ технології професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до впровадження інноваційних технологій 
мистецької освіти. 

Стратегічними концептуальними орієнтирами моделювання процесу 
підготовки майбутніх учителів стали принципи організації навчального 
процесу: єдність навчально-виховної, професійно-педагогічної спрямованості; 
взаємозв’язок систем педагогічних, професійно орієнтованих наук з 
мистецькими; дієвість професійних знань, умінь і навичок; спрямованість 
на розвиток самостійності використання інноваційних технологій у 
процесі викладання образотворчого мистецтва. 

Змістовий компонент як провідна складова педагогічної технології 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів до впровадження 
інноваційних технологій мистецької освіти є системою фахових 
загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, а також професійної 
мотивації і ціннісно-смислових компонентів професійної самосвідомості, 
детермінованою майбутньою професійною діяльністю, структурованою за 
циклами професійної підготовки і представленою в різних формах 
навчальної діяльності в педагогічних ВНЗ (навчальна, квазіпрофесійна, 
навчально-професійна). 

Динамічний характер досліджуваної проблеми вимагає систематизації, 
структурування й удосконалення змісту знаннєвої бази майбутніх учителів 
початкових класів, необхідної і достатньої для ефективного впровадження 
технології в навчально-виховний процес початкової школи (О. А. Абдулліна, 
С. М. Мартиненко, Л. О. Хомич та ін.). 

На думку Л. О. Хомич, наприклад, напрямами удосконалення змісту 
як системи «наукових знань, практичних умінь і навичок, а також 
світоглядних і морально-етичних ідей, якою мають оволодіти студенти у 
процесі навчальної діяльності» і, відтак, результату педагогічної освіти 
мають стати: 

– соціально-психологічний (формування соціально-психологічної 
культури); 

– професійно-педагогічний (оволодіння поліфункціональними знаннями, 
вміннями і навичками); 

– індивідуально-психологічний (систематизація психологічних знань, 
необхідних для дієвого забезпечення наступнісних зв’язків між 
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різними ланками освіти, дійсної індивідуалізації та диференціації 
суб’єкт-суб’єктних взаємин у початковій школі) [8, с. 121, 126]. 

Досліджуючи складові професійно-особистісної готовності вчителя 
початкової школи до педагогічної діяльності, С. М. Мартиненко акцентує 
увагу на необхідності діагностики в майбутніх педагогів рівня розвитку 
особистісних якостей, а також сформованості науково-теоретичної, 
психолого-педагогічної і методичної підготовки [6, с. 378–380]. 

У свою чергу, О. А. Абдулліна наголошує на необхідності 
рівноцінної представленості у змісті педагогічної освіти таких елементів: 
1) знання фундаментальних ідей, концепцій, законів і закономірностей 
розвитку педагогічних явищ; 2) знання провідних педагогічний теорій, 
основних категорій і понять; 3) знання визначальних педагогічних фактів; 
4) прикладні знання про методику навчання й виховання учнів [1, с. 72]. 

У контексті аналізованої проблеми знаннєву базу майбутніх учителів 
початкових класів щодо впровадження інноваційних технологій 
мистецької освіти у галузі образотворчого мистецтва, на нашу думку, 
складають: 

1) теоретико-методологічні знання (методологічні основи і категорії 
педагогіки мистецтва; концептуальні засади і пріоритети розвитку 
педагогічних систем, освітнього процесу на засадах безперервності, 
наступності; загальні закономірності вікового й індивідуального 
онтогенезу особистості, його причинна зумовленість, рушійні сили і 
фактори); 

2) теоретико-процесуальні знання (нормативні документи у галузі 
початкової освіти, в яких озвучуються шляхи налагодження мистецької 
освіти, моделюються зміст і форми цієї діяльності в контексті 
функціонального навантаження вчителя початкових класів; закони 
розвитку особистості; базові характеристики психічного розвитку дітей у 
молодшому шкільному віці, міра розвитку пізнавальних психічних 
процесів; провідна діяльність, особливості творчого розвитку, гуманістичний 
особистісно зорієнтований контекст суб’єкт-суб’єктних взаємин у 
початковій школі); 

3) теоретико-практичні знання (моделювання педагогічної взаємодії 
і критерії вибору форм, засобів, зорієнтованих на зону найближчого 
творчого розвитку особистості, підтримку високого рівня мотивації 
образотворчої діяльності, творчого мислення учнів початкових класів; 
соціально-психологічні чинники, які визначають продуктивну творчу 
активність школярів); 

4) теоретико-прикладні знання (змістові теми, базові поняття, 
вимоги щодо їхньої сформованості, оголошені в Державному стандарті 
початкової загальної освіти, важливі для подальшого успішного вивчення 
школярами освітньої галузі «Мистецтво»; механізми, закономірності й 
індивідуально-вікові особливості засвоєння учнями змісту початкової 
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мистецької освіти, врахування виявлених особливостей з метою 
індивідуалізації й диференціації навчального процесу в початковій школі). 

У науковій літературі складовими змісту професійно-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя визнаються практичні вміння і навички 
(О. А. Абдулліна, Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін, Л. О. Хомич та ін.). 
Їхня різноманітність і належна сформованість сприятиме ефективному 
розв’язанню проблеми формування предметних компетентностей дітей 
молодшого шкільного віку в галузі образотворчого мистецтва. На думку 
дослідників, важливими в контексті педагогічної діяльності є такі вміння: 
організаційні, діагностичні, інформаційні (О. А. Абдулліна); проективні, 
організаторські, гностичні, конструктивні, комунікативні (Н. В. Кузьміна); 
аналітичні, прогностичні, проективні, рефлексивні (В. О. Сластьонін); 
діагностичні, прогностичні, організаційні, комунікативні, аналітичні 
(Л. О. Хомич) та ін. 

Засвоєння студентами змісту загальнопедагогічної та художньо-
педагогічної підготовки в рамках окресленої проблеми відбувається 
поетапно впродовж усього періоду навчання в ВНЗ. Педагогічна 
технологія впроваджується в рамках змістово-ціннісного, рефлексивно-
моделювального й операційно-діяльнісного етапів, послідовне розгортання 
яких складає основний зміст технологічного компоненту моделі підготовки 
майбутніх учителів до формування предметних компетентностей учнів 
молодшого шкільного віку у галузі образотворчого мистецтва. На кожному 
з етапів відбувається моделювання завдань, змісту, форм, прийомів і 
методів навчальної діяльності студентів інноваційного характеру, що 
створює передумови для їхнього ефективного включення в безпосередню 
професійну діяльність. 

Завершальним етапом моделювання підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до впровадження інноваційних технологій мистецької 
освіти у галузі образотворчого мистецтва є зіставлення і конкретизація 
очікуваної мети впровадженої технології. Результативний компонент надає 
можливість на основі врахування міри засвоєння змісту фахової підготовки 
виокремити чотири рівні сформованості професійно-педагогічної 
готовності педагогів до впровадження інноваційних технологій мистецької 
освіти у галузі образотворчого мистецтва: початковий, репродуктивний, 
продуктивний та художньо-творчий. Водночас, він створює підґрунтя для 
порівняння й узгодження результатів навчальної діяльності студентів із 
сформульованими на цільовому етапі завданнями, актуалізує закріплення 
настанов на подальший професійно-педагогічний розвиток і самовдоско-
налення, спрямовує й інтегрує суб’єктивний досвід навчально-практичної 
й науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-початківців у галузі 
мистецької освіти і тим самим забезпечує підвищення рівня професійної 
культури, а також ресурсів полісуб’єктної професійно-особистісної позиції 
майбутніх учителів. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
130 

Розроблена модель, на нашу думку, в умовах вищої педагогічної 
освіти допоможе підготувати для початкової школи компетентного 
вчителя-професіонала, здатного творчо застосовувати здобуті знання, 
уміння й навички у галузі художньо-педагогічних інновацій, використо-
вувати у своїй практичній діяльності сучасний зміст, педагогічні прийоми, 
методи, інноваційні технології забезпечення формування предметних 
компетентностей учнів молодшого шкільного віку у галузі мистецької 
освіти, стимулюватиме професійні інтереси і розвиватиме навички 
рефлексивно-ціннісного ставлення до педагогічної взаємодії з дітьми 
молодшого шкільного віку. 
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СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
В статті розкрита специфіка підготовки учителів музики до 

опанування новими засобами педагогічного супроводу молодших школярів, 
які спрямовані на досягнення у дітей високого рівня музичної освіченості – 
пізнання музики, її оцінювання, музичної творчості. Сучасний учитель має 
бути готовим до гуманно-творчої інноваційної діяльності. 

Ключові слова: учитель, гуманізація навчання, уява, фантазія, 
інтуїція, емоції. 

 
Суспільно-політичний рівень країни сьогодні викликає гостру 

потребу у формуванні гармонійно розвиненої, соціально активної, 
толерантної людини з високими духовними якостями, здатної до 
саморозвитку і самовдосконалення. Навчальний процес в початковій школі 
на уроках музики має бути гуманізований і спрямований на підготовку 
фахівців до особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів через 
освоєння ними відповідних технологій. 

В контексті педагогічної інноватики створюються нові технології, 
концепції, підходи, які диктують появу учителя з новим типом мислення, 
фахівця з новою ментальністю. Креативність сучасного учителя музики в 
початковій школі має розглядатись як пошук неординарних, 
нестандартних прийомів, методів та форм роботи по музичному навчанню 
і вихованню учнів, розкриттю їх потенційних музичних здібностей, 
мислення, уяви, фантазії. Вище означеним проблемам присвятили свої 
праці В. Загорський, І. Кулєшова, Н. Лаврентьєва, О. Реброва, А. Фурман, 
Н. Шиян та ін. Особливості модернізації фахової мистецької освіти 
висвітлено у роботах В. Горлинського, О. Ковальова, Г. Ніколаї, 
Г. Падалки, О. Щолокової та ін.. Пріоритети початкової музичної освіти 
окреслено в працях О. Лобової, Л. Масол, Е. Печерської, В. Рагозіної та ін. 

Мета статті – розкрити специфіку підготовки учителів музики до 
опанування новими засобами педагогічного супроводу дитини для її 
всебічного розвитку, навчання і виховання. 

Головна мета освітянської діяльності повинна спиратися на принцип 
формування такої всебічно розвиненої людини, яка б гармонійно 
поєднувала свої інтереси і свій високий професіоналізм з загальними 
цінностями і інтересами (національними, загальнолюдськими, екологічними 
тощо). В сучасних умовах освіта є тим механізмом, що забезпечує перехід 
від революційних, силових методів на гуманно спрямовані. Новими 
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завданнями є необхідність пере визначення образа світу і місця людини в 
ньому, необхідність загострення етичної проблеми, проголошення 
принципу випереджальної підготовки людини до умов життя, про які мало 
що відомо. 

На відміну від традиційної освітньої моделі, сутністю якої є 
оволодіння знаннями, уміннями і навичками, сучасна освіта має 
зосереджуватись на проблемі гуманізації навчання, пріоритетом якої є 
формування механізмів саморозвитку особистості, самонавчання і 
самовиховання. Гуманістична освіта має не тільки забезпечити прилучення 
людини до знань про навколишній світ, але й сформувати її ставлення до 
цього світу, визначити її світоглядну і моральну позицію, сприяти 
виникненню умов для генетичного бажання самореалізації у відповідності 
з природними здібностями людини, до певних видів діяльності і 
наполегливості в оволодінні ними на творчому рівні. А відбутися це має 
тому, що сучасне суспільство все більше має усвідомлювати необхідність 
формування у людей нового цілісного світорозуміння і наукового 
світогляду, які були б адекватні останнім досягненням думки про гуманізм. 
Найвища мета гуманізації освіти полягає в тому, щоб своєчасно 
підготувати людей до нових умов життя. 

Нинішнє тлумачення освітнього процесу недостатньо враховує 
потреби гуманістичного підходу до навчання молодших школярів на 
уроках музики. В розвитку системи освіти педагогічної традиції 
переважають інноваційні процеси, навчання будується як нормативний 
процес, практично не реалізовується індивідуальність, самобутність, 
самоцінність кожного школяра. Фахова обізнаність учителя не включає 
сучасні знання, навички, способи мислення, вміння виконати замовлення 
суспільства на формування особистості, здатності до творчості, ініціативи 
саморозвитку, самоосвіти, ціннісного ставлення до навколишнього світу і 
самого себе. У свідомості широкої педагогічної громадськості має 
укорінитися думка про те, що головним завданням учителя повинно стати 
виховання дитини. Учитель має спрямувати увагу до особистості та 
забезпечити максимально сприятливі умови для виявлення і розвитку її 
задатків і здібностей на основі поваги і довіри до неї, допомогти 
реалізувати себе в житті, ввійти в нього якомога чеснішими, добрішими, 
впевненішими. Від конкретної мети залежить, буде це виховання-розвиток 
чи виховання-насильство; виховання творчості чи виконавства. Сучасним 
для музичного навчання є методологічне положення про необхідність 
міжособистісного контакту учителя і учнів, який має ґрунтуватися на 
рівноправності учасників навчального процесу. Уміння вислухати учня, 
стати на його позицію, вважати її такою ж самоцінною, як і власну, є 
необхідною умовою занять музикою, створення творчої атмосфери на 
уроці. Стосунки між учнем і учителем повинні бути такими, щоб кожна 
дитина незалежно від рівня її знань почувала себе не учнем, а особистістю, 
надзвичайно цікавою і потрібною. Сутність педагогічного бачення полягає 
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не в тому, щоб наголосити на неправильній відповіді учня або виявити 
порушення дисциплін, а зрозуміти і сприйняти його захоплення. Сучасна 
професійна модель педагога вимагає змін педагогічної парадигми: від 
навчання як нормативно побудованого процесу, до вчення як 
індивідуальної діяльності учня, його корекції і педагогічної підтримки. В 
умовах модернізації початкової музичної освіти учитель повинен мати 
високий рівень емпатії, орієнтуватися на співпрацю, досягти достатнього 
рівня музично-педагогічної культури, щоб бути здатним на гуманних 
засадах формувати музичну культуру школярів. Фахова обізнаність 
учителя повинна базуватись на формуванні інтерсуб’єктної спрямованості 
педагогічної діяльності на потребі у ній. Сучасна модель початкової 
музичної освіти має бути спрямована на пробудження уяви учня, його 
фантазії, інтуїції, емоцій. Існуюча система початкової музичної освіти 
продукує раціонально-логічні способи пізнання, позитивні емоції носять 
винятковий характер. Але ж нічого не запам’ятовується так, як те, що 
пов’язане з радістю, задоволенням, тобто позитивними емоціями. Звідси 
педагогічним правилом має стати вимога емоційної схильності, через яку 
слід проводити весь навчальний матеріал. Учитель кожного разу має 
турбуватись про те, щоб накопичити відповідні сили не тільки розуму, а й 
почуття. Найкращим каталізатором підвищення емоційного фону занять 
має бути застосування у викладацькій практиці гуманістичної психології 
навчання, яке припускає перебудову навчання за такими напрямами: 
створення психологічного клімату довіри між учителем і дітьми 
забезпечення співробітництва у прийнятті рішення між усіма учасниками 
навчального процесу; актуалізація мотиваційних песурсів навчання; 
розвиток в учителів особливих індивідуальних настснов, які найкраще 
відповідають гуманістичному навчанню. Щоб така модель працювала, від 
учителя крім інформаційного забезпечення вимагається розроблення 
прийомів формування позитивних емоцій (створення творчої обстановки 
на уроці; порівняння; зміна інтонацій; використання міміки та жестів; 
піднесенність настрою; створення атмосфери розкутості, доброзичливості 
тощо). Необхідно навчити учителів керувати емоційним фоном навчальних 
занять; активніше здійснювати гуманізацію навчально-виховного 
процессу, яка буде сприяти утворенню доброзичливих взаємовідносин між 
учасниками навчально-виховного процесу. 

Створення атмосфери психологічної розрядки учнів в навчально-
виховному процесі початкової музичної освіти народжується там, де 
учитель стає однодумцем, другом дитини, бачить в ній людину, яка 
вступає упізнання, творчості; де учитель вміє відчути духовний світ учня, 
його бачення всього, що нас оточує. Дотримання цієї умови орієнтує 
учителів на забезпечення конструктивного використання природної 
дитячої потреби в хорошому ставленні до неї для заохочення розвитку 
позитивних задатків і прагнень, такого характеру взаємодії, при якому 
дитина зможе реалізуватися, отримати впевненість у своїх діях. 
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Учитель має навчити дитину розуміти емоції інших, управляти 
своїми емоціями, активізувати власн емоції. Завдання учителя музики і 
полягає в тому, щоб активна і стійка потреба перетворилася в прагнення, 
що реалізується в конкретні досягнення лише тоді, коли виникають чи 
створюються необхідні педагогічні умови для цього, постійно схвалювати 
успіхи своїх учнів у засвоєнні основ музичного мистецтва. 

Особливого значення в діях учителя набуває позитивність і 
оптимістичність оцінювання участі учнів у різних видах музичної 
діяльності. При цьому учитель має підкреслити цінність, неповторність 
індивідуальних досягнень учня, визначити, навіть і незначні, але позитивні 
зміни і його музичного розвитку. Учитель має здебільшого схвалювати, а 
не критикувати дії учня, відзначати краще, а не гірше, спрямовувати свої 
зусилля на похвалу, а не на засудження. Учитель, що налаштований на 
добро, ситуації підтримки спрямовує у ціліспрямованому виборі 
комплексу зовнішніх умов, що сприяють отриманню задоволення, прояву 
спектру позитивних емоцій, почуттів. Спостерігаючи прояви поведінки 
учня, пов’язуючи ланцюг вчинків, висловлювань, емоцій, які демонструє 
чи стримує дитина, в єдине ціле, учитель має розуміти і пояснювати для 
себе її внутрішній стан, її мотиви, духовно-культурний потенціал, 
здібності і можливості. Учителю потрібне співчутливе, емпатійне 
розуміння та готовність прийняти учня повністю, навіть з його недоліками. 

Сучасний учитель початкової музичної освіти має бути одночасно і 
викладачем, і вихователем, і організатором педагогічного процессу, а 
також консультантом для батьків. Саме тому учителю музики в початковій 
школі сьогодні необхідно вже недостатньо просто добре володіти змістом 
програмного матеріалу для якісного здійснення навчального процесу. 
Йому необхідно розуміти співвідношення навчання і розвитку, знати 
етапи, закони і принципи формування перцептивних дій, найоптималь-
ніший стиль спілкування і взаємодії з учнями, побудований на гуманній 
основі з метою введення дітей у світ прекрасного, прилучення їх до 
цінностей національного і світового мистецтва. Сучасний педагог у галузі 
музичного мистецтва має ставитись до кожного учня як до унікальної 
особистості, що знаходиться в постійному пошуку і художній творчості. 
Учитель, який прагне найповніше розкрити особистісні якості молодшого 
школяра в музичному мистецтві, має мати комплексне уявлення про 
психологічну готовність дитини до шкільного навчання, зміни в 
психоемоційній сфері, реальний стан розвитку художнього сприймання 
учня, особливостей емоційних переваг тощо. В умовах сучасної 
вітчизняної педагогіки актуальною має бути орієнтація учителів на нову 
філософію освіти, де ідеї гуманізації мають стати провідними, де основною 
метою має бути не тільки засвоєння знань, умінь і навичок, а насамперед 
виховання почуттів, розвиток розуму, емпатії, що є основою розуміння 
дійсності, самого себе, навколишніх людей і творів мистецтва. Сучасна 
парадигма навчання має орієнтувати на педагогічну підтримку будь-яких 
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спроб учня до творчого самовиявлення. Заохочення, стимулювання, 
активізація, створення належних умов до самостійного пошуку учнів в 
музичній діяльності має бути важливим завданням сучасного учителя в 
початковій освіті. Учитель завжди має любити і чути свого учня, розуміти 
його «Я» у музичній діяльності, навіть якщо воно є суперечливим. До 
дитини, в першу чергу, учитель музики має ставитись як до духовно 
багатої особистості з багатогранною системою цінностей, надавати їй 
можливість свідомо виражати і відтворювати власні переживання у 
музичній діяльності. В атмосфері взаємної довіри між учителем і учнем 
мають створюватись умови для самореалізації особистості, саморозвитку 
учня. Необхідно не тільки пояснювати, показувати, як треба діяти, 
вибирати найбільш дієві форми спілкування в ділових і міжособистісних 
ситуаціях, у відтворенні виконавських і творчих дій, головне – сформувати 
у дитини прагнення бути неповторною особистістю в музичному 
мистецтві, відшукати оригінальне, самобутнє розв’язання музично-творчих 
завдань, вільно орієнтувати свої творчі можливості задля себе і оточення 
людини лише за наявності віри у самого себе. А це може зміцнитися тоді, 
коли сприймаються і оцінюються не тільки позитивні якості учня, а вся 
особистість в цілому, тобто коли поважають її гідність, виявляють 
гуманізм. Учитель має ставити перед учнями посильні і розумно 
сформульовані вимоги з метою їх подального розвитку, тобто здійснювати 
педагогічний вплив гуманістичного, а не авторитарного характеру. 
Виявляючи в діалозі, співпраці, партнерстві повагу до учня, толерантність, 
справедливість, учитель має створити найкращі умови для формування 
творчої зацікавленості в навчанні, захистити свободу власного «Я» у 
музичній діяльності. Оскільки першочерговим завданням учителя має бути 
виховання та розвиток унікальної особистості учня, кінцевою метою його 
роботи має бути здатність учня самостійно проникати у специфічний зміст 
музичної мови, моделювати художній образ та втілювати його 
адекватними виконавськими засобами. Процес художньо-педагогічної 
взаємодії має накласти на учителя особливі обов’язки щодо дбайливого 
культивування творчої особистості учня. Це вимагає від учителя 
особливих прийомів управління навчальним процесом, постійного 
співпереживання у процесі виконання, спільної діяльності з учнем, 
проникнення в найтонші деталі його психофізичних та емоційних станів. 
Тобто, для продуктивної роботи учитель має сам володіти емоційно-
інтелектуальною культурою сприймання, розвиненими навичками 
художньо-педагогічного спілкування, прийомами специфічної музично-
педагогічної взаємодії як з учнем, так і з художнім твором з метою 
органічного співвідношення між педагогічно цілеспрямованим розвитком 
учнів, і підтримкою найменших спроб самостійного вияву молодших 
школярів у мистецтві. 

В музичному розвитку молодших школярів учителю музики в 
початковій школі необхідно враховувати, що вікові особливості 
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сприймання музики учнями визначаються передусім обмеженістю 
життєвого і музичного досвіду дітей, специфікою мислення: невмінням 
узагальнювати, переважанням цілісного сприймання. Означений принцип 
має орієнтувати учителя на уважне ставлення до музичного досвіду дітей, 
набутого не тільки на музичних заняттях, а і самостійно. При формуванні 
музичного досвіду учитель має враховувати ступінь оволодіння 
музичними знаннями, переживання і усвідомлення значущості музичних 
творів; реалізацію досвіду у музичній діяльності та спілкуванні. Цей 
процес має носити динамічний характер, оскільки поглиблення, збагачення 
і трансформація складових досвіду ціннісного ставлення до музичного 
мистецтва має відбутися при кожному спілкуванні з музичними творами. 

В процесі музичного розвитку дітей учитель має поєднувати 
емоційне і раціональне. Оволодіння музичними знаннями тільки на 
інтелектуальному рівні, без емоційного забарвлення призведе до утворення 
абстрактних знань, які не матимуть для учнів особистісної значущості. 
Учитель має керувати співвідношенням емоційного і раціонального у 
процесі пізнання музики, знівелювати переваги тих чи інших елементів. 
Учитель має навчити учнів глибоко сприймати музику при отриманні 
різноманітної інформаії, або спрямовувати увагу дітей не лише не 
виявлення настрою у музичних творах, а формувати фундамент для 
особистісної світобудови. Учитель музики не має нав’язувати учням 
власну точку зору, виховувати любов до музики примусом, будь-якими 
словесними сентенціями. Учитель музики в початковій школі має 
акцентувати увагу учнів не на відтворенні знань, а на їх творчому освоєнні, 
щоб знання стали основою ціннісного ставлення до музичного мистецтва. 

Виходячи із нової філософії освіти, головним завданням сучасної 
початкової школи є становлення дитини як неповторної індивідуальності, 
розвиток її творчого потенціалу, прагнення до самостійної і пізнавальної 
діяльності. Цей підхід учитель має розуміти як послідовне ставлення до 
учня як до особистості, як до самостійного відповідального суб’єкта 
виховної взаємодії. Особистісний підхід має бути базовою ціннісною 
орієнтацією учителя, яка визначає його позицію при взаємодії з кожною 
дитиною і колективом. 

Для формування індивідуальних музичних здібностей на уроках 
музики учитель має застосовувати такі педагогічні впливи, які будуть 
спрямовані на конкретну дитину з метою досягнення нею найвищого 
результату. При цьому учитель має спиратися на рівень розвитку 
індивідуальної музичності, та її власного музичного і життєвого досвіду, 
розуміти внутрішній неповторний світ учня, характер, темперамент, що 
вперше складає його особистість у всій багатогранності й неповторності 
власного «Я». 

У практичній роботі учитель має надавати перевагу методам 
стимулювання, які забезпечать особистісну спрямованість і вплинуть на 
творче самовдосконалення, які забезпечать особистісну спрямованіть і 
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вплинуть на творче самовдосконалення, ціннісне ставлення до особистості; 
створення емоційно збагаченого навчально-виховного середовища, у 
якому пануватиме атмосфера довіри, взаємоповаги до думок і дій кожної 
дитини; підтримка гуманного характеру взаємодії суб’єктів навчання на 
основі співпраці, співтворчості і діалогу. Учитель музики в практичній 
роботі має пам’ятати, що всіх дітей однаково вчити неможливо, тому що 
всі люди різні. Тому актуальним у навчанні молодших школярів має бути 
використання диференційованого навчання, яке передбачає сприймати 
дитину як неповторну особистість. 

Проблема «учитель-учень», нерідко виникає в процесі виконавської 
діяльності, досить складна. У кожному конкретному випадку вона 
виглядає по-різному, хоча основа найчастіше одна: диктат – з боку 
учителя, і прагнення вийти з-під цього диктату, небажання примиритися з 
ним – з боку учня. Проблема пов’язана з прагненням учителя якомога 
швидше досягти певного результату. При цьому вузька спрямованість 
учіння на результат, на успіх може завадити розвитку особистості, 
привести до вироблення прагматичної позиції. Тому важливо прагнути до 
єдності результативної та процесуальної мотивації поведінки учня, його 
спрямованості на результат і на спосіб навчальної діяльності. Ефективність 
виконавського тлумачення музики значною мірою визначається якістю 
педагогічного керування цим процесом, яке має спрямовуватись на 
створення сприятливих умов для музичного розвитку особистості, 
спрямованого на стимулювання і усвідомлення форм його свідомого 
перебігу; у встановленні духовної спільності з учнем, стосунків взаємної 
поваги. 

Отже, сучасний учитель на відміну від навчальних підходів, що 
розглядають учнів як масу, узагальнену спільноту, в центр педагогічних 
зусиль має поставити індивідуалізовану особистість. В контексті 
музичного навчання особливої уваги учителя потребують індивідуальні 
музичні здібності кожної дитини, які в початковій школі відрізняються 
широким розривом між їх розвиненістю. Прогресивний розвиток 
суспільства вимагає підготовки активних, творчо спрямованих учителів, а 
не пасивних виконавців. Поза реалізацією творчого розвитку людини 
сучасна музична освіта втрачає сенс. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в методичних розробках 
з початкової музичної освіти. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
БЛОГІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ 

 
У статті обґрунтовано педагогічні умови ефективного 

використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні інформатики. Наведено рекомендації щодо 
реалізації визначених умов. Представлено методичні рекомендації щодо 
організації роботи студентів з блогом в аудиторії та використання блогу 
для організації навчально-дослідницької роботи студентів (роботи над 
створенням проекту). 

Ключові слова: блог, соціальні сервіси, педагогічні умови, створення 
блогу, самостійна робота студентів. 

 
Сучасний розвиток вищої освіти орієнтований на формування 

конкурентоспроможного спеціаліста, успішного в електронному 
інформаційному середовищі, який уміє критично мислити, здатний не 
тільки на репродуктивну діяльність, але й на прийняття нестандартних 
рішень. Це можливо, якщо в освітній практиці вищих навчальних закладів 
використовувати потенціал таких інформаційно-комунікаційних технологій, 
які б створили максимально сприятливі умови для розвитку пізнавального 
інтересу та творчих здібностей студентської молоді, виявлення й 
активного використання їх індивідуальних особливостей у навчальній 
діяльності. У зв’язку з цим особливо актуальними стають ідеї 
використання технології Веб 2.0 – друге покоління мережних сервісів, що 
стали основою розвитку мережі Інтернет. 

Останнім часом відмічається підвищений інтерес педагогічного 
співтовариства до блогів як одного з найбільш популярного соціального 
сервісу. Без сумніву, їх використання у навчально-виховному процесі має 
багато переваг, але водночас виникає й багато проблем. Тому необхідно 
теоретичне обґрунтування комплексу можливостей для ефективного 
використання блогів для організації навчальної пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні інформатики. 

Про важливість проблеми використання соціальних сервісів Веб 2.0 
в освітньому процесі навчальних закладів свідчать численні публікації та 
дисертаційні дослідження вітчизняних й іноземних учених, зокрема: 
О. Андрєєва, Н. Балик, О. Глазунової, Н. Діментієвської, Н. Дягло, 
Н. Євтушенко, А. Забарної, О. Заславської, О. Журавльової, О. Круподерової, 
М. Менякіної, Н. Морзе, Т. Носенко, Є. Патаракіна, Л. Панченко, М. Резніна, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
139 

В Стародубцева, А. Філатової, Б. Ярмахова, Richard E. Ferdig, Kaye 
D. Trammell та ін. 

Значущими для нашого дослідження є публікації Г. Стеценко, у яких 
розкриті особливості використання освітніх блогів у навчальному процесі; 
М. Бухаркіної та А. Філатової – визначені можливості блогів у процесі 
навчання англійської мови; С. Бєлова – охарактеризовані переваги та 
недоліки використання блогів в освітньому процесі вищої школи. 

Метою статті є науково-методичне обґрунтування педагогічних умов 
ефективного використання блогів для організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів при вивченні інформатики. 

Як відомо, педагогічна система може успішно функціонувати і 
розвиватися тільки при дотриманні певних умов. 

Поняття «педагогічні умови» має багато різних інтерпретацій. Деякі 
вчені під педагогічними умовами розуміють обставини від яких залежить 
успішність функціонування та розвитку певної педагогічної системи, інші 
науковці трактують цей термін як фактори і правила успішного 
функціонування педагогічної системи, треті визначають поняття, як 
вимоги, які мають виконувати педагоги з метою забезпечення 
ефективності навчально-виховного процесу [1, c. 14]. У нашому 
дослідженні під педагогічним умовами ми будемо розуміти вимоги, які 
мають виконувати викладачі інформатики з метою забезпечення 
ефективності навчально-виховного процесу. 

Аналіз наукових праць [2; 3; 4; 5] і власний педагогічний досвід 
використання блогів на заняттях з інформатики дозволив нам виявити й 
обґрунтувати педагогічні умови використання блогів для організації 
навчально-пізнавальної діяльності студенів при вивченні інформатики, які 
б забезпечували розвиток культури мережевого спілкування, 
інформаційної культури, уміння працювати у команді під час створення 
спільного проекту. 

Суть першої умови полягає в наявності спеціального навчального 
блогу та наповнення його відповідними навчально-методичними 
матеріалами, що будуть використовуватися на заняттях з інформатики з 
метою удосконалення процесу організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. 

Під час створення навчального блогу та використання його 
можливостей на заняттях з інформатики ми дотримувалися наступного 
алгоритму: 1) визначити мету та функції, які повинен виконувати блог; 
2) спроектувати його структуру; 3) обрати платформу та створили блог; 
4) розмістити на блозі навчально-методичні матеріали, що будуть 
використовуватися під час навчання інформатиці; 5) розробити для блога 
суворі правила, які будуть визначати частоту розміщення повідомлень, їх 
обсяг, кількість гіперпосилань, необхідність дотримання теми 
обговоренная (ці правила варто розробити разом зі студентами); 
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6) запропонувати студентам під час навчальних занять з інформатики 
скористатися представленими у блозі матеріалами. Даний алгоритм можна 
застосовувати в якості орієнтовної основи дій для організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики. 

З урахуванням зазначених вимог нами було спроектовано та 
розроблено власні навчальні блоги nkravc.blogspot.com, studyinformatik. 
blogspot.com та teacher-blog.comeze.com. Їх мета – створення банку 
навчально-методичного забезпечення, що використовується при вивченні 
інформатики (завдання для практичних, лабораторних робіт, завдання для 
самостійної роботи, тести, корисні посиланнями на освітні веб-ресурси 
тощо). 

 

 
 
Рис. 1. Вигляд головної сторінки блогу «Блог вчителя інформатики»  

(http://teacher-blog.comeze.com) 
 
Друга умова полягає в забезпеченні сформованості умінь викладача 

вільно користуватися соціальними сервісами Веб 2.0 та готовності 
використовувати їх для організації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні інформатики. 

Для реалізації цієї умови викладачам необхідно, по-перше, 
самостійно створити навчальний блог і витратити певний час на те, щоб 
зрозуміти, як він працює та які педагогічні можливості цього ресурсу; по-
друге, відвідувати освітні блоги, розроблені іншими викладачами, щоб 
ознайомитися з їх структурою, методичним наповненням. 

Наступною педагогічною умовою є сформованість у студентів 
достатніх навичок роботи з сервісами мережі Інтернет, зокрема Веб 2.0. 

Щоб отримати позитивний ефект від роботи з блогами, необхідно 
з’ясувати, на якому рівні знаходяться знання, уміння й навички студентів у 
цій галузі. Для цього ми виділили основні знання та уміння, що підлягають 
початковій діагностиці (див. табл. 1). 

http://teacher-blog.comeze.com)
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Таблиця 1 
Знання, уміння, що підлягають початковій діагностиці 

 
Характеристика 

Знати правила реєстрації на сайтах 
Знати правила спілкування в Інтернеті 
Знати принципи роботи сервісів Веб 2.0 Знання 
Знати що таке блоги, для чого вони потрібні, принципи роботи в 
блогах 
Уміти працювати з електронною поштою (запускати, входити, 
прочитувати/відправляти пошту) 
Уміти працювати в Інтернет (пошук інформації, навігація по сайтах) 
Уміти спілкуватися в Інтернет (чат, блог, форум та ін) 
Уміти розміщувати в Інтернет будь-які файли (документи, фото, 
відео та ін.) 
Уміти створювати блог 

Уміння 

Уміти коментувати повідомлення, розміщені на блозі 
 
Перевірити рівень навичок роботи студентів можна на першому 

практичному занятті. Для цього ми вважаємо за необхідне провести 
первинну діагностику, запропонувавши студентам комплекс певних 
завдань. 

Якщо рівень навичок роботи студентів з блогами достатній, то 
можна використовувати їх для організації навчально-пізнавальної 
діяльності при вивченні інформатики. Якщо цей рівень низький, то перш 
за все, необхідно сформувати у студентів уяву про соціальні мережеві 
сервіси покоління 2.0, познайомити їх з класифікацією цих сервісів, 
пояснити що таке блог, познайомити студентів з площадками для 
розміщення та ведення блогів, пояснити принципи створення та ведення 
блогу. Потім необхідно знов провести практичне заняття, яке 
продемонструє чи готові студенти до роботи з блогами на заняттях з 
інформатики. 

Наступною умовою ми вважаємо необхідним організовувати 
самостійну роботу студентів із урахуванням системного, особистісно 
орієнтованого та діяльнісного підходів. 

П’ята умова – розробка й упровадження методичних рекомендацій у 
навчально-виховний процес з метою організації навчальної та пізнавальної 
діяльності студентів під час навчання інформатики з використанням 
блогів. 

Ми пропонуємо наступні рекомендації. 
1. Організація роботи студентів з блогом в аудиторії. Для цього: 
1. На початку заняття необхідно повідомити студентам, що робота 
на занятті буде організована за допомогою блогу. На дошці слід 
записати веб-адресу блогу, наприклад, http://studyinformatik. 
blogspot.com. 
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2. Заздалегідь викладачу необхідно розмістити в блозі повідомлення 
з завданням, яке повинні виконати студенти на занятті. 

3. Пояснити новий матеріал. 
4. Запропонувати студентам відкрити сторінку блогу та 
ознайомитися з завданням, що розміщено на ньому. 

5. Повідомити студентам, що для успішного виконання завдання 
необхідно дотримуватися зазначених вимог, розміщених на блозі. 

6. Запропонувати виконати домашнє завдання щодо набуття 
практичних умінь та навичок з теми, що вивчається. 

7. Звернути увагу студентів на те, що вони можуть задавати в 
коментарях будь-які запитання з теми та отримати відповідь. 

8. Для самостійної роботи студентам варто запропонувати 
розмістити результати практичної роботи, що виконувалася на 
занятті у власних блогах. 

2. Використання блогу для організації навчально-дослідницької 
роботи студентів (роботи над створенням проекту) 

1. Заздалегідь необхідно розмістити на навчальному блозі теми 
проектів. 

2. На початку виконання проекту необхідно об’єднати студентів в 
окремі групи. 

3. Запропонувати студентам обрати одну з тем для самостійного 
вивчення та скласти план. Звернути увагу, що кожна група 
студентів працює над окремою темою. 

4. Запропонувати студентам повідомити викладачу, яку саме тему 
було ними обрано за допомогою відповідних можливостей блогу. 

5. Звернути увагу студентів на те, що необхідно розмістити 
оформлений матеріал проекту на власному блозі, що дозволить 
організувати обговорення та коментування. 

6. Наполягати на прочитанні й аналізі представлених робіт іншими 
студентами, що стимулює мережеву взаємодію, заохочення до 
коментування, здійснення моніторингу діяльності студентів. 

7. Підвести підсумки: визначити ефективність проведеної роботи, 
що включає в себе проведення підсумкового заліку, аналіз 
відгуків одногрупників і зовнішніх експертів. 

Зважаючи на те, що блоги є засобом організації оперативного 
обговорення актуальних проблем шляхом перегляду, коментування і 
рефлексії та набуття досвіду щодо описування реальних подій, саме зі 
створення власного блогу кожним студентом починається робота в 
мережевій спільноті. 

У процесі роботи студенти проектують та створюють структуру 
власного сайту; наповнюють потрібною інформацією. При цьому 
використовують блог як площадку для обговорення власних дій по 
виконанню поставленого перед ними завдання, переглядають матеріали, 
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підготовлені іншими, коментують дописи авторів, висловлюють 
зауваження і побажання, уточнюють «проблемні» питання тощо; 
узгоджують роботу в групі за для спільної підготовки до презентації 
створеного проекту. 

Таким чином, у ході дослідження нами були обґрунтовані 
педагогічні умови ефективного використання блогів для організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивчення інформатики. 
Отже, грамотне використання блогів сприятиме розширенню кругозору 
студентів; формуванню у них умінь спілкуватися, використовуючи 
Інтернет, працювати в групі; сприятиме побудові міжособистісні 
відносини та посиленню відповідальності за результати власної роботи; 
дозволить підвищити рівень власної загальнокультурної компетенції. 

Наша публікація не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми й 
потребує подальших наукових пошуків, предметом яких ми вбачаємо 
більш детальний аналіз можливостей навчальних блогів для організації 
самостійної роботи студентів при вивченні інформатики. 
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ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті аналізується педагогічна майстерність великого 

педагога-музиканта Генріха Густавовича Нейгауза, розглядаються 
педагогічні прийоми і методи його роботи з учнями, аналізується 
можливість їх застосування в сучасних вузах культури і мистецтва на 
заняттях спецдисциплін, а також перераховуються якісні зміни 
професійної підготовки майбутніх учителів музики на основі 
використання педагогічного досвіду Нейгауза. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, комплексний метод, 
педагогічні прийоми і методи, спецінструмент, спецдисципліни, педагог-
майстер, педагог-музикант. 

 
Завдання сучасного вчителя музики позашкільних навчальних 

закладів культури і мистецтва мають досить широкий спектр: розвивати 
творчий потенціал учнів, формувати естетичний смак, естетичне ставлення 
до навколишньої дійсності, навчити відчувати і відтворювати красу змісту 
музичного твору. Вирішення цих завдань сприятиме формуванню музичної 
культури учнів, вихованню гармонійно розвиненої особистості. Здатність 
мистецтва (музики) впливати на процес формування особистості було 
визнано з найдавніших часів і протягом багатьох сторіч музика включалася 
до системи виховання людини. 

Багатовіковий досвід і спеціальні дослідження показують, що музика 
комплексно діє на людину: вона впливає на її психіку, на фізіологію; вона 
може заспокоювати і збуджувати, викликати позитивні і негативні емоції; 
розвивати психічні властивості особистості (мислення, уяву, увагу, 
пам’ять); виховує емоційну і душевну чутливість. 

Для того щоб розвивати духовні, моральні сторони душі дитини, 
вчитель музики повинен бути творчим, ініціативним, виявляти високий 
рівень професіоналізму, досконало володіти ефективними методами і 
прийомами організації навчально-виховного процесу. Іншими словами – 
робота викладачів вузів культури і мистецтва повинна бути спрямована не 
тільки на підготовку музикантів-виконавців, а й на музикантів-педагогів. 

Проблема формування професійних умінь і навичок, розвиток і 
вдосконалення гуманістичної спрямованості майбутнього педагога-
музиканта була і залишається однією з головних у педагогіці. Велику увагу 
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розвитку професійних умінь і навичок приділяли такі педагоги-класики, як: 
Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, 
В. А. Кан-Калик, А. В. Мудрик та ін.. Питаннями професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики займалися О. Абдулліна, Б. Ананьєв, 
Л. Виготський, О. Леонтьєв; розвитку професійної майстерності і 
педагогічної творчості присвячено роботи І. А. Зязюна, О. А. Дубасенюк, 
С. О. Сисоєвої, О. М. Отич, М. М. Демянко, Н. Л. Нікандрова та ін. Вплив 
мистецтва на розвиток особистості досліджували О. М. Отич, О. Рудницька, 
М. В. Клепар, І. В. Лисакова, В. Ф. Орлов, С. О. Швидка, Т. Б. Стратан і 
багато ін. Однак, на наш погляд, проблемі розвитку педагогічної 
майстерності майбутніх учителів музики у вузах культури і мистецтва 
було приділено недостатньо уваги, тому вона вимагає більш глибокого 
вивчення. 

Мета статті – проаналізувати педагогічну діяльність Генріха 
Густавовича Нейгауза – великого піаніста, музиканта, педагога, 
виокремити деякі прийоми та особливості його педагогічної майстерності 
в роботі з учнями, з метою визначення основних та найбільш 
перспективних напрямків роботи педагогів вищої школи щодо 
вдосконалення професійної підготовки музикантів до педагогічної 
діяльності при вивченні спецдисциплін . 

Викладачами спецдисциплін у вузах культури і мистецтва, як 
правило, є колишні випускники консерваторій, університетів культури і 
мистецтва. Традиційно вони мають хорошу професійну підготовку з 
вокального, інструментального мистецтва, але психолого-педагогічними 
основами викладацької діяльності не володіють. Тому після закінчення 
вузів культури і мистецтва молоді викладачі стикаються з численними 
труднощами в організації навчально – виховного процесу та передачі 
знань, у процесі спілкування тощо. Однією з умов вирішення цих проблем 
і завдань може бути самовиховання, самовдосконалення своєї педагогічної 
майстерності через самостійне вивчення основ педагогіки і психології, а 
також аналізу педагогічної діяльності видатних педагогів – музикантів 
минулого та сучасності. Яскравим узірцем для формування педагогічної 
майстерності молодих учителів – музикантів може слугувати життєвий 
досвід і педагогічні доробки великого музиканта-педагога – Генріха 
Густавовича Нейгауза. Його педагогічне мистецтво може стати в нагоді не 
тільки молодим викладачам, а й тим, у кого за плечима не один рік 
педагогічної діяльності. 

Генріх Густавович Нейгауз – піаніст і педагог ХХ століття, творець 
високопрофесійної виконавської школи з блискучими результатами її 
випускників, автор багатьох праць з питань музичної педагогіки. Він мав 
дивовижну зіркість і душевну ясність, невичерпну фантазію. Нейгауз був 
дивовижним педагогом, у нього було все, що необхідно для цієї професії: 
розум, чуйність, чудовий смак, широкий кругозір, музична захопленість 
тощо. У класі Нейгауза була незвичайна творча атмосфера, учні його 
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боготворили. Уроки у нього завжди супроводжувалися музичними 
прикладами і їх розбором, аналізом виразно-музичних фраз, лейтмотивів, 
деталей стилю і темпів твору. Його творча спадщина може бути ефективно 
застосована в професійній підготовці учителів музики позашкільних 
навчальних закладів. 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства вимоги до вчителя 
музики як до людини, що несе культуру в маси, досить високі. Він повинен 
володіти високим рівнем професіоналізму, вміти керувати формуванням 
особистості учня, бути оптимістом і гуманістом, творчою людиною, 
вимогливим і витриманим, терплячим і урівноваженим, авторитетною 
особистістю. Вчителю необхідно постійно підвищувати свій професійний 
рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, дотримуватися 
педагогічної етики, поважати особистість учня, ефективно 
використовувати професійні знання в практичній педагогічній, культурно-
просвітницькій діяльності та ін. 

Підготовку такого вчителя необхідно здійснювати не тільки в 
педагогічних вузах, а й в університетах культури і мистецтва. Основною 
базою підготовки можуть стати дисципліни професійного циклу, а також 
педагогічна та науково-педагогічна практика. У процесі викладання 
дисциплін «Методика роботи з ансамблем», «Методика роботи з хором», 
«Сольний спів», «Методика викладання гри на інструментах (фортепіано, 
народних інструментах)», «Методика роботи з вокальним ансамблем» 
пропонуємо використовувати багаторічний досвід педагогічної майстерності, 
умілого використання раціональних прийомів і методів роботи з учнями 
Генріха Густавовича Нейгауза. 

Уміння та навички відіграють значну роль у діяльності людини, 
даючи їй можливість успішно досягати поставлених перед собою цілей. 
Усі вміння і навички, які сформовано в людини, є її позитивним 
надбанням. Чим досконаліше людина володіє вміннями та навичками у 
своїй галузі професійної діяльності, тим кращим майстром своєї справи 
вона є. 

Особливо великого значення набувають уміння та навички у творчій 
музичній діяльності людини. Робота над кожною окремою музичною 
композицією – це творчість, у процесі якої виникають певні своєрідності 
динамічного стереотипу, які обумовлюються специфікою відтворення 
музичного твору, його форми, темпу, в установленні комплексу рухів, 
властивих саме цьому твору [1, с. 154]. 

Коли ми говоримо про розвиток студентської ініціативи, творчого 
підходу до виконання твору, то не повинні забувати про коригування своєї 
методики викладання з урахуванням індивідуальних особливостей 
кожного свого учня (студента). Г. Нейгауз сміливо загострив проблему 
різностороннього підходу вчителя до різних учнів. Він указував, що не 
тільки різний ступінь музичної обдарованості визначає відмінність 
підходу, але і різний характер обдарованості вимагає відповідних коректив 
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у методиці викладання. Він виступав проти стандартів: «Жодних 
стандартів в «кількості» і «якості» допомоги вчителя учневі. Усі стандарти 
у своїй основі догматичні. А для творчої педагогіки, педагогіки, яка 
наближається за своїм типом і характером до мистецтва, догма є 
смерть...» [2, с. 161]. 

Багато викладачів вузів, особливо молодих, вимагають від своїх 
учнів виконання всіх указівок щодо виконання музичних творів. Деяких 
викладачів дратує самостійність студентів щодо манери виконання твору, 
методики вилучення звука, характеру передачі змісту. Але творчість не 
народжується в примусовому і покірному виконанні всіх наказів учителя. 
Г. Нейгауз вважав, що учень повинен стати ідейним «спільником», 
активним та ініціативним «знаряддям» своєї педагогічної роботи. 

З метою розвитку самостійності в майбутніх учителів музики 
важливо надавати їм право вибору певних вокальних, інструментальних 
прийомів для вирішення конкретного естетичного завдання. Іншими 
словами, важливо так організувати процес підготовки майбутнього вчителя 
до професійної педагогічної діяльності, щоб студент міг розвивати в собі 
значущі для даної професії якісні характеристики: самостійність, 
ініціативність, творчість, відповідальність за прийняте рішення тощо. 
Отже, формування в майбутнього вчителя тих чи інших характеристик 
залежить від того, яким чином буде організовано суспільне буття студента 
в навчальному процесі, які цінності, еталони діяльності і поведінки ним 
будуть усвідомлюватися і присвоюватися як особистісно значущі. 
Викладач вузу повинен бути тим еталоном, на який хотів би і прагнув би 
бути схожим студент. 

Зрештою, все залежить від педагога: чи зможуть студенти бути 
ідейними «спільниками», суб’єктами, активними діячами по відношенню 
до освоюваного предмета, мети, способів і засобів своєї професійної 
діяльності. Саме педагог установлює ті межі, ті правила вибудовування 
стосунків «викладач – навчальний предмет – студент», в яких допускається 
самовираження індивідуальних прагнень з боку студентів. 

Основна думка педагогічної майстерності Г. Нейгауза полягала в 
тому, що навчати треба не «системі прийомів, а вмінню обирати 
прийоми...» [2, с. 165]. Коли Г. Г. Нейгауз передавав свій педагогічний 
досвід молодим педагогам, він підкреслював, що свобода дій учня повинна 
зберігатися й одночасно тактовно направлятися в потрібне русло 
педагогом. Він ніколи не «диктував» свої вимоги, прагнув «заразити» учня 
своїми думками і почуттями, пов’язаними з виконуваною музикою, дати 
поштовх до розвитку його фантазії. Великий педагог ураховував 
індивідуальні особливості піаністичного апарата учня і не «нав’язував» 
певні технічні прийоми, прагнув направляти його власні пошуки в бік 
м’язового полегшення, економії сил. «Працювати – це, перш за все, 
шукати і знаходити» [2, с. 165]. 

Для того щоб вибирати ті чи інші прийоми, вміти творчо підійти до 
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виконання творів, необхідно, як було вже сказано раніше, володіти 
професійними знаннями, ерудицією. Тому проектувати заняття потрібно 
так, щоб вистачало часу для інтелектуального розвитку учня, як це робив 
великий музикант-педагог. Не перестаєш дивуватися цій особливості його 
педагогічної майстерності. З якою любов’ю, терпінням, умінням підводити 
учня до правильного висновку він підходив при розборі музичного твору. 
«Досягти успіхів у роботі над художнім твором, – писав Г. Нейгауз, – 
можна лише безперервно розвиваючи учня музично, інтелектуально, 
артистично, а, отже, і піаністично...» [2, с. 27]. 

«Твори мистецтва, особливо нові, – підкреслював Г. Нейгауз, – 
вимагають вивчення і пропаганди. Чим своєрідніше мистецтво, тим 
уважніше треба вдивлятися і вслухатися в нього» [3, с. 208]. Перше 
знайомство з музичним твором педагог починав з бесіди про композитора, 
про його життя і тій епосі, в якій він жив, про тенденції розвитку 
музичного мистецтва та мистецтва в цілому в той період, які образи і яку 
ідею закладено художником. У своїй книзі «Про мистецтво фортепіанної 
гри» педагог – музикант ділився особистими думками про те, що вчитель 
гри на будь – якому інструменті повинен бути, перш за все, вчителем 
музики, тобто вміти її пояснювати і тлумачити. Особливо це необхідно на 
нижчих рівнях розвитку учнів: при цьому вже абсолютно неминучим є 
комплексний метод викладання, тобто вчитель повинен не тільки довести 
до учня так званий «зміст» твору, не тільки «заразити» його поетичним 
образом, але й дати йому докладний аналіз форми, структури в цілому і в 
деталях, гармонії, мелодії, поліфонії, фортепіанної фактури, коротко кажучи, 
він повинен бути одночасно і істориком музики, і теоретиком, учителем 
сольфеджіо, гармонії, контрапункту і гри на фортепіано [4, с. 189]. 

Працюючи з учнем над фортепіанним твором, Нейгауз пропонував 
вивчати його нотний запис, як диригент вивчає партитуру – не лише в 
цілому, а і в деталях, розкладаючи твір на його складові частини. Іноді в 
роботі над художнім образом він використовував алегорію, порівняння 
музики з поезією, наводив приклади з архітектури, скульптури і живопису. 
Наприклад, учень грає так звану Місячну сонату: особливо складні 
завдання ставить зазвичай її друга частина і зрозуміло чому: перша 
частина – вираження якнайглибшої скорботи – і третя – відчай – ясніші і 
визначеніші, сильніші у своїй приголомшливій виразності. Друга частина – 
це хистке, «скромне», витончене і одночасно надто просте, майже 
невагоме Allegretto Des – dur. 

Починаючи роботу над сонатою, Нейгауз нагадував крилату фразу 
Ф. Ліста про це Allegretto: «Квітка між двома безоднями». Ця алегорія не 
випадково використовувалася педагогом, оскільки вона дуже точно 
передає не лише дух, але і форму твору, адже перші такти нагадують 
чашку квітки, що мимоволі розкривається, а подальші – листя, що звисає 
на стеблі. Як писав Нейгауз: «Я показував музичні фрази і мотиви, в яких 
образ відповідно до характеру музики вгадувався так само, як у 
бетховенському Allegretto [4, с. 36]. 
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Такі бесіди філософського змісту проходили постійно, вони сприяли 
розвитку кругозору учня, розвивали інтелектуально, змушували мислити 
більш широко і шукати такі прийоми виконання твору, які б наближали 
композитора до слухача і навпаки. Саме такий метод роботи над музикою 
став основним напрямком у викладанні Г. Нейгауза, який зробив його, 
перш за все, вчителем музики і лише потім – учителем фортепіанної гри. 

У своїх спогадах великий педагог писав: «Виховуючи молодих 
музикантів, треба прагнути дати їм якомога ширший музичний і 
загальнокультурний кругозір, привчати до самостійності суджень. Я 
переконаний, що хороший музикант повинен знати всю музику минулого і 
сьогодення, зуміти критично суворо і правильно її оцінити. Естетичні 
позиції в мистецтві в освіченого, з розвиненим мисленням музиканта 
набагато міцніші, ніж у того, хто користується готовими думками і багато 
знає тільки за чутками. 

Вузькість, обмеженість смаків, відсутність великої музичної 
культури є немислимими для справжнього музиканта. Ці властивості 
негативно позначаться на його творчій практиці, на виконавській манері, 
стануть перешкодою для його розвитку і росту» [3, с. 210]. 

«Ми не можемо створювати таланти, – продовжував міркувати 
Г. Нейгауз, – але в наших силах розвивати і зміцнювати їх, створюючи 
культуру, сприятливе підґрунтя, на якому вони виростуть і змужніють. У 
тому, як людина грає, відчувається, які книжки вона читала, які картини 
бачила, чи знає історичну епоху ... видно її загальну культуру. І чим вона 
вища, чим ширше і глибше пізнання музикантом, тим вільніше 
виражається його інтелектуальність, тим легше знаходить він себе в 
мистецтві» [3, с. 274]. 

Усі ці міркування педагога є підтвердженням того, якого великого 
значення надавав він роботі вчителя з учнем, якими професійними 
знаннями повинен, на його думку, володіти викладач, щоб розвивати учня. 
Його заняття були наповнені постійним пошуком нових прийомів роботи з 
кожним окремим учнем, нових методів викладання, які сприяли розкриттю 
і розвитку таланту. Це були своєрідні майстерні з обміну досвідом. 
Великий музикант – педагог ніколи не використовував метод 
«натаскування», вважаючи це не гідним ні учня, ні вчителя. Основне та 
головне завдання педагог убачав у розвитку самостійності мислення 
студента, методів роботи, уміння домагатися мети, вдосконалювати свою 
майстерність. На його думку, «ідеал» педагога – це той, хто у всіх 
випадках, з усіх точок зору вміє і знає більше, ніж учень, навіть якщо 
учень геніальний [4, с. 199]. 

Генріх Густавович Нейгауз воістину був педагогом-майстром, який у 
першу чергу був вимогливим до себе. Його комплексний метод викладання 
може слугувати сучасним педагогам прикладом для наслідування. Такий 
метод, нарівні з бесідами, можна використовувати не тільки на заняттях зі 
спецінструмента, але і на заняттях сольного співу, хору, ансамблю. 
Необхідно також взяти на озброєння педагогічну майстерність Г. Нейгауза 
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щодо організації навчального процесу, його вміння розпізнавати глибину 
таланту кожного учня і з урахуванням цих знань складати графік роботи: 
«...з одним учнем до музики – рукою подати, з іншим – 100 верст пішки 
пройти». Мета була одна – привести учня до автора, змінювалися лише 
педагогічні прийоми і методи (від образу до втілення, метод Гофмана, 
«авральний» метод роботи, бесіди, комплексний метод та ін.). 

Застосування викладачами спецдисциплін ВНЗ культури і мистецтва 
дидактичних методів педагогічної майстерності Нейгауза в процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів музики позашкільних 
навчальних закладів сприятиме: 

– розширенню їх кругозору, пізнавальної і творчої активності; 
– вдосконаленню моральних якостей особистості студента; 
– розвитку потреби в самовихованні; 
– формуванню педагогічної майстерності майбутніх учителів 
музики як ключової складової їх професійної діяльності. 

Окрім цього, використання педагогічного досвіду Г. Нейгауза 
викладачами спецдисциплін позитивно позначиться на вдосконаленні їх 
педагогічної майстерності – цього складного і багатофакторного процесу. 

Педагогічна майстерність Г. Г. Нейгауза є багатогранною і потребує 
більш глибокого і всебічного вивчення, ми ж торкнулися лише незначної її 
частини. У педагогічному доробку педагога-музиканта можна винайти 
багато прикладів використання різноманітних методів роботи з учнями: 
традиційних і революційних. Сучасним педагогам потрібно вчитися 
опановувати майстерність застосування дидактичних методів, як це робив 
наш наставник, і пам’ятати, що еволюційний та революційний початки 
пронизують всю музику і повністю відповідають життєвим реаліям. 
Викладачі вузів культури і мистецтва, навчаючи студентів, повинні 
пам’ятати слова Генріха Густавовича Нейгауза про те, що робота педагога – 
це злети і падіння, які, врешті-решт, приводять до оптимістичної формули: 
таланти створювати не можна, але можна створювати культуру, тобто 
грунт, на якому ростуть і процвітають таланти. 
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У статті розглядається підготовка до педагогічного мислення 

майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, 
ґрунтуючись на аналізі психолого-педагогічних досліджень, за допомогою 
визначених напрямів формування педагогічного мислення. 

Ключові слова: підготовка, педагогічне мислення, майбутні 
викладачі, вищий аграрний навчальний заклад. 

 
У сучасному суспільстві праця конкретна має професійний характер 

і вимагає від людини наявності тих або інших спеціальних здібностей, 
певних якостей, наприклад: психологічної готовності до праці, 
внутрішньої потреби в ній, працьовитості та ін. Професійна праця є 
способом самоствердження особистості, найважливішою умовою її 
розвитку. Сьогодні вища аграрна школа повинна забезпечити підготовку 
висококваліфікованих фахівців, здатних бути творчими, займати активну 
життєву позицію. Вимоги до їхньої підготовки, як відображення існуючих 
соціальних процесів, зумовили, сучасні тенденції у системі вищої освіти. 
Соціальне замовлення на майбутнього викладача вищого аграрного 
навчального закладу адекватно висуває вимоги до його підготовки. Творча 
діяльність викладача вищого аграрного навчального закладу спрямована на 
одержання, систематизацію, переробку й передавання нової наукової 
інформації студентам з метою підготовки висококваліфікованих фахівців. 
Цей вид діяльності вимагає особливих здібностей і тривалої підготовки, у 
процесі якої такі здібності розвиваються й удосконалюються. Розвиток й 
удосконалення у майбутнього викладача педагогічного мислення є 
запорука професіоналізму. 

Аналіз наукових досліджень свідчить, що розробка системи 
професійної підготовки майбутнього викладача у вищій школі 
здійснюється за такими напрямами: 

– розглядаються науково-теоретичні основи формування особистості 
вчителя в процесі професійної підготовки (Ф. Гоноболін, 
М. Кухарєв); 

– вивчаються питання методології формування особистості вчителя 
(С. Архангельський, А. Бойко, В. Ільїн, М. Каган, Л. Кондрашова, 
В. Сластьонін, А. Щербаков); 

– вивчаються питання професійної підготовки і діяльності вчителів 
і викладачів (О. Абдуліна, А. Алексюк, Г. Андреєва, Ю. Бабанський, 
В. Гриньова, М. Євтух, Н. Ничкало, О. Пєхота, Т. Сущенко); 
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– визначається науково-обґрунтований зміст професійного навчання, 
зміст педагогічних знань і умінь (О. Абдуліна, О. Острянська, 
В. Сластьонін, Л. Спірін, А. Щербаков); 

– вивчаються методи професійного самовиховання і розвитку 
педагогічної техніки майбутнього вчителя (Ю. Азаров, В. Кан-
Калік, С. Єлканов, С. Омельченко, Л. Рувінський). 

Мету професійної підготовки визначають як: 
– формування якостей майбутнього вчителя (М. Кобзєв, В. Страхов); 
– оволодіння систематизованими знаннями, уміннями, навичками і 
необхідними особистісними професійними якостями (Н. Хмель); 

– озброєння студентів професійними знаннями, уміннями, навичками 
(Н. Кузьміна). 

О. Абдуліна характеризує професійну педагогічну підготовку 
вчителя як процес навчання студентів у системі навчальних занять з 
педагогічних дисциплін і результат, який характеризується повним рівнем 
розвитку особистості вчителя, сформованістю загальнопедагогічних знань, 
умінь і навичок; багатобічну систему, яка об’єднує відносно самостійні 
системи підготовки: суспільну, соціально-наукову, психолого-педагогічну, 
загальнокультурну [1]. За визначенням Г. Троцко, це система, яка 
характеризується взаємозв’язком і взаємодією структурних і 
функціональних компонентів, сукупність яких визначає особливість, 
своєрідність, що забезпечує формування особистості студента відповідно 
до поставленої мети – вийти на якісно новий рівень готовності студентів 
до професійної діяльності [2]. 

Ми будемо розглядати термін «підготовка» як процес вдосконалення 
та формування в ході навчання знань, умінь, навичок, особистісних 
якостей, необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності або 
самоосвіти. 

Деякі аспекти мислення розглянуто з позицій підготовки вчителя 
(А. Алексюк, Н. Кузьміна, В. Майборода, В. Сластьонін, О. Щербаков), 
формування й розвитку педагогічної майстерності вчителя (А. Абдуліна, 
І. Зязюн, В. Моляко, В. Семиченко, І. Синиця), оволодіння особистісною 
культурою (С. Єлканов, В. Кан-Калік, В. Рувинський, О. Рудницька, 
Р. Хмелюк), формування професійного мислення (Г. Нагорна), формування 
професійно-педагогічного мислення (Л. Спірін, Н. Хмель), формування 
педагогічного мислення (Н. Кузьміна, І. Лернер, Р. Хмелюк). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про відсутність 
єдиної теоретичної концепції сутності педагогічного мислення. Так, одны 
вчені стверджують, що це пізнавальна діяльність, яка відбувається у формі 
процесу функціонування педагогічних понять і категорій, унаслідок чого 
суб’єкт здійснює аналіз дійсності (Б. Коротяєв, Н. Кузьміна, Л. Спірін, 
Р. Хмелюк). Інші ж автори стверджують, що зміст педагогічного мислення 
зумовлений функціональною структурою педагогічної діяльності, 
своєрідністю її цілей, завдань, засобів, тобто педагогічне мислення – 
процес розв’язання завдань з проектування та формування особистості 
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(В. Сластьонін, В. Тамарін, Д. Яковлева та ін.). Деякі автори 
(В. Загвязинський, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська) уявляють педагогічне 
мислення як здібність учителя бачити типові проблеми й завдання, що 
постають у конкретних ситуаціях навчально-виховного процесу, творчо 
застосовуючи для їхнього розв’язання знання про педагогічні закони-
тенденції. 

Отже, аналіз досліджень дозволяє зробити висновок, що проблема 
підготовки фахівців стає все більш актуальною і потребує змін, 
удосконалення в процесі її реалізації, і самостійне педагогічне мислення 
майбутнього викладача вищого аграрного закладу є актуальним та 
невід’ємним елементом даної підготовки. 

Метою нашого теоретичного дослідження являється розкриття 
сутності мислення взагалі та педагогічного зокрема. Висвітлення напрямів 
підготовки майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу 
до самостійного педагогічного мислення. 

Теорія пізнання у визначенні поняття «мислення» враховує дані 
фізіології вищої нервової діяльності, яка знаходить і пояснює причини 
розумових операцій у самому об’єктивному світі. У свій час І. П. Павлов 
довів, що для процесу мислення мають велике значення складні системи 
тимчасових зв’язків, які і є фізіологічною основою мислення, тому що 
кожна асоціація є актом народження думки. 

Процес підготовки майбутнього викладача вищого аграрного 
навчального закладу до самостійного педагогічного мислення надзвичайно 
складний, його можна поділити на три етапи: 

– підготовчий, пов’язаний із загальноосвітньою підготовкою, розвитком 
мислення, формуванням умінь самостійної пізнавальної діяльності; 

– професійний, який передбачає узгодження дій між загальноосвітньою 
й професійною підготовкою; 

– спеціальний, пов’язаний з координацією дій суб’єктів при 
вивченні профілюючих дисциплін. 

Скоординоване вирішення всіх професійно-освітніх завдань на 
кожному етапі навчання фахівця включає: 

– організацію й самоорганізацію по оволодінню основними 
науковими поняттями, категоріями, закономірностями, принципами, 
що виконують методологічні функції в прилученні студентів до 
засвоєння й використання загальних методів пізнання (дослідження); 

– організацію навчання по оволодінню теорією, спираючись на 
категорії й наукові поняття, засвоєння й використання методів, 
характерних для багатьох професійних діяльностей; 

– установлення зв’язків між теорією й практикою, організацію 
практичної діяльності, засвоєння спеціальних професійних 
методів, пов’язаних з конкретною спеціалізацією. 

О. А. Орлов вважає, що педагогічне мислення є специфічною 
розумовою і практичною діяльністю вчителя, що забезпечує ефективне 
використання ним етичних настанов, наукових знань, педагогічної 
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технології, особистісних якостей у навчально-виховній діяльності [3]. Ми 
цілком погоджуємося з таким визначенням, оскільки саме таке розуміння 
педагогічного мислення слугує основою формування педагогічної 
культури викладача. 

Важливим напрямом формування педагогічного мислення є 
виховання логічного і критичного мислення, що дозволяє здійснювати 
оцінку і самооцінку педагогічної діяльності та її наслідків [4]. У цьому 
плані майбутньому викладачеві вищого аграрного навчального закладу 
необхідно засвоїти методологічні та оцінні знання, а також знати операції 
мислення. Крім того, постає необхідність розвитку культури мислення 
викладача й культури розумової праці, наслідком розвиненості яких є 
глибоко і міцно, свідомо й дієво засвоєнні знання, котрі складають не 
тільки фонд теоретичних знань майбутнього викладача вищого аграрного 
навчального закладу, але й стають невід’ємним чинником його 
педагогічного мислення, основою формування умінь і навичок. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що більшість навчальних 
програм у вищих аграрних навчальних закладах спрямовані на розвиток 
конвергентного, а не дивергентного мислення. Конвергенція передбачає 
дію за зразком. Засвоюючи величезну кількість інформації, особистість не 
в змозі її використати творчо, оскільки мислення націлене на пошук єдиної 
правильної відповіді, не привчається до інваріантності, множини 
можливих підходів. Можна стверджувати, що в основі процесу 
професійної підготовки лежить традиційно-інформаційний підхід, за яким 
студент знайомиться з готовими висновками й інструкціями, але не є 
учасником опрацювання педагогічних рішень. Тому інформація не стає 
підґрунтям для розвитку понятійного апарату педагогічного мислення 
навіть на рівні свідомості. Тим більше залишаються пасивними структури 
підсвідомості, на рівні яких відбувається стимулювання творчого 
потенціалу особистості. 

Мислення, як пізнавальна теоретична діяльність, пов’язана з дією. 
Людина пізнає дійсність, впливаючи на неї, розуміє світ, змінюючи його. 
Мислення не просто супроводжується дією або дія – мисленням: дія – це 
первинна форма існування мислення. Первинний вид мислення – це 
мислення в дії та через дію, мислення, яке здійснюється в дії і в ній же 
виявляється. Розумова діяльність особистості здійснюється за допомогою 
розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення й 
конкретизація). Всі ці операції виникли спочатку як практичні операції, а 
потім стали операціями теоретичного мислення. 

Педагогічне мислення майбутнього викладача вищого аграрного 
навчального закладу – його розумова діяльність, що забезпечує 
використання ним системи знань, умінь і властивостей у професійній 
діяльності. «Мислення вчителя повинно бути таким, щоб людина керувала 
думками-образами, а не вони його поведінкою» [5, с 251]. Щоб 
сформувати такий тип мислення, необхідно: 

– усвідомити аксіому: студент – головна цінність у навчально-
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виховному процесі; 
– сформувати потребу й здібність постійно й цілеспрямовано 
розвивати систему професійних знань; 

– сформувати систему умінь; 
– розвинути властивості особистості. 
Можна стверджувати, що співвідношення між знаннями і мисленням 

має діалектичний характер, а знання про навколишню дійсність – важливе 
джерело розвитку мислення. Основні професійні знання складають 
органічну частину педагогічного мислення викладачів як процесу 
цілеспрямованого оперування ними у відповідності із завданнями пізнання 
і свідомості перетворення дійсності. Знання перетворюються мисленням, 
вони є знаряддям думки, засобом пізнання, виступають як видозмінені, 
трансформовані знання. 

Отже, більшість дослідників розглядають логічні і процесуальні 
аспекти мислення, але зовсім не приділяють уваги аксіологічним його 
аспектам. Але саме вони формують ціннісні орієнтації педагога, так 
необхідні для розв’язання завдань педагогічної діяльності. 

Особливості педагогічного мислення зумовлені специфікою цієї 
професії: викладач є не лише джерелом інформації, але й носієм культури, 
організатором діяльності і спілкування майбутніх спеціалістів. Щоб 
розумова діяльність майбутнього викладача вищого аграрного навчального 
закладу трансформувалась у його педагогічне мислення, необхідно 
формувати не тільки інтелектуальні вміння, надаючи їм гуманістичної 
спрямованості. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абдуллина О. А. Обще6педагогическая подготовка учителя в системе 
высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. – М. : 
Просвещение, 1990. – 141 с. 

2. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до 
виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 
«Теорія і методика професійної освіти» / Г. В. Троцко. – К. : Інститут 
ПППО, 1997. – 54 с. 

3. Орлов А. А. Профессиональное мышление учителя как ценность / 
А. А. Орлов // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 63–68. 

4. Євсюков О. Ф. Педагогічне мислення викладача вищого навчального 
закладу / О. Ф. Євсюков // Теорія і методика навчання та виховання : 
зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди, 2004. – Вип. 13. – С. 65–68. 

5. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / 
З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. – 
3-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.  



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
156 

УДК 378.637.016:53:004.032.6 
 

Володимир Заболотний 
 

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ 
ФІЗИКИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
Розглянуто основні підходи до трактування понять «професійна 

компетентність учителя» і «професійна компетенція». Представлено 
компоненти професійної компетенції педагога. Охарактеризовано основні 
етапи формування методичної компетентності майбутнього учителя 
фізики: пропедевтичний (вивчення курсу «Теоретичні узагальнення 
шкільного курсу фізики»), базовий (вивчення дисциплін природничо-
наукової групи), кваліфікаційний (вивчення методики фізики), науково-
дослідницький. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійна компетенція, 
методична компетенція, методична компетентність. 

 
Вимога професійно-педагогічного спрямування підготовки 

майбутнього вчителя фізики пов’язана з тим, що його необхідно навчати не 
тільки спеціальних дисциплін, а й тому як він буде сам навчати школярів. 
Поряд з вивченням фундаментальних і фахових дисциплін викладач 
університету має виховувати майбутнього учителя і водночас навчати його 
тих прийомів виховання, які він буде застосовувати на практиці в школі. 

У відповідності до загальнорозвиваючої функції завдання педагога 
заключається не тільки в передачі студенту сучасного науково-
теоретичного способу мислення, а й у навчанні того, як передавати і 
формувати такий спосіб мислення у школярів. Подібна багато-
функціональність вищої педагогічної освіти – одна із її найбільш 
характерних властивостей. 

Якісне оновлення вимог, які висуваються до підготовки майбутніх 
учителів, обумовлює пошук нових підходів і технологій у підготовці 
майбутнього учителя. 

Вивчення фізики в школі на рівні сучасних вимог залежить від 
ступеня універсальної підготовленості учительських кадрів, важливою 
складовою якої є професійна компетентність. 

Аналіз наукових робіт, присвячених компетентнісному підходу 
засвідчує, що поряд з визнанням професійної компетентності учителя як 
основи педагогічної діяльності, наявна неоднозначність трактування 
самого терміну. Питання про структуру професійної компетентності також 
трактується неоднозначно. 

Компетентність спеціаліста з вищою освітою – це проявлені ним на 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
157 

практиці прагнення і здатність (готовність) реалізовувати свій потенціал 
(знання, уміння, досвід, особистісні якості) для успішної творчої діяльності 
в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значущість і 
особистісну відповідальність за результати цієї діяльності, необхідність її 
постійного удосконалення. 

Інтегральна структура компетентності особистості спеціаліста-
професіонала, як випливає з процитованого означення, представлена 
когнітивним, мотиваційно-ціннісним, операційно-діяльнісним і соціально-
психологічним компонентами [2]. 

Професійна компетентність учителя визначається Г. М. Коджаспіровою 
як «володіння учителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, які 
визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного 
спілкування і особистості учителя як носія певних цінностей, ідеалів і 
педагогічної свідомості». 

А. К. Маркова розглядає компетентність як співвідношення 
об’єктивно необхідних знань, умінь, навичок, психологічних якостей, які 
має учитель, їх впливу на процес і результат педагогічної діяльності та 
пропонує класифікацію рівнів професійної компетентності і прийоми їх 
діагностики, виділяючи шість рівнів – від входження в професію до 
учителя-професіонала. В тому ж аспекті розглядає професійну 
компетентність Л. І. Мітіна, зауважуючи, що «под профессиональной 
компетентностью учителя мы понимаем гармоничное сочетание знаний 
предмета, методики и дидактики преподавания, а также умений и навыков 
(культуры) педагогического общения». По Е. Ф. Зеєру професійна 
компетентність – «рівень усвідомленості, авторитетності педагога, що дає 
можливість йому продуктивно розв’язувати навчально-виховні задачі, які 
виникають під час підготовки кваліфікованого спеціаліста, формування 
особистості іншої людини». Н. П. Лобанова характеризує професійну 
компетентність як системну якість особистості і виділяє три компонента: 
професійно-освітній, практичний, особистісний Л. П. Захарова, В. В. Соколова, 
В. М. Соколов подають достатньо повне означення професійної 
компетентності: «Під професійною компетентністю доцільно розуміти 
здатність ефективно розв’язувати задачі по спеціалізації особистості, 
забезпеченню внутрішніх умов, діяльнісної інтеграції особистості в 
суспільство за рахунок розвитку ціннісних орієнтацій, орієнтованості у 
природі, суспільстві, духовному досвіді людей, самому собі, формування 
практичних умінь діяльнісної соціально бажаної самореалізації». 

Б. С. Гершунський під професійною компетентністю розуміє деякий 
рівень, ступінь, якісний і результативний показник сформованості 
професійних знань, навиків володіння предметом та уміння їх реалізації у 
діяльності. 

В. О. Адольфом виділено три компонента професійної компетентності: 
мотиваційний, цілепокладальний і змістовно-випереджувальний. 
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Ученими також здійснено вивчення окремих сторін професійної 
компетентності. Наприклад, Н. В. Кузьміна звертає увагу на спеціально-
педагогічну направленість, науково-методичну і інші види компетентності, 
Т. С. Полякова – на історико-методичну компетентність, Е. А. Максимова 
на соціально-психологічну, Т. Б. Руденко – на дидактико-методичну, 
А. А. Реан і Є. С. Альошина – на диференціально-психологічну компетентність. 

Огляд літературних джерел дає можливість зробити висновок, що 
загальна феноменологія компетентності педагога і її окремих видів 
знайшла своє відображення у великій кількості психолого-педагогічних 
досліджень, однак в сучасній психолого-педагогічній науці проблема 
професійної компетентності педагога не має однозначного розв’язання. 
Різні трактування професійної компетентності педагога обумовлені, перш 
за все, особливостями структури діяльності фахівців різних професійних 
галузей. Проте базовою характеристикою даного поняття залишається 
ступінь сформованості у майбутніх випускників педагогічних ВНЗ єдиного 
комплексу знань, умінь, навичок та досвіду, які забезпечують здійснення 
професійної діяльності (Н. Ф. Тализіна, Р. К. Шакуров, А. І. Щербаков і 
ін.). Хотілося б підкреслити, що наразі не існує точного визначення 
«формули компетентності» (М. А. Чошанов), якостей професійної 
компетентності (І. А. Колесникова), критеріїв професіоналізму (А. К. Маркова), 
а також особистісного професіоналізму (Е. Ф. Зеєр). Це пов’язано з тим, 
що сам термін ще остаточно не вивчений, не у повній мірі досліджений в 
психолого-педагогічній науці і в більшості випадків уживається для 
визначення високого рівня кваліфікації та професіоналізму фахівця. 

Під професійною компетенцією будемо розуміти практичну і 
психологічну властивість особистості, засновану на знаннях, уміннях, 
здібностях, індивідуальних якостях, цінностях, внутрішній мотивації, 
ефективно і якісно виконувати певну професійну діяльність. Під 
професійною компетентністю, відповідно, ступінь розвитку відповідної 
професійної компетенції у конкретного індивідуума. 

Представимо структуру кожної професійної компетенції у вигляді 
п’яти компонентів (Ю. Г. Татур, І. А. Зимня, В. Д. Шадриков, А. К. Маркова): 

– когнітивний компонент відображає повноту і дієвість знань під 
час виконання різних видів професійної діяльності, рівень володіння 
знаннями змісту компетентності; 

– операційно-дієвий компонент відображає рівень розвитку умінь і 
навичок під час виконання професійної діяльності, досвід прояву 
компетентності; 

– мотиваційно-ціннісний компонент відображає ступінь 
представлення професійно-значущих мотивів і цінностей в структурі 
мотиваційно-ціннісної напрямленості особистості, відношення до змісту 
компетентності; 

– емоційно-вольовий компонент відображає здатність до 
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саморегуляції під час здійснення професійної діяльності, регуляцію 
процесу і результату прояву компетентності; 

– рефлексивний компонент відображає рівень оволодіння 
способами самоаналізу, самооцінки професійної діяльності. 

В структурі професійної компетентності педагога вчені (А. К. Маркова, 
А. В. Хуторський, М. П. Лапчик, Л. І. Кобишева, Н. В. Кузьміна, 
А. К. Маркова, Г. В. Мухаметзянова, А. М. Новіков, В. А. Сластенін, 
А. П. Тряпіцина; С. Н. Чистякова та ін.) виділяють предметно-методичну, 
психолого-педагогічну, загальнонаукову та інформаційну компетентності. 

В нашому дослідженні до професійної компетентності майбутнього 
учителя фізики віднесено дві складові: науково-теоретичну і методичну. 
Зміст науково-теоретичної підготовки передбачає поглиблення та 
професіоналізацію мовної, філософської, політологічної, культурологічної, 
соціологічної, правознавчої, економічної освіти. 

Методична компетентність – це знання в галузі дидактики, методики 
навчання дисципліни, уміння логічно обґрунтовано конструювати 
навчальний процес для конкретної дидактичної ситуації із врахуванням 
психологічних механізмів засвоєння. 

Зміни, що відбуваються в освіті, актуалізують проблему розвитку 
методичної компетентності учителя, визначаючи потребу в учителях з 
високим рівнем теоретичної підготовки і практичних умінь, які здатні до 
професійного зросту і мобільності. Від майбутнього учителя 
вимагатиметься індивідуальне конструювання уроку у відповідності до 
дидактичної ситуації і змісту навчання, цілей школи і класу, складу учнів 
тощо. 

Термін «методична компетентність» є недостатньо визначним, не 
дивлячись на важливу роль, власне методичної підготовки, учителя в його 
практичній діяльності і вплив на ефективність начально-виховного 
процесу. 

Методична компетентність випускників ВНЗ за думкою 
Г. В. Кашкарьова, полягає в оволодінні засобами, шляхами, формами, 
методами й прийомами педагогічних впливів (як виховання, так і 
перевиховання) та продуктивному їх використанні й диференціації; в 
умінні ефективно застосовувати теоретичні професійні знання під час 
практичної діяльності. Т. А. Залєзная під узагальненою професійно-
методичною компетентністю розуміє володіння майбутнім учителем 
фізики: а) досвідом здійснення відомих традиційних і творчих способів 
діяльності – у формі професійно-методичних умінь; б) досвідом 
навчально-пізнавальної діяльності, фіксованої у формі її результатів, – 
знаннями методики навчання фізики; в) досвідом здійснення емоційно-
ціннісних відношень – у формі прояву умінь навчати учнів під час 
педагогічної практики. Згідно компонентів педагогічної діяльності, 
виділених Н. В. Кузьміною, узагальнена професійно-методична компетентність 
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є мірою оволодіння базовими компетентностями: проектувальною, 
конструктивною, організаторською, гностичною, комунікативною. 

Методичну компетентність ми розглядаємо як систему, що включає 
предметну, психолого-педагогічну, інформаційно-технологічну, комунікативну 
і рефлексивну підготовки. Високий рівень розвитку однієї із складових не 
може компенсувати несформованість інших. 

Формування компетентностей майбутнього учителя фізики варто 
розглядати як процес оволодіння стійкими, інтегрованими, системними 
знаннями психолого-педагогічних дисциплін, філософії, інформатики, 
загальної і теоретичної фізики, методики навчання фізики, уміннями і 
навичками застосування цих знань на практиці, розвитку здібностей 
індивідуума, які забезпечують здатність особистості досягати значних 
результатів у професійній діяльності. 

Процес формування методичної компетентності майбутнього 
вчителя фізики можна умовно розглядати як ряд етапів: початковий 
(пропедевтичний), інтеграційний (базовий), кваліфікаційний, науково-
дослідницький. 

Початковий – орієнтований на розвиток ключових компетенцій в 
контексті майбутньої методичної. Для формування останньої цей етап 
можна назвати пропедевтичним, якщо його співвіднести до дисципліни, 
яка в навчальному плані має назву «Теоретичні узагальнення шкільного 
курсу фізики». Ключові компетентності, зокрема комунікативна та 
інформатична, формуються в процесі вивчення дисциплін гуманітарного 
(ділова українська мова, історія України, іноземна мова) та психолого-
педагогічного циклу. Стосовно теоретичних узагальнень шкільного курсу 
фізики, то вивчення курсу має забезпечити узагальнення знань основ 
фізики, які набуті в середніх навчальних закладах освіти. З другого боку, 
враховуючи різнорівневу підготовку студентів І курсу, його вивчення 
передбачає підвищення рівня фактичних знань з фізики та умінь їх 
застосовувати під час розв’язування фізичних задач. Поряд з цим, викладач 
університету має розв’язати питання мотиваційної сфери. Саме в такому 
аспекті дисципліну ШКФ слід розглядати як етап підготовки студентів до 
формування предметної компетентності під час вивчення загального курсу 
фізики. 

Одним із ефективних шляхів роботи на цьому етапі є проведення 
регулярних контрольованих консультацій [1]. Важливість їх проведення на 
етапі пропедевтичної підготовки незаперечна, про що свідчать власне 
функції консультації: збудження та розвиток інтересу до професії і власне 
дисципліни, набуття навичок самостійної роботи, поповнення та 
поглиблення знань. Спілкування з студентом в позаурочний час сприяє 
вивченню його індивідуальності, розкриттю та розвитку його 
комунікативної компетентності і, як наслідок, підвищення мотивації до 
навчання. На консультації викладач має значно більше можливостей 
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допомоги студентам у розумінні і осмисленні складних математичних 
перетворень, суті фізичних явищ чи законів, формування умінь 
самостійного здобування інформації. Використання засобів мультимедіа 
під час їх проведення вводить студента в навчальне середовище 
індивідуального вивчення того чи іншого навчального матеріалу. 

Інтеграційний – спрямований на формування базових компетенції на 
основі ключових. Серед них формуванню методологічної та діяльнісної 
компетенцій сприяє вивчення дисциплін природничо-наукової групи 
(філософія, інформатика, математичний аналіз, математична логіка тощо). 
Стосовно фахової підготовки, то формування предметних компетентностей 
відбувається під час вивчення загального та теоретичного курсів фізики. 

Кваліфікаційний – етап початку формування власне методичної 
компетентності на основі предметних. В часі це співпадає з шостим 
семестром ІІІ курсу, у якому розпочинається вивчення загальних питань 
методики навчання фізики, а потім конкретних питань фізики основної 
школи. 

В подальшому цей етап слід розглядати через призму двох підетапів. 
Так, для студентів, що продовжуватимуть навчання за навчальними 
планами «спеціаліст» (V курс) формування методичної компетентності 
продовжується під час вивчення методики навчання фізики старшої школи 
(10–12 класи). 

Для кваліфікаційного рівня магістр – цей етап варто визначати як 
науково-дослідницький, адже поряд з методикою навчання фізики в 
старшій школі розглядається ряд дисциплін, пов’язаних із роботою в 
закладах освіти І–ІІІ рівня акредитації. 

Підсумовуючи описане вище, зазначимо, що компетентнісний підхід 
акцентує увагу на результатах навчання, причому у якості результату 
розглядається не лише певний обсяг засвоєної інформації, а здатність 
людини (студента) діяти у різних проблемних ситуаціях. Якщо останні – 
педагогічні ситуації, то реалізація компетентнісного підходу можлива у 
випадку педагогізації навчального процесу, тобто підлеглості всіх ланок і 
сторін навчання та виховання студентів задачам їх професійного 
зростання. Іншими словами, методична компетентність має бути 
наскрізною. Це значить, що не тільки психолого-педагогічні, а й всі інші 
навчальні дисципліни мають вивчатись таким чином, щоб орієнтувати 
студента на педагогічну діяльність. 
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У статті визначено зміст основних структурних компонентів 

правової компетентності (теоретичного, практичного і особистісного) 
та обґрунтовано педагогічні умови їх формування в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів. Схарактеризовано методичну систему 
формування в майбутніх учителів правових знань, умінь і розвитку їхніх 
професійних і особистісних якостей та здібностей, необхідних для 
успішного здійснення професійно-правової діяльності. 

Ключові слова: компетентність, правова компетентність, 
майбутній учитель, професійна підготовка, педагогічні умови. 

 
Здавна суспільство, держава, вища та загальноосвітня школа ставили 

перед собою завдання – сприяти становленню громадянина – людини з 
відповідними правами й обов’язками, яка поважає й дотримується норм і 
правил співжиття, прийнятих у суспільстві, вміє в правовий спосіб 
задовольнити свої інтереси, відчути себе соціально, морально, політично й 
юридично дієздатною. 

Провідна роль у правовій освіті молоді належить учителеві. 
Орієнтуватися у проблемах існуючого суспільно-політичного життя в 
країні, використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству держави, робити свідомий вибір та 
застосовувати правові технології прийняття індивідуальних та 
колективних рішень учитель зможе за умов набуття правової 
компетентності. Компетентнісний підхід передбачає, що правова 
компетентність має бути одним із найважливіших навчальних результатів 
правової освіти майбутнього вчителя (разом з правовими цінностями й 
досвідом правової діяльності) [1]. 

Для сучасних наукових уявлень про компетентнісний підхід як 
порівняно нове педагогічне явище (Н. Бібік, І. Зимня, І. Єрмаков, 
В. Лозова, О. Овчарук, А. Хуторський, Т. Шамова та інші), характерним є 
здебільшого визнання, що компетенції (основні функції фахівця) є 
необхідною складовою компетентності, а компетентність є універсальним 
виміром успішної діяльності фахівця [2, с. 11; 3, с. 145]. Дослідники 
(В. Болотов, В. Сериков) вказують, що саме цей підхід фокусує увагу не на 
інформованості особистості, а на її умінні розв’язувати проблеми, що 
вимагає нової задачі й проектування, і оцінення нового досвіду, рефлексії 
та контролю щодо ефективності обраного шляху відповідно до розв’язання 
проблеми, що виникає. Отже, йдеться про «доведену готовність 
особистості до діяльності» [2, с. 14]. 
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На думку більшості вчених (О. Євсюкова [4], І. Медвєдєва [5], 
Т. Шамової [6]), для майбутніх учителів ядро моделі випускника 
складають ключові компетентності, до яких відносять: інформаційну, 
комунікативну, правову та інші загальні компетентності. 

Правову компетентність учителя ми розглядаємо як складне 
інтегративне утворення в цілісній структурі особистості педагога, що 
включає загальноправові й професійно-педагогічні знання, вміння і 
професійні якості, необхідні для здійснення правового виховання учнів та 
організації власної професійної діяльності в межах правового поля [7, с. 6]. 

Аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що запропоновані для 
опанування майбутнім учителям правові дисципліни, які призначені 
формувати правову компетентність студентів, не забезпечують у повному 
обсязі розвиток професійно-правових знань, умінь, професійних і 
особистісних якостей, необхідних для успішного здійснення професійно-
правової діяльності в школі. Виховання у майбутніх учителів основних 
елементів правової компетентності може бути здійснено лише у різних 
видах навчально-виховної діяльності у процесі їх професійної підготовки. 

Мета статті – розглянути педагогічні умови, за яких у педагогічному 
університеті відбувається формування правової компетентності майбутніх 
учителів. 

Формування правової компетентності передбачає засвоєння 
студентом не окремих, відірваних один від одного елементів правових 
знань, умінь та розвиток професійних і особистісних якостей, а оволодіння 
комплексною процедурою, в якій для кожного визначеного напряму 
присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають 
особистісно-діяльнісний характер [7; 8]. Це, зокрема, навчальний 
компонент, що передбачає три центральних завдання: 

− розвиток теоретичного компоненту правової компетентності, 
який забезпечує майбутнього вчителя правовими знаннями 
(загальноправовими, фаховими, політичними, управлінськими, виховними, 
психологічними тощо), що сприяють успішній організації професійної 
діяльності та здійснення правового виховання учнів, створюють основу 
для формування сучасного правового мислення, генерують акти 
правосвідомості, тобто систему відносин до морально-правових норм 
через призму пізнання права як соціального явища; 

− розвиток практичного компоненту правової компетентності 
майбутнього вчителя, який визначається, насамперед, сукупністю 
професійних умінь і навичок, що зумовлюють функціональну готовність 
педагога вирішувати завдання правової діяльності. Це інформаційно-
інтелектуальні, прогностично-проективні, організаційно-регулятивні, виховні, 
рефлексивні, емоційно-вольові уміння і навички; 

− розвиток особистісного компоненту правової компетентності, 
який утворює такі професійні й особистісні якості, як: професійно-
світоглядні (зацікавленість і активність у професійно-правовій підготовці), 
професійно-поведінкові (вимогливість щодо дотримання правових норм), 
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особистісно-значущі (гуманістична спрямованість особистості, адекватна 
самооцінка тощо). 

Отже, основними способами формування правової компетентності у 
майбутніх учителів є правова освіта й правове виховання та соціалізація у 
правовому середовищі вищого навчального закладу. 

Традиційна правова підготовка майбутнього вчителя зводиться до 
вивчення дисциплін правового характеру на 2-му («Основи конституційного 
права України») та 4-му («Правознавство») курсах навчання. При цьому 
кожна дисципліна вирішує частину завдань у формуванні правової 
компетентності студентів [1; 6; 8]. Велика роль у процесі правової освіти 
належить іншим освітнім компонентам, зокрема, соціально-гуманітарному 
та професійно-орієнтованому блокам дисциплін. Ми враховуємо думки 
О. Євсюкова [4], Т. Шамової [6] та інших і вважаємо, що з дидактичної 
точки зору правова компетентність може бути подана як перелік напрямків 
її здобуття майбутнім вчителем у педагогічному процесі університету. 

Оскільки підготовка майбутнього вчителя до правової освіти i 
правового виховання учнів включає, окрім правового, загальнокультурний, 
психолого-педагогічний, навчально-методичний компоненти, то умовою 
ефективності цього процесу є врахування принципів безперервності, 
міждисциплінарності та використання інтегративного підходу у 
професійній підготовці майбутнього педагога. У ході теоретичного й 
експериментального дослідження нами виявлено, що ефективність 
формування правової компетентності у майбутніх учителів можлива при 
обов’язковому дотриманні створених у процесі професійної підготовки 
студентів наступних педагогічних умов: 

− наявність у вищому навчальному закладі освітнього (правового) 
середовища, яке підтримує правові установки й соціально-правові цінності 
(повага до права, повага до прав і свобод людини, законність та інше); 

− реалізація правової освіти (правового навчання та правового 
виховання) студентів протягом усього періоду їх навчання в межах 
навчально-професійної, наукової, соціокультурної діяльності та діяльності 
в період педагогічних практик; 

− доповнення змісту навчальних дисциплін психолого-педагогічного та 
соціально-гуманітарного циклів питаннями професійно-правового характеру; 

− запровадження спецкурсу «Формування правової компетентності 
майбутнього вчителя» як узагальнюючої ланки системи теоретичної та 
практичної правової підготовки студентів. 

Вищезазначені педагогічні умови покладено в основу планування і 
реалізації системи формування правової компетентності майбутнього 
вчителя у процесі професійної підготовки. Для цього нами здійснено: 

1. У педагогічному університеті створили правове середовище 
(інформаційні стенди для правового інформування студентів і викладачів); 

2. Започаткували щоквартальні науково-методичні наради, конференції 
з викладачами з метою координації дій та вдосконалення методичного 
забезпечення навчальних курсів, спрямованих на формування правової 
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компетентності майбутніх учителів. 
3. Доповнили зміст навчальних дисциплін з 1-го по 5-й курси 

навчання студентів у контексті формування правової компетентності; 
провели вдосконалення змісту педагогічних практик, спрямованого на 
організацію студентами-практикантами системи заходів із правового 
виховання в школах (результати такої роботи відбито в табл.). 

4. Поряд з традиційною правовою підготовкою студентів, 
запровадили на 5-му курсі навчання авторський спецкурс «Формування 
правової компетентності майбутнього вчителя» та підготували відповідний 
навчальний посібник. Спецкурс (54 год.) включає такі модулі: 

 
Таблиця 

Змістове забезпечення формування правової компетентності 
майбутніх учителів у процесі вивчення загальногуманітарних 

дисциплін та проходження педагогічної практики 
 

Курс 
навчання 

Дисципліни, 
педагогічні практики 

Доповнення змісту питаннями 
правового характеру 

І 
1. Історія України 
2. Історія української культури 

1. Конституції в історії України. 
2. Феномен української правової 
культури. 

ІІ 
1. Педагогіка 
2. Філософія 

1. Кваліфікація, педагогічна культура, 
педагогічна правосвідомість. 

2. Мораль, етика, естетика і право. 

ІІІ 

1. Історія педагогіки 
2. Основи педагогічної творчості 
3. Методика виховної роботи 
4. Економіка 

1. Ідеї права, свободи, демократизації, 
гуманізму в педагогічній думці. 

2. Професійна компетентність 
учителя, управління розвитком 
особистості. 

3. Зміст морального і правового 
виховання особистості. 

4. Держава, право і бізнес. 

ІV 

1. Порівняльна педагогіка 
2. Культурологія 
3. Політологія 
4. Соціологія 

1. Право на освіту, ідеї Болонського 
процесу. 

2. Правова культура, культурні 
цінності. 

3. Політичне життя та 
правовідносини. 

4. Громадянські права та механізми їх 
захисту. 

Педагогічна практика 

ІІІ Навчальна (безвідривна) практика в 
школі 

Вивчення нормативно-правових 
документів, що регламентують 
діяльність школи, їх контент-аналіз. 

ІV 
Виробнича (педагогічна) практика 
в школі 

Те саме, що на ІІІ курсі навчання та 
розробка й проведення заходів 
правового характеру. 

V 
Виробнича (переддипломна) 
практика в школі 

Те саме, що на ІІІ і ІV курсах 
навчання та розробка й реалізація 
правових проектів. 
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Модуль І Педагогічна деонтологія (Поняття і основні елементи. 
Дискретність професійної поведінки вчителя: моральні і правові виміри. 
Основи теорії правової культури. Правова компетентність учителя). 

Модуль II Правові основи професійно-педагогічної діяльності 
(Основи теорії права. Міжнародне освітнє право. Освітнє право України: 
система, структура, елементи. Загальний розподіл компетенцій і 
повноважень у сфері освіти). 

Модуль III Правовідносини в загальноосвітніх закладах. (Теорія 
правових відносин: структура, система законних інтересів в освітній сфері. 
Суб’єкти освітніх правових відносин. Вчитель як суб’єкт шкільних 
правових відносин, особливості правового статусу вчителя). 

Модуль IV. Організаційні основи (механізми) реалізації правових 
компетенцій вчителя (Основи теорії управління: сутність, концепція 
реалізації на шкільному рівні. Співуправління і самоврядування в школі, 
локальна нормотворчість. Технології правової освіти і правового 
виховання учнів у процесі професійної діяльності (проективні, 
мікровикладання, інтерактивні тощо). Правові колізії, конфлікти і способи 
їх вирішення). 

Модуль V. Методичні основи правової самоосвіти вчителя 
(Методика прогнозування, планування, контролю та діагностики правової 
освіти учнів у процесі професійної діяльності вчителя. Інформаційне 
забезпечення правової самоосвіти вчителя (офіційні видання, комп’ютерні 
пошукові довідково-правові системи). 

Результати діагностики сформованості правової компетентності 
студентів, не зважаючи на частковість використання розроблених 
педагогічних умов її формування, засвідчили, що їх впровадження створює 
фундамент для появи у студентів благородних громадянських рис 
особистості, культивує цінності права, свобод людини, повагу до прав 
інших людей, визнання цінностей демократії, мотивування студентів до 
участі у вирішенні суспільних проблем життя й, у зв’язку з цим, вміння 
висувати високі вимоги до результатів своєї діяльності. 

Проведене дослідження надало можливості зробити наступні 
висновки: 

1. Правова компетентність учителя має змістову і функціональну 
специфіку в залежності від характеристик його фахової діяльності, її 
структура може бути подана у вигляді теоретичного, практичного і 
особистісного компонентів, які, в свою чергу, утворюються сукупністю 
правових знань, умінь, навичок, якостей і здібностей, що входять до змісту 
правової підготовки студентів. 

2. Цілеспрямоване формування правової компетентності майбутнього 
вчителя в умовах вищого педагогічного навчального закладу можливе на 
основі комплексу педагогічних умов і методичних рекомендацій з їх 
реалізації: оптимізації за рахунок правової спрямованості змісту загально-



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
167 

гуманітарних дисциплін, вдосконалення змісту педагогічних практик, 
впровадження нових курсів професійно-правового спрямування, залучення 
студентів у різні види діяльності (позааудиторну, виховну, волонтерську тощо). 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні питань 
удосконалення формування правової компетентності студентів педагогічного 
університету в аспекті врахування їхнього майбутнього фаху. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
 
У статті означено та проаналізовано педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога. У ході 
дослідження виокремлено наступні педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога: організацію 
у вищих навчальних закладах компетентнісно спрямованого навчання; 
вироблення у студентів лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-
поведінкової стратегії майбутньої професійної діяльності; створення 
позитивної мотивації у студентів до формування особистісних та 
професійних якостей. 

Ключові слова: педагогічні умови, професійна компетентність, 
організаційно-методична система, компетентнісно спрямоване навчання, 
лінгводидактичні стратегеми. 

 
ХХІ століття диктує нові вимоги до підготовки вчителя 

загальноосвітньої школи. Це не панацея, а єдиний шлях успішного 
входження України в європейський та світовий освітні простори. Такого 
вчителя готує вищий навчальний заклад, а це означає, що система 
навчання у вищій школі має бути переглянута з позицій її змісту, нових 
форм і методів підготовки майбутніх учителів-філологів. На цих аспектах 
наголошується в Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 
століття), Законі України «Про вищу освіту», Національній доктрині 
розвитку освіти та ін. 

Українські лінгводидакти по-новому підходять до розуміння місця й 
ролі вчителя-словесника, способів досягнення поставленої мети (методи, 
прийоми, засоби, форми), що дозволить вивести на якісно вищий рівень 
підготовку фахівців у галузі мови й літератури, здатних не тільки до 
вузькоспеціального вирішення внутрішніх чи зовнішніх філологічних 
проблем, але, насамперед, до компаративного аналізу лінгвопредставлення 
концептосфер різних етносів. 

Для виконання зазначених завдань необхідно передбачити 
використання комплексу педагогічних умов, яким належить особлива роль 
у навчальному процесі. Педагогічні умови виступають у вигляді комплексу 
практично реалізованих в освітньому процесі вузу заходів, спрямованих на 
формування професійної компетентності, реалізацію організаційно-
методичної системи фахового становлення компетентності майбутнього 
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вчителя-філолога. 
В Українському радянському енциклопедичному словнику «умова» 

визначається як «філософська категорія, в якій відображаються 
універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає 
та існує» [1, с. 482]. У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови «умови» трактуються як «необхідні обставини, 
особливості реальної дійсності, які уможливлюють здійснення, створення, 
утворення чого-небудь або сприяють чомусь» [2, с. 1295]. 

Стає очевидним, що у довідниковій літературі поняття «умова» має 
неоднозначне визначення. Умова тлумачиться як «правило, що забезпечує 
нормальну роботу будь-чого; як фiлософська категорiя, яка виражає 
ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких вiн iснувати не 
може» [3, с. 39]; як «фактор» [4], як сукупнiсть об’єктiв речей, процесiв, 
вiдношень, необхiдних для виникнення, iснування або змiни зумовленого 
об’єкта [5]; як сукупність перемінних природних, соціальних, зовнішніх та 
внутрішніх впливів, що позначаються на фізичному, психічному, 
моральному розвитку людини, її поведінці; вихованні й навчанні, 
формуванні особистості [6]; як «необхідна обставина, яка робить 
можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 
чомусь» [7, с. 15]. 

Узагальнюючи різні підходи до визначення категорії «умова», ми 
будемо дотримуватися думки, що умови є сукупністю об’єктів, 
властивостей і відносин, які сприяють реалізації наявних можливостей. 

Метою статті є дослідити педагогічні умови формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя-філолога, а також передбачити 
використання комплексу педагогічних умов, яким належить особлива роль 
у навчальному процесі. 

Ряд авторів, В. Андреєв [8], І. Арефьєв [9], С. Хатунцева [10], 
розглядають педагогічні умови як результат відбору й застосування 
елементів змісту, методів, а також організаційних форм навчання для 
досягнення конкретних цілей і є запорукою розвитку та вдосконалення 
педагогічного процесу. 

Закономірно, що результативність роботи будь-якої системи 
залежить насамперед від того, в яких умовах вона функціонує. Для 
педагогічних систем адекватний вибір умов здатний забезпечити не тільки 
стійкі показники окремих педагогічних результатів, а й стабільне 
покращення якості освіти загалом. 

У контексті нашого дослідження педагогічні умови – це сукупність 
заходів педагогічного процесу, які, з одного боку, забезпечують 
досягнення студентами необхідного рівня сформованості професійної 
компетентності, а з іншого – сприяють підвищенню ефективності цього 
процесу. 

До таких умов ми відносимо: 
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– організацію у вищих навчальних закладах компетентнісно 
спрямованого навчання; 

– вироблення у студентів лінгводидактичних стратегем і 
мовленнєво-поведінкової стратегії майбутньої професійної 
діяльності; 

– створення позитивної мотивації у студентів до формування 
особистісних та професійних якостей. 

Обґрунтуємо зазначені умови. Першою педагогічною умовою 
визначено організацію у вищих навчальних закладах компетентнісно 
спрямованого навчання, що узгоджується з основними умовами реалізації 
положень Концепції мовної освіти: 

– проведення ефективної мовної політики, що сприятиме дієвій 
реалізації стратегії мовної освіти, стійка увага суспільства до загального 
рівня мовної культури населення; 

– консолідація зусиль науковців, педагогів, батьків у розв’язанні 
актуальних завдань сучасної гуманітарної освіти; 

– активізація діяльності громадських педагогічних організацій з 
метою підвищення уваги суспільства до проблем мовної освіти; 

– оновлення державного стандарту сучасної мовної освіти, що дасть 
змогу піднести мовну освіту на якісно новий рівень; сприятиме 
формуванню мовної особистості учня/студента; забезпечить кожному 
учневі і студенту вільне володіння державною, рідною, іноземними 
мовами; закладе підґрунтя для вдосконалення власного мовлення 
впродовж життя; 

– упровадження перспективних освітніх технологій – особистісно 
зорієнтованих, інформаційних, технологій саморозвитку, життєтворчості, 
партнерської співпраці; 

– удосконалення діагностичних засобів відповідно до змісту нової 
Концепції для визначення рівнів навчальних досягнень учнів / студентів з 
мов, а також виявлення умов, які позитивно впливають на кінцеві 
результати засвоєння мов; 

– удосконалення змісту мовної освіти у вищих навчальних 
закладах, що забезпечить формування особистості вчителя-словесника, 
здатного впроваджувати новітні ефективні технології опанування мовою й 
мовленням, культурою мовлення, а також мовної особистості спеціалістів 
різних профілів; 

– створення при педагогічних вищих навчальних закладах та 
інститутах післядипломної педагогічної освіти лабораторій наукового 
дослідження проблем навчання мов у школі, що сприятиме поєднанню 
навчальної та науково-дослідної роботи, залученню студентів до науково-
пошукової діяльності педагога; 

– створення Національного центру мовної освіти України з метою 
координації дій щодо поліпшення якості мовної освіти, поєднання новітніх 
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наукових досліджень з практичною діяльністю. 
Ефективна реалізація Концепції мовної освіти передбачає системний 

підхід: оновлення Стандарту мовної освіти, навчально-методичної 
літератури, удосконалення професійної майстерності учителів/викладачів, 
планомірне і цілеспрямоване управління освітою, залучення до розв’язання 
проблем мовної культури громадських організацій і суспільства в цілому. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачає: 
– ґрунтовну методологічну підготовку, оволодіння дидактикою 
навчання майбутніх учителів, технологіями взаємодії, які 
найбільшою мірою сприяють особистісному професійному 
розвитку всіх учасників педагогічного процесу; 

– спрямованість навчально-виховного процесу на майбутню 
професійну діяльність; 

– забезпечення послідовності, цілісності і неперервності етапів 
розвитку професійної компетентності, на чому акцентують увагу 
Б. Андрієвський [11], Г. Жуков [12], Н. Ничкало [13]; 

– співпраця викладача і студента, що дозволяє встановити їх 
партнерську взаємодію та зумовлює взаємозбагачення, діалогічність, 
обмін думками як форми навчання, які забезпечуються 
готовністю до професійного діалогу, активністю у взаємодії з 
іншими учасниками навчального процесу, прагненням до спільної 
навчальної діяльності; 

– реалізація індивідуальних можливостей кожного студента; 
– розвиток майбутнього вчителя-філолога як творчого, ініціативного 
фахівця. 

Другою педагогічною умовою визначено вироблення у студентів 
лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-поведінкової стратегії 
майбутньої професійної діяльності. 

У процесі здійснення своєї професійно-педагогічної діяльності 
майбутній фахівець повинен уміти проектувати і стратегічно адекватно 
моделювати навчальну діяльність учнів із засвоєння рідної мови як 
основного засобу розуміння української етнокультури та іноземної мови як 
засобу міжкультурної комунікації. Водночас сам учитель-філолог повинен 
бути готовий брати участь у міжкультурній взаємодії, спираючись на свої 
лінгводидактичні знання. Це, насамперед, стає очевидним у тих 
навчальних закладах, де готують фахівців за кількома філологічними 
напрямками, як-от: українська мова і література та російська мова і 
література; українська мова і література та польська мова; українська мова 
і література та англійська мова і література та ін. 

У нашому дослідженні лінгводидактичні стратегеми трактуються як 
здатність фахівця встановлювати різноманітні й багатопланові асоціативні 
зв’язки у процесі розуміння, особистісного осмислення і творчого 
освоєння побаченого, почутого або прочитаного, письмового або усного 
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мовного матеріалу, використовуючи індивідуальні засоби виразності. До 
того ж пошук ефективних лінгводидактичних стратегем вирішення 
професійних завдань пов’язаний із використанням усієї палітри засобів 
вербальної і невербальної виразності пізнавально-комунікативної 
діяльності вчителя. Аргументуємо вибір цієї умови формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя також тим, що в 
майбутній професійній діяльності стратегеми дозволять спеціалісту 
орієнтуватися в культурному і міжкультурному просторі на більш 
високому особистісно осмисленому творчому рівні. 

Застосування лінгводидактичних стратегем у професійно-педагогічній 
діяльності ґрунтується на використанні вчителями-філологами 
оптимальних способів уведення інформації навчального матеріалу, 
враховуючи принципи комунікативності та творчої самоактуалізації, для 
його подальшого закріплення і застосуваннями учнями. 

У навчальному процесі принцип мовленнєво-поведінкових стратегій 
може втілюватися шляхом послідовного вивчення культурних універсалій 
тими способами, якими вони відображаються в моделях вербальної і 
невербальної поведінки. Проте набагато ефективніше відстежувати 
комбінований, взаємозалежний прояв культурних універсалій у реальній 
дійсності і виробляти вміння враховувати їх у власній поведінці й 
поведінці співрозмовників. На жаль, студентам філологічних факультетів 
більшості педагогічних ВНЗ не завжди вдається брати участь у реальному 
спілкуванні з носієм мови, що вивчається, у зв’язку з відсутньою 
можливістю для всіх студентів пройти стажування за кордоном. Однак 
ситуація спілкування може бути наближена до умов реальної ситуації 
спілкування з носієм мови за допомогою використання, наприклад, 
імітаційних сюжетно-рольових ігор на заняттях. 

Для практичної реалізації вироблення у студентів педагогічних  
ВНЗ лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-поведінкової стратегії 
викладач має: 

– організовувати спільну (викладач – студенти) навчальну 
комунікативну діяльність; 

– організовувати активну взаємодію студентів між собою; 
– організовувати міжфакультетську і міжвузівську проектну 
діяльність студентів; 

– відбирати для студентів автентичні текстові матеріали та 
розробляти відповідні методичні рекомендації; 

– забезпечувати зміну напруження й релаксації у процесі навчання 
(під час роботи над проектом чи в ігровій ситуації); 

– формувати професійні вміння й навички в умовах, максимально 
наближених до природної комунікації в ході сюжетно- 
рольових ігор; 

– розробляти спільно зі студентами ефективні педагогічні стратегії 
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в контексті професійної діяльності шляхом створення авторських 
технологій, адаптаційних програм і методичних систем. 

Результатом такої діяльності викладача стане: 
– обмін особистісними смислами створення культурного спілкування, 
спрямованого на засвоєння різноманітних елементів освітнього 
простору; 

– наближення студентів до умов реального автентичного 
спілкування з носіями іншої культури; 

– залучення студентів до узагальнення й обміну потенціалами 
інноваційної діяльності зі студентами філологічних факультетів 
інших ВНЗ; 

– подальше застосування студентами мовного матеріалу під час 
шкільних практик; 

– відкриття студентам можливостей для максимального використання 
пам’яті, уяви і творчих здібностей; 

– сприйняття студентами процесу навчання як моделі реального 
міжкультурного спілкування; 

– складання, опис та аналіз студентами тексту взаємодії з 
майбутніми учнями в педагогічному процесі внаслідок умілого 
використання індивідуальних лінгводидактичних стратегем. 

Третьою педагогічною умовою визначено створення позитивної 
мотивації у студентів до формування особистісних та професійних 
якостей. Ця умова є зовнішньою обставиною стосовно середовища 
особистості студента-філолога, що сприяє формуванню його професійних 
та особистісних якостей. 

Сучасній школі потрібний учитель, якому властива інша типологічна 
структура особистості. Суб’єкт має постійно змінюватися, бути лабільним, 
здатним саморозвиватися і самовизначатися в різних ситуаціях, відкритим 
до соціального замовлення освіти (суб’єкт, що розуміє своє професійне 
призначення, сприймає педагогічну діяльність у якості важливого 
пріоритету, спроможний і готовий до постійного перенавчання і 
поновлення знань, умінь і навичок щодо організації навчальної діяльності 
учнів). 

Науковці виділяють три обов’язкових умови для засвоєння будь-якої 
педагогічної інновації: рефлексія, розуміння та особистісна підготовленість, 
до того ж власне особистісна підготовленість до використання 
нововведень у навчальному процесі і стає головним гальмом впровадження 
нових технологій. 

Серед основних можна виділити такі характерні ознаки діяльності 
суб’єкта навчання: 

– здатність до рефлексії, до морального вибору у проблемних 
ситуаціях; 

– усвідомлення власної значимості для інших людей, відповідальності 
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за результати діяльності, причетності до відповідальності за 
явища природної і соціальної дійсності; 

– спроможність не тільки привласнювати світ предметів та ідей, але 
й виробляти їх, перетворювати, творити нові, самостійно 
визначати їх у необхідних випадках; 

– незалежність не в змісті ігнорування зовнішніх впливів, а в змісті 
усталеності поглядів, переконань, мотивів, їхній корекції; 

– спрямованість на реалізацію «САМО..» – самоосвіти, самооцінки, 
самоаналізу, саморозвитку, самовизначення, самодетермінації 
тощо; 

– володіння важливими індивідуально-процесуальними характерис-
тиками (різнобічність умінь, самостійність, творчий потенціал 
тощо), унікальністю, неповторністю, що є основою для плідних 
міжсуб’єктних відносин і стимулюють прагнення до взаємодії, 
співробітництва, спілкування. 

Все це стане можливим завдяки позитивній мотивації студента до 
формування особистісних професійних якостей. 

Отже, в результаті проведеного дослідження нами визначено 
педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя-філолога, до яких ми відносимо: організацію у вищих навчальних 
закладах компетентнісно спрямованого навчання; вироблення у студентів 
лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-поведінкової стратегії 
майбутньої професійної діяльності; створення позитивної мотивації у 
студентів до формування особистісних та професійних якостей. 
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У статті висвітлюється проблема підготовки майбутніх класних 

керівників до організації профорієнтаційної роботи. На основі власних 
досліджень проаналізовано стан профорієнтаційної роботи в сучасній 
українській школі. З опертям на нормативні документи визначено основні 
завдання класного керівника з організації профорієнтаційної роботи на 
всіх етапах її реалізації. Наведено знання й уміння класного керівника, 
необхідні для успішного виконання поставлених перед ним профорієнтаційних 
завдань. 

Ключові слова: професійна орієнтація, класний керівник, підготовка 
вчителя. 

 
Традиційна система навчання й виховання в загальноосвітній школі 

не достатньо сприяє формуванню психологічної готовності учнів до 
вибору професії, професійної освіти й наступної самодостатньої праці, тим 
паче − в ринкових умовах. На думку педагогів і психологів, орієнтація 
школярів у світі професій і формування відповідно до нахилів готовності 
до оволодіння якоюсь із них відбуваються стихійно й не завжди з 
адекватним результатом. «Через недостатньо обґрунтований вибір професії 
значна частина випускників професійної школи не наважується працювати 
за набутою професією. Усе це є цілком природним за відсутності 
цілеспрямованої підготовки до професійного вибору й навчання за 
обраною професією» [1, с. 75]. Отже, є необхідність спеціально 
організованої підготовки старшокласників до вибору педагогічного фаху 
як складової єдиної системи безперервного навчання та професійної 
орієнтації. Важливу роль в організації такої підготовки відіграє класний 
керівник. Класний керівник повинен діяти в тісному контакті з учителями-
предметниками, шкільними психологами й соціальними педагогами, 
виявляти й підтримувати інтереси школяра до різних навчальних 
предметів, спонукати до самостійної роботи з вивчення тієї сфери 
діяльності, яка його зацікавила. 

Фундаментальні психолого-педагогічні дослідження проблеми 
підготовки учнівської молоді до вибору майбутньої професії відображені, 
зокрема в працях К. Альбуханової-Славської, С. Батишева, І. Беха, 
Л. Буєвої, Ф. Іващенка, М. Захарова, Д. Кікнадзе, Є. Клімова, Я. Коломинського, 
Б. Ломова, В. Моляко, В. Мясищева, В. Полякова, Д. Узнадзе, В. Чебишевої, 
С. Чистякової та ін.]. Науковці намагалися визначити методологічні 
підходи, мету, завдання, зміст підготовки учнівської молоді до вибору 
майбутньої професії. 
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Загальнотеоретичні та методологічні підходи до проблеми 
професійної орієнтації учнів, зокрема в нових умовах, детермінованих 
кардинальними соціально-економічними змінами, висвітлено в 
дослідженнях О. Голомштока, В. Зінченка, Є. Клімова, В. Люльки, 
В. Мадзігона, Є. Павлютенкова, Н. Побірченко, В. Сидоренка, М. Тименка, 
Б. Федоришина, В. Харламенко, С. Чистякової, М. Янцура та ін. Проте 
питання підготовки майбутніх педагогічних працівників до організації 
профорієнтаційної роботи не знайшло достатнього відображення. 

Метою нашого дослідження є визначення обсягу знань і умінь, 
необхідних класному керівникові для організації профорієнтаційної роботи 
в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Професійна орієнтація школярів передбачає систематичну, 
цілеспрямовану й неперервну взаємодію особистості школяра і педагога з 
метою створення необхідних передумов для успішного професійного 
самовизначення. «Головною передумовою формування повноцінної 
особистості професіонала, зазначає О. Середа, є усвідомлення на 
державному, суспільному й сімейному рівні своєї місії щодо забезпечення 
старшокласникові необхідної психологічної, інформаційної, матеріальної 
підтримки на етапі його самоствердження» [2, с. 174]. Н. Побірченко 
стверджує, що запізнілим є етап організованої профорієнтації, що 
обмежується старшим шкільним віком. «Готовність старшокласника до 
професійного самовизначення складають її мотиваційний, пізнавально-
інформаційний та рефлексивний компоненти. Ці компоненти потребують 
тривалого розвитку позитивного ставлення учнів до праці, до вивчення 
власного «Я», набуття рефлексивного самооцінювання взаємовідповідності 
«Я» й обраної професії тощо. Протиріччя полягає в тому, що дитина 
починає думати про те, ким вона буде в різні періоди життя з раннього 
дошкільного віку, а профорієнтація починається лише в старшому 
шкільному віці» [3, с. 177]. 

Отже, професійна орієнтація в школі – це система заходів з 
ознайомлення учнів зі світом професій. Вона спрямована на розв’язання 
наступних завдань: вивчення та формування професійних інтересів, 
здібностей і мотивів діяльності, ознайомлення з системою знань, 
необхідних для вибору професії, створення умов для перевірки на практиці 
схильностей та здібностей, консультування з питань вибору професії, 
можливості отримання професійної підготовки з питань працевлаштування 
[3, с. 179]. 

Проведене дослідження організації профорієнтаційної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах дало змогу встановити, що існує 
низка проблем, які трапляються педагогічним працівникам у повсякденній 
діяльності. Недостатньо, на думку вчителів, сучасної методичної 
літератури, яка б допомогла організувати роботу з учнями, які бажають 
обрати педагогічну професію. Так, частково забезпечені літературою 47 % 
сільських і 44 % міських вчителів, і загалом відсутня література у 47 % 
сільських і 39 % міських вчителів. Зазначимо, що серед тих вчителів, хто 
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постійно проводить роботу з підготовки учнів до вибору педагогічної 
професії 38 % заявляють про відсутність необхідної літератури, 46 % − про 
часткову забезпеченість. 

На недостатню увагу до організації профорієнтаційної роботи в 
загальноосвітніх школах вказує і те, що серед форм домінують бесіди про 
професії та зустрічі зі спеціалістами (табл. 1), практично повністю відсутня 
така форма як професійні проби. 

 
Таблиця 1 

Використання форм профорієнтаційної роботи в школі 
 

№ 
п/п Форми роботи Хлопці 

(%) 
Дівчата 

(%) 
Разом 
(%) 

1 Бесіди про професію 49,6 45,7 47,8 
2 Зустріч зі спеціалістами 24,8 31,9 28,1 
3 Профорієнтаційні екскурсії 12,8 14,7 13,7 
4 Індивідуальна профдіагностика 8,3 12,1 10,0 
5 Індивідуальні профконсультації 7,5 5,2 6,4 
6 Професіографічні вечори 4,5 19,0 11,2 
7 Професіографічні дослідження 11,3 12,1 11,6 
8 Ніякі 3,0 3,4 3,2 

 
На формування професійних планів школярів впливає сукупність 

зовнішніх (школа, соціально-економічна ситуація в країні, преса, родина, 
друзі) і внутрішніх факторів (інтереси, нахили, здібності, ціннісні 
орієнтації). Ми поставили за мету встановити зовнішні фактори (класний 
керівник, улюблений учитель-предметник, педагог-організатор, заняття в 
гуртках, батьки, преса, телебачення, друзі, знайомі, художня література, 
потреба в кадрах, улюблений предмет, любов до дітей), що найбільш 
впливають на вибір професії в сучасній соціально-економічній ситуації в 
Україні. Враховуючи, що провідним видом діяльності школярів є 
навчальна, і, як мінімум, половина активного часу дитина проводить у 
стінах школи, то шкільний колектив має бути одним із вагомих факторів 
впливу на вибір професії. 

Проте було встановлено, що основний вплив на професійні плани 
випускників шкіл здійснюють батьки та улюблений предмет (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Значення для старшокласників зовнішніх факторів у 
виборі професії 

 
№ 
п/п Назва фактора Хлопці 

(%) 
Дівчата 

(%) 
Разом 

(%) 
1 Батьки 59,4 53,4 56,6 
2 Улюблений предмет 27,1 41,4 33,7 
3 Вчитель предметник 8,3 25,0 16,1 
4 Друзі, знайомі 16,5 12,9 14,9 
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5 Потреба в кадрах 15,8 7,8 12,0 
6 Заняття в гуртках 9,8 6,9 8,4 
7 Класний керівник 5,3 8,6 6,8 
8 Художня література 0 6,0 2,8 
9 Телебачення 0,8 4,3 2,4 
10 Преса 1,5 0 0,8 
11 Педагог-організатор 0,8 0,9 0,8 

 
Класний керівник, який має найбільші можливості на формування 

особистості школярів і його професійних планів посідає лише сьоме 
рейтингове місце. 

Недостатній вплив класних керівників на формування професійних 
планів випускників школи свідчить про відсутність систематичної роботи з 
боку педагогічного колективу. Однією з причин такого стану, на нашу 
думку, є недостатня підготовка вчителів до організації профорієнтаційної 
роботи протягом всього навчання дитини у школі. 

Аналіз навчальних планів з підготовки вчителів різних напрямів 
(філологічних, фізико-математичних, природничих) засвідчив, що 
підготовка майбутніх фахівців, зокрема класних керівників, вихователів, 
учителів-предметників до проведення профорієнтаційної роботи з учнями 
відсутня. Елементи профорієнтаційної роботи є складовими певних тем, 
що вивчаються в курсі педагогіки. Слід зазначити, що ці теми, здебільшого 
винесено на самостійне опрацювання студентами. Програмами 
педагогічної практики взагалі не передбачено завдань, що стосуються 
підготовки школярів до вибору професії. Окремий курс «Профорієнтація і 
методика профорієнтаційної роботи» вивчають лише студенти напряму 
підготовки «Технологічна освіта». Це є причиною виникнення формалізму 
в профорієнтаційній роботі класних керівників та вчителів-предметників, 
зниження її ефективності. Лише шкільні психологи мають відповідну 
підготовку для проведення роботи з педагогічної орієнтації, на що вказали 
78 % опитаних фахівців. 

Визначаючи необхідні знання і вміння класних керівників для 
проведення профорієнтаційної роботи звернемося до нормативних 
документів та думки науковців [3; 4; 5; 6; 7]. У «Положенні про 
професійну орієнтацію учнівської молоді яка навчається» [4] зазначено, що 
професійна орієнтація здійснюється всіма закладами освіти на всіх 
ступенях навчання. Профорієнтаційна робота умовно поділяється на два 
періоди: допрофесійний і професійний. Допрофесійний (шкільний) період 
включає початковий (пропедевтичний) − (1–4 класи), пізнавально-
пошуковий (5–7 класи) і базовий (визначальний) (8–9, 8–11 класи) етапи. 
Аналіз їх змісту і кінцевого результату дає підстави визначити наступні 
завдання класного керівника з професійної орієнтації. 

На початковому етапі класний керівник має забезпечити: 
– ознайомлення школярів з найпоширенішими професіями; 
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– виховання позитивного ставлення до різних видів трудової 
діяльності, поваги до людей праці і їх результату; 

– формування усвідомлення праці, як основного джерела існування 
людини, початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності 
до взаємодії з іншими особами в процесі різних видів діяльності. 

На пізнавально-пошуковому етапі класний керівник має забезпечити: 
– координацію зусиль усіх учасників педагогічного процесу в 
питанні підготовки до вибору професії; 

– ознайомлення учнів з різними галузями господарства й окремих 
професій, у тому числі з професіями свого регіону; 

– формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, 
установки на власну активність у професійному самовизначенні; 

– формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення 
учнями власної професійної спрямованості; 

– вивчення й систематичну фіксацію результатів вивчення 
інтересів, нахилів і здібностей учнів класу; 

– залучення учнів до участі в роботі гуртків, факультативів, 
олімпіад тощо відповідно до їх інтересів і нахилів; 

– консультування батьків щодо можливої сфери майбутньої 
діяльності учня, заходів для формування необхідних властивостей 
особистості, психологічних якостей. 

На базовому етапі класний керівник має забезпечити: 
– залучення учнів до вивчення факультативного курсу «Основи 
вибору професій»; 

– створення умов для випробування учнями своїх здібностей у 
різних видах трудової діяльності; 

– ознайомлення вихованців із системою професійної підготовки в 
Україні й регіоні; 

– консультування (спільно з психологом, медичним працівником) 
щодо вибору професії та навчального закладу. 

За відсутності у школі факультативного курсу «Основи вибору 
професії» класний керівник у взаємодії зі шкільним психологом 
організовує цикл бесід, лекцій зміст яких має забезпечити: 

– вивчення наукових основ вибору професії і побудови 
професійного плану; 

– вивчення класифікацій професій (за Є. Клімовим, Д. Голландом), 
вимог професій до людини, основних професійно-важливих 
якостей особистості; 

– оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвитку 
індивідуальних професійно важливих якостей особистості; 

– формування вмінь порівнювати вимоги, необхідні для успішного 
оволодіння професією з власними можливостями та потребами 
ринку праці. 
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Виходячи з окреслених вище завдань класний керівник має знати: 
– мету, завдання, форми і методи організації профорієнтаційної 
роботи на різних її етапах; 

– суть поняття профорієнтація та основних категорій, складові 
компоненти системи профорієнтації; 

– мету, завдання, вимоги до організації професійної просвіти і 
виховання; 

– класифікацію професій за Є. Клімовим, професіографічні методи 
та методику проведення професіографічного дослідження; 

– основні поняття професійної діагностики (особистість, структура 
особистості, професійно важливі якості особистості); 

– методи вивчення особистості школярів, їх інтересів, здібностей, 
нахилів; 

– методику проведення профорієнтаційних консультацій з учнями, 
батьками; 

– потреби ринку праці регіону й мережу професійних навчальних 
закладів; 

– можливості інформаційних технологій у профорієнтаційній 
роботі. 

Для успішного виконання профорієнтаційних завдань класний 
керівник має вміти: 

– планувати профорієнтаційну роботу з урахуванням принципів її 
організації, виробничого оточення, вікових та індивідуальних 
особливостей учнів класу; 

– формувати у школярів повагу до різних видів трудової діяльності, 
до людей праці; 

– здійснювати пошук профінформаційного матеріалу, його 
використання з урахуванням вікових особливостей школярів на 
різних етапах профорієнтаційної роботи; 

– планувати та проводити професіографічні дослідження; 
– визначати класифікаційні ознаки професій, складати 
професіограми; 

– вивчати професійну спрямованість вихованців, їх професійні 
інтереси, нахили, здібності, мотиви; 

– здійснювати професійну активізацію, розробляти методику 
групової та індивідуальної професійної консультації, складати 
профконсультаційні висновки; 

– використовувати профорієнтаційні можливості навчального 
предмета; 

– організовувати відбір та підготовку школярів до вибору 
педагогічної професії; 

– організовувати роботу з батьками з питання підготовки їх дітей до 
усвідомленого вибору професії; 
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Аналіз стану організації профорієнтаційної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах, власні дослідження спонукають до 
наступних висновків. Організація профорієнтаційної роботи в освітніх 
закладах на сучасному етапі розвитку має низку недоліків (відсутність 
систематичності в роботі, недостатня підготовленість педагогічних 
працівників до її організації, брак методичної літератури тощо), що 
зменшує роль школи у формуванні готовності її випускників до вибору 
професії. Отже виникає необхідність спеціальної підготовки вчителів, як 
майбутніх класних керівників, до організації профорієнтаційної роботи з 
урахуванням визначених у статті знань і умінь. Подальшу роботу 
необхідно спрямувати на визначення змісту та методичного забезпечення 
підготовки майбутніх учителів до організації профорієнтаційної роботи в 
закладах освіти. 
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КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ 

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
Розглянуто проблему комунікативної підготовки майбутнього 

учителя фізики. Акцентовано увагу на необхідності покращання 
усномовної діяльності студентів під час практичних і лабораторних 
занять з фізики і методики навчання фізики. Наголошено на важливості 
вживання правильної фізичної термінології під час формулювання 
означень фізичних величин, найменувань одиниць вимірювання фізичних 
величин тощо, при побудові суджень і умовиводів. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, термінологія, 
означення фізичного поняття. 

 
Розвиток україномовного освітнього простору є одним із пріоритетів 

державної політики України. Якісна підготовка учителя, фізики зокрема, 
його професійна культура, вимагають належної уваги до мовної та 
мовленнєвої підготовки. Розвинуте граматично правильне мовлення 
майбутнього учителя фізики передбачає, що мовець володіє необхідною 
кількістю граматичних моделей, правилами наповнення, перетворення, 
сполучуваності та вміє вибирати і об’єднувати їх під час фахового 
спілкування. 

Педагогічна діяльність в значній мірі базується на мовленнєвому 
спілкуванні, яке наразі залишається засобом розв’язання навчальних задач, 
способом організації взаємовідносин учитель – учень, фактором соціально- 
педагогічного забезпечення виховного процесу. 

На питаннях розвитку і формування мови фізичної науки в своїх наукових 
дослідженнях зосереджували увагу М. І. Шут [5], А. В. Касперський [5], 
Ю. А. Пасічник [4], Ю. П. Мінаєв [3]. 

Однією з професійних компетентностей для учителя є комунікативна 
компетентність. У її основі лежить граматично правильне мовлення. З 
метою забезпечення такої компетентності у майбутніх педагогів 
використовують когнітивну методику навчання мови, в якій воно 
відбувається на текстовій основі, оскільки текст є носієм інформації, 
засобом пізнання та формування мовленнєвої готовності. Текст 
розглядається як одиниця комунікації, як феномен існування мови, стає 
вихідним моментом і кінцевим результатом навчання усіх дисциплін. 

У своїй навчальній роботі для мовленнєвої підготовки майбутнього 
вчителя фізики ми використовуємо тексти з фізики, які за навчальним 
призначенням поділяють на такі диференціальні типи: текст-конспект, 
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текст-еталон (для аналізу, наслідування), тест-схема, алгоритм, інструкція тощо. 
Текст-еталон надає можливість на основі методичних вимог 

навчитись студенту давати повну характеристику фізичної величини, 
закону тощо. При цьому вони сприяють поглибленому розумінню 
смислових відношень фізичного тексту, формуванню умінь утворення 
правильних словосполучень із фізичних термінів, що, як відомо, вимагає 
чіткості і однозначності. 

Для прикладу наведемо текст-еталон для формування поняття 
прискорення рівнозмінного прямолінійного руху. 

 
Прискорення 
1. Прискорення – векторна фізична величина, яка чисельно рівна 

зміні швидкості за одиницю часу і співпадає за напрямом з вектором зміни 
швидкості. 

2. Позначається літерою a (від англ. acceleration – прискорення ) 
 

Середнє прискорення фізична величина, яка 
чисельно рівна відношенню зміни швидкості 
до інтервалу часу, за який ця зміна відбулась і 
співпадає за напрямом з вектором зміни 
швидкості. 

t
va

∆
∆

=
ρ

ρ  

Миттєве прискорення визначається 
границею, до якої прямує середнє 
пришвидшення при t∆ 0→  
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3. Розмірність прискорення розраховують за формулою як 

відношення розмірності швидкості до розмірності часу 
dim а  = 

t
v

dim
dim  . 

Кінцевий результат записують так: dim а  = LT-2 

 
4. Прискорення вимірюється в одиницях прискорення. 
За одиницю прискорення приймають таке прискорення, якого 

набуває тіло при зміні швидкості на одиницю швидкості за одиницю часу. 

часуодиниця
швидкостізміниодиницяяприскореннодиниця =  

4.1. В Міжнародній системі одиниць (SI) за одиницю прискорення 
приймають метр на секунду у квадраті; 

4.2. Скорочено це записують так: [ а ] = 1 2с
м . 

4.3. Метр на секунду у квадраті – це прискорення такого руху, при 
якому за 1 с швидкість матеріальної точки змінюється на 1 один метр за 
секунду. 

5. Позасистемна одиниця прискорення – Гал: 
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1 Гал = 1, 0 2с
cм  = 0, 01 2с

м  

6. Прилад для вимірювання прискорення має назву акселерометр. 
Текст-схема передбачає учіння говорінню на основі опорних 

сигналів, що власне є розвертанням змісту фізичного тексту посібника чи 
підручника. При виголошенні змісту тексту за текст-схемою, студент може 
опиратись на текст-еталон з метою повноти викладу суті контексту, який у 
свій час був звернутий у текст-схему. 

Формуванню мовленнєвої (комунікативної) компетентності сприяє 
робота, що забезпечує розвиток умінь і навичок аналізу фізичного тексту, 
написання ессе чи реферату, складання плану, структурно-логічної схеми. 

Зазначимо, що введення до системи засобів контролю навчальних 
досягнень тестів, в повній мірі не сприяє розвитку усного мовлення. Для 
тих учнів, котрі обрали педагогічні спеціальності цим створені певні 
проблеми розвитку і становлення мовленнєвих умінь і навичок 
використання мови фізичної науки зокрема. 

Відомо, що вдосконалення мовленнєвих умінь залежить від наявних 
знань і врахування вікових індивідуальних особливостей учня (студента), 
рівня пізнавальних можливостей і здібностей. У підлітковому віці 
переважає механічна пам’ять, яка згодом у юнацькому матиме опору на 
змістову. Зі змістовою пам’яттю тісно пов’язане мислення. Тому 
інтелектуальна робота і є мнемонічною діяльністю 

Лідер серед видів мовленнєвої діяльності – аудіювання. Це складана 
рецептивна мислительно-мнемонічна діяльність, пов’язана з сприйняттям, 
розумінням і активною переробкою інформації, яка міститься в даному 
мовленнєвому повідомленні. 

Встановлено, що в сучасному суспільстві людина слухає 45 % часу, 
говорить 30 % , читає – 16 %, пише – 9 %. 

У вищих навчальних закладах слухають лекції до 6 годин в день. Не 
менш важливі функції виконує аудіювання під час практичних занять, 
семінарів, колоквіумів тощо. У цьому контексті доречною була думка 
А. А. Вербицького про те, що на лекційних заняттях в більшій степені 
проявляється мислення (в першу чергу – пам’ять), на практичному – 
мислення і дія, під час бесіди чи дискусії – мислення, мова, емоційне 
сприйняття, під час ділової гри – всі види активності. Як наслідок, в 
результаті прослуховування лекції засвоюється близько 20–30 % 
інформації, під час самостійної роботи з літературою – до 50 %, під час 
виголошення (пояснення, проговорювання) – до 70 %. 

Говоріння – це вид усномовленнєвої діяльності, обумовлений 
висловлюванням думок і почуттів як в ініціативній так і в реактивній 
формах. 

Для реалізації говоріння необхідні умови: 
– наявність комунікативно-мовленнєвої ситуації, яка виступає 
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стимулом говоріння; 
– наявність мети повідомлення своїх думок, комунікативної 
спрямованості взаємодії; 

– наявність знань про предметний зміст, компоненти ситуації, тобто 
про те, що визначає процес говоріння; 

– ставлення до співбесідника, розуміння його настрою, почуттів, 
системи поглядів, знань про його потреби у спілкуванні; 

– наявність засобів вираження своїх думок і почуттів, засобів 
вираження свого ставлення й реалізації мовленнєвої дії. 

Використання для мовленнєвої підготовки узагальнених схем 
формування фізичних понять, законів тощо в повній мірі забезпечує 
створення всіх вищевказаних умов. Особливі труднощі викликають слабкі 
знання фізики, термінологічна неготовність до створення відповідних 
словосполучень, побудови речень, які «несуть» фізичний зміст, а не 
являють собою набір відомих часто взаємозаперечуваних термінів. 

Усвідомлення та структурування змісту спілкування передбачає 
мовленнєвий (осмислення мовленнєвого оформлення тексту) та 
комунікативний (забезпечує включення тексту в процес комунікації) 
аспекти. 

Вивчення практики роботи та дослідне навчання дозволяє 
стверджувати, що робота над розвитком граматично правильного 
мовлення значно підвищується, якщо здійснювати його на текстовій 
основі, оскільки надає можливість поєднати в одне ціле процес пізнання 
фізичної мови та оволодіння мовленнєвою діяльністю майбутнього 
учителя фізики. 

Відомий академік-педагог Г. С. Ландсберг наголошував на тому, що 
викладання (навчання) фізики, не може бути вичерпним. Його необхідно 
будувати таким чином, щоби у подальшому учень міг і повинен довчатися, 
але не таким, щоб він був змушений переучуватись. Знаменитий 
французький фізики Блез Паскаль писав про визначення наукових термінів 
і понять так: «Призначення і користь назв і термінів полягає у наданні мові 
чіткості і ясності, висловлюючи єдиним словом те, що інакше вимагало би 
декількох; але при цьому необхідно, щоб приписана предмету назва була 
позбавлена всякого іншого смислу, окрім того, для вираження якого вона 
однозначно призначена». 

Програма підвищення культури мовлення, формування комунікативної 
компетентності, подальшого удосконалення усного мовлення є серед 
першочергових і актуальних завдань у системі шкільної мовної освіти, 
знаходить своє відображення у державних освітніх документах. 

Виразне в інтонаційному та чітке в озвученні мовлення сприяє 
повноті висловлення думки, допомагає привернути увагу слухача, 
викликати інтерес до озвучуваної інформації. 

Що стосується мови як такої, то досить ясно, що мову 
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використовують з метою досягнення самих різноманітних цілей. Так поети 
і письменники використовують мову, щоби викликати у читача різний 
емоційний відгук, правники та юристи, щоб створити враження строгості 
та корисності своїх справ, учені-фізики для того, щоб описати певні 
факти – фізичні явища, процеси і охарактеризувати їх взаємовідношення 
чи взаємозв’язок. У відповідності до цілей, до мови ставлять різні вимоги. 
Так, ученому потрібні точність і ясність. Причому для досягнення ясності, 
необхідно дати повний однозначний опис фактів і причинно-наслідкових 
взаємозв’язків, які визначають їх стан. Вимога повноти означає, включення 
до визначення всіх факторів, які суттєво впливають на систему. 

Вимога однозначності заключається в тому, що кожне слово опису 
повинно мати лише одне значення, а вислів в цілому має інтерпретуватися 
одним і тільки одним способом. 

Оформляючи наукові результати, необхідно намагатись саме до 
ясності, адже ясний, але складний текст зрозуміють хоча би ті, у кого для 
цього достатній інтелект. В той же час простий, однак неясний текст 
зрозуміти, за визначенням, не зможе ніхто. 

Слід зазначити, що кожна людина говорить своєю власною мовою, 
яка має певні відмінності від мови оточуючих, оскільки кожне слово вона 
наповнює контекстом, який базується на власному досвіді. Внаслідок 
цього, під час розмови двох людей на природній (побутовій) мові, 
розуміння не буває абсолютним. Це вочевидь означає, що природня мова 
не відповідає вимозі повної однозначності. Саме тому, наука повинна мати 
свою мову, яка б знімала цю проблему. Так, фізика як наука користується 
власною спеціалізованою мовою, у якій зведені до мінімуму проблеми, 
пов’язані з суб’єктивністю життєвого досвіду, многозначністю слів і 
неясністю граматичних побудов. Кожна наука має свою власну мову, свою 
власну термінологію. І надзвичайно важливо усвідомлювати, що 
розповідати про науку, вивчаючи або навчаючи, користуються не словами 
природної (побутової) мови, а термінами конкретної науки, навіть, якщо 
терміни звучать так само як слова звичайної мови. 

Слово «термін» іншомовного походження, що ввійшло до 
лексичного складу української літературної мови. Воно має латинське 
походження. ««Terminus» в давньоримській міфології – божество меж, 
кордонів, це слово або словосполучення, що виражає певне поняття якоїсь 
галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо». 

Зазначимо, що кожен термін має обмеження або означення (від знак, 
межа). Важливо, що всі науки, окрім математики, займаються описом 
матеріального світу і тому в основу визначення терміну покладено 
множину матеріальних об’єктів або взаємодій. Означення виконує 
службову функцію – воно задає множину об’єктів та взаємодій. Саме тому 
визначення необхідно знати, щоб під час вживання терміну чітко уявляти 
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собі ту фізичну реальність, яка визначається цим означенням. Розуміння 
терміну означає не тільки визначення власне об’єкта, а й уявлення цього 
об’єкта в реальному світі. 

З такого погляду, термінологічна, мовленнєва підготовка 
випускників середніх навчальних закладів (студентів І курсу) вимагає 
суттєвої корекції. Особливо нагальним це питання постає для студентів – 
майбутніх учителів, фізики зокрема. Дійсно, висловлювання типу: «тиск 
діє у всіх напрямках», «струм рухається в провіднику», «плюс діє на 
мінус», «світло заломлюється» підтверджують думку про те, що озвучувачі 
їх не розуміються як у суті фізичного явища, про яке говорять, так і смислу 
відповідних фізичних термінів, які є відображенням реальностей 
навколишнього світу. 

Зупинимо увагу на одному «спрощенні», яке за нашими 
спостереженнями має масове розповсюдження. Мова йде про відношення 
учнів і, на жаль, багатьох учителів, до найменувань фізичних величин. 
Відомо, що саме ця обов’язкова ознака вирізняє серед інших фізичну 
величину. Спершу варто наголосити, що найменування фізичної величини 
і її розмірність – це не одне і те саме. Розмірність фізичної величини dim X 
(скорочення від англ. dimention) – вираз, що відображає її зв’язок з 
основним величинами системи фізичних величин. Доречно зауважити що 
«широкий вжиток» у мовленні вчителів і учнів, у багатьох посібниках з 
фізики, належить словосполученням «система СІ» , «одиниці системи СІ» 
тощо. Правильного вислову – одиниці ес-і (системи інтернаціональної) 
дотримується незначна кількість навіть професіоналів. Наш багаторічний 
досвід показує, що переучування практично неможливе – «звичка згори 
нам дана». 

Чимало помилок допускають під час вимовляння похідних одиниць 
(кратних, частинних). Так, слова кілометр, дециметр, міліметр 
виголошуються з наголосом на другий склад. Бажає кращого дотримання 
позначень фізичних величин. Зокрема шлях – s (мала літера), площа – S 
(велика літера) тощо. Таким чином, ці та інші приклади переконують у 
потребі створення відповідного навчального середовища з метою чіткого 
входження студента у світ наукової термінології та мовленнєвої підготовки 
до подальшого застосування і використання під час предметної підготовки 
та з метою професійного зростання. 

Мовленнєві уміння майбутніх учителів – це феномен, розвиток якого 
зумовлений сукупністю психофізіологічних, соціокультурних і 
педагогічних чинників, сформованими знаннями студента про мовленнєву 
культуру і можливості її застосування відповідно до потреби, 
особливостей і мети педагогічного процесу. 

З погляду реалізації концепції з проблем гуманізації й 
гуманітаризації освіти та ролі мовленнєвої культури в цьому процесі, 
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системного підходу до професійного становлення особистості та інших, 
виокремлюють три основних аспекти, які впливають на функціонування 
наукової організаційно-методичної системи формування мовленнєвих 
умінь: соціокультурний, психологічний та педагогічний. 

На наш погляд, теорія і практика мовленнєвої підготовки, особливо 
учителя фізики, як основи природничих наук та формування світогляду 
вимагає ретельного вивчення з метою надання конкретних рекомендацій 
щодо її здійснення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ 
КРЕАТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 
У статті висвітлене питання формування комунікативної 

компетентності у майбутніх філологів (майбутніх учителів іноземних 
мов і перекладачів), особливості організації занять з іноземної мови на 
засадах комунікативного підходу. Доведена теорія про шість аспектів 
комунікативності, яких слід дотримуватися у навчанні спілкування 
іноземною мовою: ситуативності; мовленнєво-мисленнєвої активності; 
індивідуалізації; функціональності; новизни; діалогу культур. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікативний 
підхід, майбутні філологи, креативний переклад, іншомовне спілкуваня. 

 
Посилення комунікативного спрямування навчання іноземної мови, 

тобто наближення до реального процесу спілкування, набуло характерної 
тенденції у період 60–70-х років XX століття. Спроби наблизити процес 
навчання за характером до процесу комунікації робилися давно. 
Відповідно до того, як змінювалося формулювання мети («навчання 
мови», → «навчання мовлення», → «навчання мовної діяльності», → 
«навчання спілкування»), змінювалась і система навчання. Розробкою 
комунікативного напрямку в різних його аспектах займалося багато 
наукових колективів і методистів у різних країнах. Найбільш вагомий 
внесок в обґрунтування методу зробили найпослідовніші його 
прихильники: Е. Шубін, П. Гурвіч, І. Бім, В. Л. Скалкін, Б. Бєляєв, І. Зимня, 
О. Леонтьєв, А. Старков, Г. Китайгородська, Ю. Пассов, Г. Уідоусан, 
У. Літлвуд, Г. Піфо. Питання формування комунікативної компетентності 
майбутніх філологів засобами креативного перекладу не є дослідженим. 

Мета статті – простежити особливості формування комунікативної 
компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови слово 
«підхід» трактується як «сукупність способів, прийомів розгляду чого-
небудь; впливу на кого-, що-небудь; ставлення до кого-, чого-небудь»  
[1, с. 785]. За цим же джерелом слово «комунікативний» походить від 
слова «комунікативність», що означає «здатність до спілкування, 
контактів; зв’язок, спілкування, контакти між ким-, чим-небудь; 
комунікабельність» [1, с. 446]. Звідси можна зробити висновок, що термін 
«комунікативний підхід до навчання іноземної мови» означає застосування 
таких способів, прийомів, форм, методів навчання іноземної мови, будова 
та організація яких наближена до процесу спілкування. Слово 
«орієнтований» походить від слова «орієнтувати», що означає 
«спрямовувати чию-небудь діяльність у певний бік, визначити напрям, 
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мету чиєї-небудь діяльності» [1, с. 680]. Отже, комунікативно орієнтоване 
навчання іноземної мови – це навчання, направлене на досягнення 
комунікативності іноземною мовою. 

Учені розрізняють дві фази розвитку комунікативного підходу  
[2, с. 67–69]: 

– функціонально-прагматичну; 
– культурологічну. 
Перша фаза була заснована на інтеграції прагмалінгвістики і 

педагогіки. З метою оптимального навчання описувалися і систематизу-
валися мовні зразки, ситуації й мовна поведінка партнерів. 

Друга фаза надає великої уваги порівнянню культур різних країн, 
вивченню мовних і країнознавчих феноменів, розвитку інтелектуальної 
компетенції учнів, розумінню і осмисленню матеріалу, що вивчається. 

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови, на думку 
вчених, означає, що процес формування умінь і навичок іншомовного 
спілкування організується як модель реального процесу комунікації та має 
зберігати усі його суттєві риси – вмотивованість мовлення, ситуативність, 
зверненість, наявність адресата мовлення й мовленнєвого завдання для 
організації кожного акту спілкування. Спілкування – це такий соціальний 
процес, у якому відбувається обмін досвідом, способами діяльності, 
уміннями і навичками, результатами діяльності, втіленими в матеріальну і 
духовну культуру. Спілкування – це процес, у якому здійснюється 
раціональна і емоційна взаємодія людей, виявляється і формується 
спільність їх думок, поглядів, згуртованість і солідарність, характерні для 
колективу, формується спосіб життя [3, с. 72]. 

Зазвичай, спілкування здійснюється у двох формах: усній і 
письмовій, кожна з яких має свою специфіку. Перша проявляє себе в 
усному (аудіювання і говоріння), а друга – в письмовому (читання і 
письмо) мовленнєвих видах діяльності. Спілкування – процес активний. Ця 
активність пов’язана з розумовою діяльністю і комунікативною 
поведінкою. Спілкування також завжди вмотивоване, оскільки людина 
спілкується тому, що в неї є для цього внутрішня причина, мотив [6, с. 11]. 

За Ю. Пассовим та В. Сафоновою, є шість аспектів комунікативності, 
яких слід дотримуватися у навчанні спілкування іноземною мовою  
[9, с. 33]: ситуативності; мовленнєво-мисленнєвої активності; індивідуалізації; 
функціональності; новизни; діалогу культур [9]. 

Сьогодні комунікативний підхід домінує в методиці навчання 
іноземної мови. Комунікативні методики навчання іноземних мов 
опираються, здебільшого, на підхід, орієнтований на виконання завдання. 
Вони набули особливої популярності у 1970-х рр. завдяки сфокусованості 
на формуванні комунікативних умінь і навичок. Науковці, які підтримують 
і розвивають комунікативні методики навчання іноземних мов, вважають, 
що їх головна перевага полягає в тому, що вони розвивають у студентів 
уміння і навички з усіх чотирьох форм мовленнєвої діяльності: (говоріння, 
письма, слухання, читання) і не дозволяють студентам бути пасивними 
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слухачами. 
Дамо критеріально-рівневу характеристику ознак «комунікативної 

компетентності». Поняття «комунікативної компетентності» міцно 
увійшло в категоріальний апарат усіх дисциплін, які так чи інакше 
вивчають проблеми спілкування: філософія, соціологія, загальна і 
соціальна психологія, педагогіка, лінгвістика, методика викладання. 

У загальновживаному значенні компетентність (від лат. Competentia – 
приналежність за правом) значить володіння знаннями, які дозволяють 
оцінювати будь-що [10, с. 33]. У працях вітчизняних учених 
компетентність розглядається як специфічна здатність, яка дозволяє 
ефективно вирішувати типові проблеми і задачі, що виникають у реальних 
ситуаціях повсякденного життя. Згідно з Л. Мітіною, компетентність 
включає знання, уміння, навички, а також способи і прийоми їх реалізації у 
діяльності, спілкуванні, розвитку особистості і відповідно виділяються дві 
підструктури компетентності: діяльнісна і комунікативна [10, с. 34]. 
М. Чошанова та В. Кричевський вважають, що компетентність являє собою 
суму ознак: мобільність знань, володіння оперативними знаннями, 
гнучкість, критичність мислення, здатність обирати серед багатьох рішень 
найоптимальніше та ін. [10, с. 34]. 

Комунікативна компетентність забезпечує адекватність спілкування 
у різних ситуаціях, з урахуванням наявних у людини відповідних 
культурних зразків взаємодії. Корені змістового значення терміна 
«комунікативний»лежать у латинській мові і мають буквальний переклад: 
«з людьми». Англійське дієслово «communicate»: «донести засобами мови 
чи письма», мета комунікації виявляється як «забезпечення успішної 
передачі адекватної інформації».О. Решетова зазначає, що поняття 
«компетентність» означає здатність людини ефективно взаємодіяти зі 
своїм оточенням [10, с. 36]. Взаємодія, за Г. Андрєєвою, і є невідокремлена 
складова спілкування. У склад комунікативної компетентності входить 
сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують іноземномовну 
ефективність спілкування. З позиції теорії і методики професійної освіти 
комунікативна компетенція тлумачиться як компонент узагальненої оцінки 
професійної дієздатності [10, c. 37]. Л. Антропова додає, що це і є 
професійно-значуща якість, яка ще у свою чергу складається з 
комунікативної креативності. У зв’язку з вищезазначеним ми розуміємо 
під комунікативною компетентністю професійнозначущу якість 
особистості, яка характеризується рівнем залучення суб’єкта до 
комунікативної діяльності і визначає успішність навчальної діяльності за 
лідируючими особистісними утвореннями (інтерес, активність, самостійність). 
Наголосимо, що в нашому розумінні комунікативна компетентність – це 
власне наявність у студентів якомога більшого запасу іноземних слів для 
здійснення успішного процесу іншомовної комунікації, а також написання 
креативних перекладів і власних творчих робіт. Комунікативна 
компетентність у контексті успішної навчальної діяльності у майбутніх 
учителів іноземних мов і студентів-перекладачів має такий вигляд (рис. 1). 
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Рис. 1. Комунікативна компетентність у контексті успішної навчальної 
діяльності у майбутніх учителів іноземних мов і студентів-перекладачів 
 
Багато дослідників уявляють комунікативну компетентність у 

вигляді взаємодіючих і взаємнопроникаючих утворень, які в 
післявузівській діяльності проявляються як педагогічна «майстерність». На 
думку В. Горяніної, однією з ознак сформованості професійної 
майстерності є індивідуальний стиль діяльності [4]. Формування 
індивідуального стилю педагогічної діяльності можливе лише на засадах 
оволодіння професійними знаннями, уміннями і навиками, щоб мати 
можливість обрати з них ті, які оптимально співпадають з індивідуальними 
здібностями особистості. 

Основи комунікативної компетентності закладаються у процесі 
навчання і продовжують формуватися упродовж усього професійного життя. 

А. Муравйова та В. Кабрін розуміють під комунікативною 
компетентністю універсальний інформаційно-енергетичний,змістовно-
творчий процес, виділяючи стадії: 1) контакт, 2) бесіда, 3) дискусія, 
4) транскомунікація (любов, дружба). На їх погляд, компетентність у сфері 
професійної педагогічної діяльності є комунікативна гнучкість суб’єкта-
педагога, яка виявляється наявністю у арсеналі особистості усіх можливих 
установок і стратегій, реалізацією обраних дій і психологічних позицій у 
результаті аналізу і оцінки ситуації, гнучким і адекватним використанням 
прийомів і технік спілкування. 
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Сучасні дослідники під комунікативною компетентністю розуміють 
сукупність її структурних складових (компетенцій): комунікативні і 
організаційні можливості, здатність до емпатії і рефлексії, до самооцінки і 
самоконтролю, культури вербальної і невербальної взаємодії. 

В. Пятін, Є. Гребенюк, Н. Лобанова розуміють під комунікативною 
компетентністю чисельність виконуваних функцій і видів діяльності, які 
потребують швидкості, гнучкості і оригінальності мислення, інформаційної і 
інтелектуальної культури, глибоких професійних знань, умінь адаптовуватись 
до реальних умов, встановлювати сильний і позитивний контакт. 

В. Краєвський розуміє під компетентністю здатність до 
співпереживання, до можливості здійснювати вільно-орієнтований вибір, 
до індивідуального інтелектуального зусилля і самостійних дій у 
професійному житті, що забезпечує незалежність у судженнях і відвертість 
у прийнятті іншої точки зору або неочікуваної думки [7]. 

Отже, аналізуючи вищевикладене, підсумуємо складові комунікативної 
компетентності на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура комунікативної компетентності 
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Окремі аспекти комунікативної компетенції та компетентності як 
педагогічних феноменів вивчали М. Авдєєва, Р. Арефьєв, О. Бобієнко, 
В. Буряк, І. Виноградова, Н. Власенко, О. Волченко, H. Колмогорова, 
З. Коннова, О. Кучеренко, I. Мартьянова, І. Мегалова, О. Решетова, 
С. Царьова та інші вчені. Під комунікативною компетентністю учені 
розуміють засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, стандартів 
мовної поведінки. Поруч з оволодінням мовними знаннями, вона 
передбачає практичне оволодіння технікою спілкування, нормами 
поведінки, правилами ввічливості та ін. [5, с. 93–94]. Комунікативна 
компетентність базується на понятті «комунікація». У свою чергу, поняття 
«комунікація» тісно пов’язане з поняттям «дискурс». Термін «комунікація» 
може бути визначений як процес передачі інформації від одного 
комуніканта до іншого (чи групи комунікантів) у формі вербальних та 
невербальних кодів. Код – «сукупність правил чи обмежень, які 
забезпечують функціонування природної мови або будь-якої іншої 
знакової системи» [8, с. 29]. Код служить засобом забезпечення 
комунікації. Викладене дає всі підстави вважати, що успішність 
комунікативної діяльності, яка є складним і багатогранним процесом, 
залежить від особливостей мовленнєвого досвіду комунікантів, рівня 
їхнього інтелекту, бази знань мовної системи, вміння будувати 
висловлювання відповідно до позамовних параметрів ситуації спілкування, 
а також від уміння враховувати прагматичні особливості мовленнєвого 
процесу, тобто від рівня їхньої комунікативної компетенції. Високий її 
рівень забезпечує оптимальність та ефективність мовного оформлення 
думок і надає людині відчуття повноцінного члена мовленнєвої спільноти. 
Високий рівень лише одного зі складників комунікативної компетенції не 
може цілковито забезпечити людині здатність ефективно та оптимально 
будувати висловлювання з урахуванням усіх параметрів контексту 
спілкування. Наприклад, висока мовна компетенція людини може «не 
спрацювати» внаслідок відсутності або низького рівня соціолінгвістичної 
компетенції. 

Досвідчений комунікант-професіонал завжди бере до уваги 
особливості й преференції адресата і, відповідно до них, обирає 
дискурсивну стратегію. Мовні засоби набувають ефективності лише на 
фоні цілеспрямованої стратегії мовленнєвої діяльності. Поняття стратегії 
передбачає наявність у мовця глобального уявлення про засоби 
ефективного комунікативного процесу. Відповідно до такого розуміння 
дискурсивної стратегії набуває актуальності принцип релевантності: 
висловлювання вважається оптимально релевантним у комунікативному 
контексті, якщо воно повністю відповідає уявленням адресата про мовні, 
соціальні та культурні параметри певної комунікативної ситуації. 
Уживання адекватної стратегії лексико-граматичного оформлення 
повідомлень впливає на позитивне ставлення адресата до змісту 
повідомлення. Від рівня та якості володіння мовою безпосередньо 
залежать швидкість та правильність кодування/декодування мовленнєвих 
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висловлювань з різним рівнем їхньої лексико-граматичної складності. 
У свідомості мовця з високим рівнем мовної компетенції існує 

декілька різних за складністю моделей мовного відображення певної 
думки, що дає змогу йому формувати й розуміти повідомлення будь-якої 
складності без великих ментальних зусиль, а також застосовувати різні 
тактики подання певного змісту відповідно до комунікативної ситуації та 
до рівня мовних знань співрозмовника, тобто урізноманітнювати свою 
мовленнєву діяльність. Висока мовна компетенція дає можливість мовцю 
бути ефективним комунікантом у будь-якому контексті спілкування і 
користуватись стереотипними висловлюваннями, набутими під час 
практичних занять. 

Стереотипні висловлювання розглядаються нами як елементарні 
одиниці дискурсивних стратегій, перевірка комунікативної релевантності 
яких здійснюється відповідно до принципу прийнятності вживання у 
процесі мовленнєвої взаємодії. 

Стереотипні висловлювання служать для вираження оцінки, 
віддаючи перевагу або відгукуючись про те чи те явище, спонукають до 
дії. Вважаємо за можливе виділити знаки організатори або форматори, 
тобто такі, головне значення яких полягає в установленні, продовженні або 
припиненні контакту між адресантом і адресатом або початок, 
продовження чи кінець використання коду у вигляді усної бесіди або 
письмової її фіксації. У цю групу входять знакові повідомлення, які 
виконують фактичну та метамовну функції, формуючи відносини між 
людьми. 

Ідіоматика мовленнєвої взаємодії постійно поновлюється не тільки 
через взаємодію з середовищем, але й внаслідок того, що детермінантою 
системи є внутрішній стан мовця, який визначає вибір одиниці взаємодії у 
тій чи тій комунікативній ситуації. У цьому випадку два типи детермінант – 
внутрішній і зовнішній – треба брати до уваги. Внутрішньою 
детермінантою є те враження, яке справляє на мовця ситуація, 
інтерпретація ситуації типовим мовцем, а внутрішньою – здатність 
одиниці транспонувати значення в інший клас мовленнєвого мислення. 

Отже, формування комунікативної компетентності майбутніх 
філологів – складний, тривалий процес. Практичну реалізацію освітньої 
автономії ми вбачаємо у професійній комунікативній підготовці майбутніх 
філологів, зокрема в процесі написання ними творчих робіт. 
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Тетяна Cеверіна 
 

СТАНОВЛЕННЯ АКСІОСФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
У статті розглядається проблема формування ціннісно-смислової 

сфери особистості майбутнього вчителя в умовах особистісно 
орієнтованого підходу. Аксіосфера трактується як центр професійно-
особистісної саморегуляції студента, що забезпечує його самореалізацію, 
свободу самовияву. Становлення аксіосфери розглядається в контексті 
соціалізації особистості майбутнього педагога. Визначено та 
охарактеризовано зовнішні фактори впливу на формування ціннісно-
смислової сфери особистості студента. 

Ключові слова: аксіосфера, ціннісно-смислові орієнтації, детермінанти, 
освітнє середовище, освітній діалог. 

 
На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки проблема 

формування ціннісно-смислової сфери майбутнього вчителя має важливе 
наукове, освітнє та суспільне значення. Нові соціально-економічні умови 
зумовлюють зміну стереотипів побудови професійної кар’єри та 
професійного становлення, вимагають від молоді таких якостей, як 
готовність до ризику і особиста відповідальність за вчинки, уміння швидко 
пристосовуватися до економічної кон’юнктури, здатність до 
самовдосконалення. Освіта стає преферентною сферою розвитку 
суспільства та відіграє провідну роль у формуванні гуманістичної 
аксіосфери соціуму. 

У такому контексті необхідність наукових досліджень проблеми 
формування ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього педагога 
зумовлена сучасним соціальним замовленням, у якому вчитель постає 
транслятором цінностей та ініціатором ціннісно-мотиваційного розвитку 
суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Актуальність проблеми формування аксіосфери майбутнього фахівця 
посилюється також невизначеністю, у якій функціонує нині вища школа 
України: випускника потрібно підготувати до професійного життя, умови і 
якість якого швидко змінюються. Останнє зумовлює необхідність 
перегляду теоретичних і методичних засад освітньої системи вищого 
педагогічного навчального закладу, особливо на етапі переходу від 
традиційної моделі засвоєння знань до аксіоцентричної моделі 
професійного саморозвитку. 

Ціннісно-смислова сфера особистості, як складна ієрархічна 
динамічна структура, стала предметом досліджень О. Асмолова, 
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О. Бондаренка, М. Боришевського, Б. Братуся, М. Кагана, З. Карпенко, 
Д. Леонтьєва, В. Москаленко, К. Роджерса, М. Рокича, М. Савчина, А. Сєрого, 
В. Франкла, В. Чудновського, Ш. Шварца, В. Ядова, В. Яницького та ін.). 

Певний науковий інтерес становили студії сучасних вітчизняних та 
зарубіжних учених, присвячені аналізу динаміки розвитку ціннісно-
смислової сфери майбутнього фахівця (Т. Вілюжаніна В. Крижко, 
О. Мешко, Ю. Пелех, Г. Радчук, Н. Ткачова, А. Хуторськой та ін.). 

Не дивлячись на зростання інтересу до проблеми розвитку 
аксіосфери особистості, в психолого-педагогічній науці ще немає єдиної 
точки зору стосовно механізмів і факторів розвитку та функціонування цієї 
сфери. 

Крім того, можна стверджувати про існування суперечностей між 
наявними соціальними умовами, які висувають нові вимоги до 
особистісно-професійного розвитку, і недостатнім вивченням чинників та 
умов розвитку ціннісно-смислової сфери особистості студента у процесі 
здобуття вищої освіти: 

– між визнанням важливості модернізації системи підготовки 
майбутніх педагогів та нерозробленістю цілісного підходу до її реалізації, 
що мав би аксіопедагогічну основу; 

– між об’єктивною потребою у педагогові з високими ціннісними 
орієнтирами його культурологічної сфери і недостатнім її розвитком у 
випускників вищих педагогічних навчальних закладів. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування зовнішніх факторів впливу 
на формування аксіосфери майбутнього педагога в процесі його 
професійного становлення у вищому педагогічному навчальному закладі. 

В умовах особистісно орієнтованої освіти вплив особистості 
педагога як джерела інформації знижується. Важливого значення набуває 
внутрішній зміст особистості вчителя як носія ціннісних орієнтацій. 
Індивідуальність майбутнього фахівця перетворюється на найважливішу 
цінність і значущий компонент власне змісту освіти. Тому, здійснюючи 
особистісно орієнтований підхід, сучасний учитель повинен підніматися 
до рівня його осмислення і внутрішнього прийняття, а не лише володіти 
відповідними знаннями і технологіями. На перший план виходять ті 
прояви особистості педагога, що пов’язані з реалізацією його базових 
екзистенційних, ціннісно-смислових аспектів професійного буття. 

Таким чином, одним із важливих завдань професійної підготовки 
майбутнього педагога постає формування його ціннісно-смислової сфери 
як «…центру професійно-особистісної саморегуляції на основі вільного, 
ціннісно орієнтованого вибору, що забезпечує дійсну професійно-
особистісну самореалізацію, свободу його професійно-особистісного 
самопрояву» [1, с. 92]. 

Смислова сфера особистості, на думку Т. Вілюжаніної, є 
«…особливим чином організованою сукупністю смисловим структур і 
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зв’язків між ними, що забезпечує смислову регуляцію життєдіяльності 
суб’єкта» [2, с. 43]. 

У свою чергу, за В. Крижко, ціннісно-смислова сфера (аксіосфера) 
особистості – це «унікальне духовне утворення, яке включає ціннісні 
орієнтації, що забезпечують самозбереження людини в просторі і в 
часі» [3, с. 198]. 

Як відомо, ціннісно-смислова сфера особистості формується у 
професійній діяльності індивіда і є взаємодетермінованим процесом. З 
одного боку, під час навчання у виші ставлення до професійного 
середовища складається на основі системи особистісних смислів людини, 
усвідомлювана частина якої існує у вигляді цінностей і ціннісних 
орієнтацій. З іншого боку, на систему ціннісно-смислових орієнтацій 
особистості впливає професійна діяльність. Провідну роль у розвитку цих 
взаємозумовлених процесів особистісного зростання відіграє формування і 
розвиток ціннісних орієнтацій як цілісної системи інтерналізованих 
особистісних смислів, що відображають смисложиттєвий рівень її 
функціонування. 

На підтвердження цієї думки, О. Бреусенко виокремлює два основні 
аспекти будь-якої діяльності, які справляють найбільший вплив на 
поведінку та вчинки людини: 1) змістовий – ціннісний простір та конкретні 
феномени: архетипи, індивідуальні ціннісні структури (ціннісні орієнтири, 
ідеали, ціннісні враження, ціннісні уявлення, ціннісні орієнтації, смислові 
настановлення, цінності та смисл життя, соціальні ціннісні структури); 
2) динамічний (до якого належить макродинаміка сфери в цілому та 
мікродинаміка окремих її феноменів) [4, с. 9]. 

Отже, розглянемо зовнішні фактори, які впливають на формування 
аксіосфери студента під час його навчання у вищому педагогічному 
навчальному закладі. Зокрема, об’єктивними детермінантами постають 
чинники соціалізації особистості, оскільки сам процес інтеграції студента в 
освітнє середовище передбачає певні особистісні зміни, пов’язані із 
засвоєнням норм, цінностей та вимог цієї інституції, набуттям нової 
соціальної ролі. 

Так, поділяючи погляди А. Мудрика, який виокремив основні 
чинники соціалізації особистості, ми вважаємо, що вони також впливають і 
на становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутніх вчителів, 
а саме: мегафактори (космос, планета, світ); макрофактори (країна, етнос 
суспільство, держава); мезофактори (місце і тип поселення; належність до 
аудиторії мереж масової комунікації; належність до субкультур); 
мікрофактори (сім’я і домашній осередок, група ровесників, мікросоціум, 
організації, в яких здійснюється соціальне виховання – навчальні, 
професійні, громадські тощо) [5]. 

У межах дії зовнішніх мікрофакторів соціалізації на початкових 
стадіях професійного становлення особистості студента визначальним є 
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вплив вимог професійної діяльності та навколишнього соціокультурного 
оточення (у період навчання це, насамперед, характер і якість організації 
конкретного освітнього середовища у вищому навчальному закладі та 
академічна група, в якій навчається студент). Так, вплив освітнього 
середовища на розвиток, навчально-пізнавальну діяльність й професійну 
підготовку студентів опосередкований системою їхніх ставлень до цього 
середовища, що визначає активність студентів. Якщо вони почувають себе 
психологічно комфортно у вищому навчальному закладі, знаходять 
можливі форми для самовираження, усвідомлюють цінність навчального 
процесу та інших видів діяльності, організованих в установі, успіхи й 
перспективи власного розвитку, то вони відкриті до педагогічних впливів, 
взаємодії, вияву власної активності у виконанні вимог, подоланні 
труднощів. 

Основними принципами організації освітнього середовища, що 
стимулюють студентів до засвоєння особистісних знань, професійних 
концепцій, набуття соціального досвіду, досвіду діяльності за фахом і 
формують внутрішню мотивацію здобуття освіти у вищій школі, постають: 
залучення кожного до процесу навчання, безперешкодність процесу, 
відкритість особистості, вияв чуйності до інших, повага до особистості, 
позитивна спрямованість процесу, опертя на принципи, правила, 
організація процесу як набуття особистістю власного досвіду. 

Ефективність реалізації потенціалу освітнього середовища 
підвищиться, якщо під час організації навчального процесу викладач буде 
спиратися на такі принципи навчання: індивідуалізація навчання; 
контекстність (наближення мети навчання до професійних вимог); 
елективність (надання студентам свободи вибору цілей, змісту, форм, 
методів, джерел, засобів розвитку освітніх потреб); усвідомленість 
навчання; опора на життєвий досвід. 

У свою чергу, академічна група також сприяє особистісному 
становленню студента, процесу оволодіння цінностями, нормами й 
досвідом життя в майбутньому професійному середовищі. Так, характер 
розвитку особистості значною мірою обумовлений рівнем розвитку групи, 
в яку вона інтегрована. Група повинна бути середовищем, сприятливим 
для вирішення проблем професійної підготовки, актуалізації отриманих 
знань, необхідних для здобуття професіоналізму особистістю, оптимізації 
пізнавальної діяльності студентів. Психологічними складовими потенціалу 
студентської групи є: комунікативні, перцептивно-рефлексивні можливості 
групи, стиль внутрішноьогрупової взаємодії, мотивація спілкування та 
діяльності, ціннісні орієнтації. Чинниками, що визначають задоволеність 
особистості від спільної дії постають: усвідомлення мети, досягнення 
успіхів у роботі, впевненість в собі, позитивна оцінка своїх можливостей, 
прояв інтересу та позитивне ставлення до діяльності, позитивна оцінка 
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групи і свого місця в ній. 
Ступінь задоволеності студентами загальною професійною 

підготовкою значною мірою залежить і від стилю взаємодії в групі, який 
визначається такими компонентами: рівень згуртованості у групі; 
наявність труднощів у спілкуванні; наявність конфліктів; вплив соціально-
психологічного клімату в групі на успішність процесу навчання; існування 
неформальних об’єднань всередині формальної структури студентської 
групи; вплив атмосфери факультету на характер внутрішньогрупової 
взаємодії; ціннісно-орієнтаційна єдність групи. 

Сприятливий психологічний клімат стимулює членів групи до 
активної діяльності, сприяє удосконаленню професійних умінь. І як 
наслідок, продукує відносини товариського співробітництва і 
взаємоповаги, в яких особистість відчуває задоволеність від своєї 
приналежності до студентської групи. Рівень розвитку групи «підтягує» і 
оптимізує індивідуальні особливості кожного студента. 

Однак, одним із центральних факторів впливу на ціннісно-смислову 
сферу студентів є система взаємодії викладача зі студентами. Саме вона 
містить великі резерви для формування важливих суб’єктно-діяльнісних 
якостей майбутнього професіонала, його професійної позиції. 

Сучасна позиція викладача передбачає, перш за все, зміну свого 
ставлення до педагогічної діяльності, прийняття всіх її складових як 
цінності, головною серед яких є особистість, а це, в свою чергу, вимагає 
від фахівця наповнення своєї діяльності новими смислами і пріоритетами. 
Особистість викладача, його система моральних орієнтирів, його 
ставлення до професійних цінностей визначають успіх в якісному 
перетворенні особистості майбутнього педагога. В ідеалі модель взаємодії 
викладача зі студентом повинна реалізовувати зміст особистісно 
орієнтованого навчання, тобто являти собою «діаду»: студент – викладач = 
система, яка розвивається. 

Крім того, важливу роль у формуванні аксіосфери майбутнього 
фахівця відіграє діалогічна взаємодія викладача та студента. Лише за 
умови використання педагогом діалогічної стратегії суб’єкти впливу 
матимуть можливість реалізовувати власну індивідуальну, особистісну 
позицію у процесі навчання і виховання [6]. 

На підтвердження цієї думки, у сучасних психолого-педагогічних 
дослідженнях [7; 8] обґрунтовується поняття «освітній діалог» як 
інноваційна розвивальна форма навчання, що постає зовнішньою 
спонукою професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця, 
розвитку його ціннісно-смислової сфери. Зокрема, на думку Г. Радчук, 
освітній діалог – це «багаторівнева смислонасичена форма активного 
навчання, котра фасилітує професійно-особистісний аксіогенез студентів 
та здійснюється у спосіб педагогічного спілкування, що реалізується на 
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різних рівнях: 1) формального діалогу (як організаційної форми суб’єкт-
суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу); 2) змістового діалогу 
(представлення в діалогічній формі матеріалу, який вивчається); 
3) особистісно-смислового діалогу (як способу встановлення ціннісно-
смислової єдності суб’єктів освіти на основі сприймання предметного 
змісту)» [7, с. 26]. 

За умови реалізації освітнього діалогу у вищому навчальному закладі 
відбуваються зміни соціальних ролей викладача і студента й актуалізації 
суб’єктних позицій, коли викладач створює умови для саморозвитку 
особистості студента. Крім того, освітній діалог постає циклічним 
процесом обміну не стільки інформацією, скільки смислами та емоціями, 
що самоорганізується завдяки рефлексивній комунікації суб’єктів – 
викладачів та студентів. Це спосіб синергійного взаємозв’язку викладача і 
студента, розвивальна взаємодетермінація та взаємне конструювання їх 
професійно-особистісного аксіогенезу, що опосередковується змістом 
професійної освіти. Тому повноцінний освітній діалог залежить від трьох 
складників: діалогічності викладача (особистісної готовності та 
професійної здатності викладачів до організації освітнього діалогу), 
діалогічності навчального матеріалу (як фрагменту змісту освіти, що 
розглядається), діалогічності студента (діалогічної культури та суб’єктної 
позиції) [7]. 

Отже, характер і якість організації конкретного освітнього 
середовища у вищому навчальному закладі, психологічний клімат і 
динамічні процеси в академічній групі та система взаємодії викладача зі 
студентами постають смислоутворюючими детермінантами розвитку 
аксіосфери майбутніх фахівців у процесі їх професійної підготовки. 

У більшості досліджень ціннісно-смислова сфера розглядається як 
структурно-функціональний компонент особистості, пов’язаний з 
мотиваційно-потребовою, когнітивною та емоційно-вольовою сферами 
особистості та виконує системоутворюючу та регулятивну функції. 

На різних етапах соціалізації розвиток ціннісно-смислової сфери 
особистості майбутнього педагога нерівномірно визначається мегафакторами, 
макрофакторами, мезофакторами, та мікрофакторами. 

Організація фасилітуючих впливів, спрямованих на гармонізацію 
таких зовнішніх чинників впливу на ціннісно-смисловий розвиток 
особистості, як освітнє середовище, академічна група та діалогізація 
стосунків викладача зі студентами є одним з найважливіших завдань 
сучасної системи освіти. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі є дослідження 
впливу суб’єктивних детермінант розвитку аксіосфери майбутніх учителів 
у процесі їх професійної підготовки у вищому педагогічному навчальному 
закладі. 
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ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
У статті розкрито теоретичні аспекти та практичні шляхи 

формування та підвищення екологічної компетентності вчителя 
початкових класів. Визначаються рівні екологічної компетентності 
майбутніх вчителів. Автор також висвітлює особливості методичного 
аспекту проблеми підготовки екологічно грамотного вчителя. 

Ключові слова: екологічна компетентність, екологічна культура, 
вища освіта 

 
Суспільство на сьогодні вимагає від шкільної освіти забезпечення 

максимального розвитку інтелектуальних здібностей і формування 
загальнолюдських якостей особистості, насамперед духовного розвитку 
особистості, якій притаманний екологічний спосіб мислення та екологічна 
культура. Тому за сучасних умов школі і ,зокрема початковій, має 
належати головна роль у формуванні екологічного мислення. Екологічна 
освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну взаємодію людини з 
природою, побудовану на науковій основі, на оцінюванні людини як 
частини природи. Екологічні знання, доповнені ціннісними орієнтаціями, 
повинні стати основою екологічної культури та екологічного мислення. 
Вони мають сприяти усвідомленню цінностей, допомагати вирішенню 
комплексних екологічних проблем, що стоять перед людством, 
забезпечити комфортність його проживання у майбутньому, зберегти та 
примножити унікальну різноманітність усієї біоти і, зокрема, рослинного і 
тваринного світу [1]. 

Формування екологічної культури починається вже з дошкільного та 
молодшого шкільного віку. Відповідальна роль покладена на вчителя, 
завданням якого є сформувати у молодших школярів сукупність наступних 
компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічна 
поведінка – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна 
культура. Тому природно, що сьогодні виникає нагальна проблема 
домогтися відповідності змісту професійної підготовки спеціалістів 
початкової школи до вимог сучасного життя. Підготовка майбутніх 
учителів до екологічної освіти школярів має здійснюватися за принципами 
діяльнісного та усвідомленого засвоєння знань: навчити когось і передати 
знання про щось іншій людині можливо, якщо ти сам володієш цими 
знаннями і вмієш їх самостійно використовувати. Отже, тільки через 
осмислення й усвідомлення на особистому досвіді змісту екологічної 
освіти та її методики майбутні вчителі можуть бути психологічно готові до 
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її здійснення [1]. Навчальна програма з природознавства вимагає від 
майбутніх учителів початкових класів не тільки володіння екологічними 
знаннями, але й умінь організовувати спостереження за природою, знання 
методики проведення екскурсій і фенологічних спостережень, умінь 
організовувати дослідницьку роботу з учнями [2]. 

Метою статті є спроба розкриття і визначення шляхів формування 
екологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Нині відбуваються вагомі зміни в галузі професійної підготовки 
спеціалістів. Основною метою професійної освіти має стати підготовка 
компетентного, вільноволодіючого своєю професією і орієнтованого в 
суміжних галузях діяльністю, готовністю до постійного професійного 
росту спеціаліста, що забезпечує максимальний запит особистісного 
потенціалу кожного випускника ВНЗ, свідоме визнання оточуючих, як і 
його самого, особистої значущості. 

Нині, в умовах сучасної екологічної ситуації, яка склалася в багатьох 
регіонах України та на планеті в цілому, стає актуальним включення в 
структуру як професійної компетентності спеціаліста, так і громадянської 
компетентності людини екологічної складової, яка б дозволила своєчасно 
знаходити правильні (з точки зору мінімального ризику для здоров’я 
людини і якості навколишнього середовища) вирішення проблемних 
екологічних ситуацій [3]. 

Окремим аспектам формування екологічної культури учнів і 
студентів педагогічних навчальних закладів присвятили свої дослідження 
О. Король, Т. Кузнєцова, С. Либідь, В. Львова, П. Пономарьова, Г. Пустовіт, 
Г. Тарасенко, М. Швед. 

Колонькова О. О., Пустовіт Н. А., Пруцакова, О. Л., аналізуючи 
поняття екологічної культури, приділяють увагу такому поняттю як 
«екологічна компетентність особистості». З погляду акмеології, 
«компетентний – це знаючий, провідний у певній сфері фахівець, який має 
право відповідно до своїх знань та повноважень робити або вирішувати 
будь-що, судити про будь-що», а компетентність в свою чергу є 
«характеристика володіння знаннями, які дозволили б судити про будь-що, 
виказувати відоме, авторитетну думка в певній сфері» [4, с. 149]. 

Формування екологічної компетентності громадян є одним з 
найголовніших завдань освіти сталого розвитку, Екологічна 
компетентність дає змогу сучасній особистості відповідально вирішувати 
життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб принципом 
сталого розвитку. 

Тому саме екологічна освіта потребує наразі особливої уваги. 
Говорячи безпосередньо про вчителя як носія засад екологічного 
формування, слід відмітити, що науковці вважають, що готовність вчителя 
до екологічного виховання дітей визначається рівнем його компетентності, 
під якою розуміємо індивідуальну характеристику ступеня відповідності 
особистості вимогам екологічної освіти: рівень сформованості в студентів 
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екологічних знань, умінь, навичок, направлених на формування 
екологічної свідомості, мислення, світогляду, необхідних для загальної 
орієнтації в екологічній обстановці, для усунення або обмеження дій 
екологічного ризику [5]. Екологічна компетенція об’єднує предметний 
(когнітивний), професійно-орієнтовний, життєвий та особистісно-
ціннісний компоненти та забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, 
оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на забезпечення 
екологічної рівноваги та раціонального природокористування. 

Рівень екологічної компетентності можна визначити за трьома 
критеріями: когнітивним, ціннісним та діяльнісно-практичним. 

Когнітивний критерій: 
– Знання принципів організації та функціонування екосистем, що 
визначають якість навколишнього середовища, виробництва та 
здоров’я людини; 

– Знання про екологію рідного краю; 
– Вміння правильно аналізувати та встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки екологічних проблем; 

– Вміння прогнозувати екологічні наслідки людської та професійної 
діяльності, оцінювати екологічні відносини у контексті концепції 
стійкого розвитку країни; 

Ціннісний критерій: 
– Почуття співпереживання та співчуття природі; 
– Незалежність в екологічних судженнях; 
– Переконаність у необхідності щоденно дотримуватися міри, норм 
і правил природокористування, бережливого відношення до 
природного середовища у повсякденному житті та професійній 
діяльності; 

– Стійкий інтерес до проблем взаємодії суспільства з природою, 
розуміння необхідності розв’язання виникаючих протиріч; 

– Необхідність у пізнанні екологічних відносин, інтерес до них у 
процесі навчання. 

Діяльнісно-практичний критерій: 
1. Вміння протистояти проявленням екологічного вандалізму у 
професійній праці, у повсякденному житті та соціальній 
діяльності; 

2. Звичка дотримуватися екологічних норм поведінки та проявлення 
екологічної ініціативи в процесі оволодіння професією [6]. 

Методичний аспект проблем підготовки екологічно грамотного 
вчителя ґрунтується на засадах міждисциплінарних зв’язків, що дає змогу 
всебічно аналізувати будь-яке негативне явище у навколишньому 
середовищі, що виникло під впливом антропогенної діяльності, глибше 
осмислювати теорію взаємозв’язків суспільства і природи та будувати 
практичну діяльність на науковій основі гармонізації таких взаємозв’язків. 

Витоки екологічного виховання в Україні сягають сивої давнини. 
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Воно спирається на багатовікові традиції, на народну педагогіку. Вивчення 
природи рідного краю є основою екологічного виховання, а ставлення 
учнів і студентів до природи перш за все формується під впливом знань 
народних морально-етичних підходів до збереження довкілля. Не можна 
любити те, про що не маєш уявлення. Таким чином, зазначені положення 
дозволяють виокремити провідну педагогічну умову ефективного 
екологічного виховання: врахування в системі виховної роботи народних 
звичаїв і здійснення виховних впливів з опорою на народні морально-
етичні традиції українців щодо збереження довкілля. 

Процес формування екологічної компетентності студентів повинен 
включати наступні компоненти: 

– Формування адекватних екологічних уявлень. Така система 
уявлень дозволяє особистості знати, що і як відбувається у світі природи та 
між людиною та природою, і як варто поводитися з погляду екологічної 
доцільності. Так формується властива екологічної особистості включеність 
до світу природи. Головним орієнтиром при вирішенні цього завдання 
екологічної освіти є формування розуміння єдності людини і природи, що 
сприяє виникненню психологічної включеності у світ природи; 

– Формування ставлення до природи. Наявність екологічних знань 
не гарантує екологічно доцільної поведінки особистості, для цього 
необхідно відповідне ставлення до природи. Воно визначає характер 
взаємодії з природою, його мотивів, готовність вибирати екологічні 
стратегії поведінки, іншими словами, стимулює діяльність з точки зору 
екологічної доцільності. Так формується суб’єктивний характер 
сприйняття природних об’єктів, що властивий екологічній особистості. 
Головним орієнтиром при вирішенні цього завдання є формування 
суб’єктної модальності суб’єктивного ставлення до природи; 

– Формування системи вмінь і навичок (технології) взаємодії з 
природою [2]. 

Екологічна освіченість особистості виявляється у її здатності 
приймати рішення, діяти на основі ієрархії суспільно і особистісно 
значущих цінностей і потреб, користуючись здобутими знаннями і 
набутими вміннями. Формування у громадянина здатності приймати 
рішення та діяти в інтересах збереження довкілля є провідною світовою 
тенденцією розвитку екологічної освіти, яка потребує переорієнтації 
основної уваги із забезпечення знань на опрацювання проблеми та 
знаходження важливих рішень. Останнім часом екологічна компетентність 
виступає визначним у світі критерієм та інтегрованим показником якості 
екологічної освіти. 

До практичних методів підвищення екологічної компетентності 
серед педагогів та студентів належать створення екологічних театральних 
постановок, казок, проведення екологічних вікторин та брейн-рингів, 
загальною метою яких є створення умов для активної пізнавальної 
діяльності педагога, підвищення рівня мотивації, активності і творчості, 
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кращого запам’ятовування матеріалу тощо; конкретна мета полягає у 
розвитку творчого потенціалу педагогів, їх компетентності у питаннях 
екології, активізація розумово-пошукової діяльності педагогів [7]. 

Таким чином, екологічна компетентність майбутнього вчителя 
початкових класів повинна бути частиною власне життєвої позиції. 
Сучасні вимоги до навчання та виховання, зміна шкільних програм, 
скорочення годин, проте не зменшення обсягу програм, призводить до 
численних питань та труднощів. На сьогодні величезні обсяги навчального 
матеріалу «вирізаються» з навчальних планів, що, на жаль, не є добрим 
знаком для наших дітей. Тому основний тягар морального, патріотичного 
та екологічного виховання лежить саме на особистості вчителя, зокрема, 
вчителя початкових класів. Вони виграють зокрема у часі, відведеному їм 
для навчання класу (чотири роки). Вже з перших днів вчитель має власним 
прикладом формувати у дітей засади власної екологічної компетентності. 
Крім того, вчитель, який через власне життя пропускає екологічну 
освіченість, патріотичне виховання та моральні принципи, з легкістю та не 
обтяжливістю зможе спроектувати власний духовний багаж на інших 
предметах (література,математика,музика, фізкультура, позакласні або 
класні години на відкритому майданчику). А все це полегшить та 
покращить навчально-виховний процес, особливо у сучасних умовах у 
сфері освіти. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Олійник Л. Екологічна освіта як складова навчально-виховного 
процесу / Л. Олійник // Імідж сучасного педагога – науково-практич. 
освітньо-популярний журнал. – Полтава : Тов «АСМІ» – 2009, № 8/9. 

2. Чайковська Г. Екологічне виховання учителя початкової школи / 
Г. Чайковська // Імідж сучасного педагога : науково-практичний 
освітньо-популярний журнал. – 2012. – № 5. – С. 32–34. 

3. Марченко Л. І. Екологічна компетентність як показник ек.освіти та як 
складова життєвої компетентності // Проблеми освіти : науково-
методич. збірник. – 2010. – № 64. – С. 92–95. 

4. Акмеология : учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб. : 
Питер, 2003. – 256 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 

5. Марченко Л. І. Процесуальне забезпечення формування екологічної 
компетентності студенів аграрного коледжу / Л. І. Марченко // Проблеми 
освіти : науково-методичний збірник. – 2010. – № 62. – С. 64–68. 

6. Курманов А. В. Уровни и критерии екологичной компетентности 
студентов колледжа / А. В. Курманов // Среднее проф. образование : 
ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. – 2011. – 
№ 12. – С. 43–44. 

7. Балаюш О. Брейн-ринг «Підвищення екологічної компетентності 
педагогів / О. Балаюш // Вихователь-методист дошк. закладів. : 
щомісячний спеціалізований журнал. – 2012. – № 7. – С. 34–39. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
210 

УДК 378.22:373.3:[005.336.2] 
 

Тетяна Cкрипай 
 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СВІТЛІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ 
 
У статті розкрито суть емоційно-вольової культури майбутніх 

учителів початкових класів у контексті реалізації компетентнісного 
підходу. Представлена група професійно-педагогічних компетенцій, які 
характеризують емоційно-вольову культуру педагога початкової школи. 

Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка, компетентність, 
компетенції, компетентнісний підхід, професійно-педагогічна культура, 
емоційно-вольова культура, майбутні учителі початкових класів, 
професійно-педагогічні уміння та якості, складові емоційно-вольової 
культури. 

 
Стратегічні концепції становлення сучасної системи вищої освіти 

передбачають створення у навчально-виховному процесі оптимальних 
умов для розкриття та розвитку особистості майбутнього фахівця. 
Своєрідним плацдармом для вирішення цих педагогічних завдань стає 
базова освіта особистості. Саме тому, сучасна вища освіта, її 
реформування йде шляхом змін від парадигми «суб’єкт-об’єктних 
навчальних упливів» до парадигми гуманістичних відносин учасників 
педагогічного процесу, ґрунтується на особистісно зорієнтованому підході, 
сприяє розгортанню особистісного потенціалу майбутнього педагога в 
контексті його життєвих перспектив, стимулює до пошуку відповідних 
концепцій, які зарекомендували себе як ефективні у процесі тривалої 
практичної апробації. 

Майбутній учитель початкових класів є провідним суб’єктом у 
процесі реалізації програми демократизації суспільства, і тому якісна 
підготовка сучасного педагога початої школи зумовлює необхідність 
формування високого рівня професійної спрямованості і компетентності, 
яка передбачає не лише глибокі фахові знання, професійні вміння та 
навички, а й постійне вдосконалення власної культури, готовність до 
пізнання, самопізнання, самовиховання, гармонізації та розвитку власного 
творчого потенціалу [3, с. 3]. 

Саме у здійсненні таких завдань визначна роль належить 
формуванню всебічно освіченого, компетентного вчителя початкових 
класів, здатного не лише ефективно реалізовувати освітні завдання, але й 
забезпечувати морально-духовне, психо-емоційне здоров’я учнів, сприяти 
усуненню власних деструктивних емоційно-вольових станів за умови 
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інформаційної насиченості та перевантаженості навчально-виховного 
процесу. У зв’язку з цим актуальності набуває потреба в забезпеченні 
початкової ланки освіти підготовленими, професійно компетентними 
кадрами, які мають високий рівень культури в цілому. 

Сучасні дослідники все частіше зосереджують свою увагу на 
формуванні окремих складових професійно-педагогічній культури майбутнього 
педагога: аксіологічної (Ю. Соловйова); гуманітарної (В. Сластьонін, 
Є. Шиянов); дидактичної (В. Гриньов); духовної (Б. Вульфов, В. Подрєзов, 
Ю. Рябов); екологічної та еколого-валеологічної (Ю. Бойчук, С. Іващенко, 
Н. П’ясецька); естетичної (Л. Гарбузенко, І. Зайцева та ін.); етичної та 
морально-етичної (Е. Березіна, Е. Богданов, В. Діуліна, Н. Крилова, 
В. Писаренко, Д. Яковлєва); інформаційної (А. Коломієць, І. Смирнова); 
комунікативної (В. Кан-Калик, Н. Косова, В. Соколов); психологічної 
(М. Лук’янова, О. Созонюк); професійно-педагогічної (М. Букач, В. Гриньова, 
І. Пальшкова, Т. Сидоренко, Т. Ткаченко, Я. Черньонков, С. Чорна, 
П. Щербань); технологічної (М. Левіна, Ю. Беспалько, М. Ніколаєва); 
управлінської (А. Губа) тощо. 

Особливої актуальності набуває проблема формування емоційно-
вольової культури майбутніх учителів початкових класів. Адже від рівня 
сформованості професійно значущих якостей, що характеризують вказану 
складову загальної культури педагога, як виховного взірця для дітей 
молодшого шкільного віку, залежать процеси формування уявлень про 
ідеальну модель поведінки. 

Нині з’являються числені дослідження, що розглядають окремі 
аспекти формування емоційно-вольової культури та емоційно-вольового 
компонента готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців 
(П. Анісімов, І. Аннєнкова, В. Бальсевич, О. Кулеба, О. Лобач, Л. Лубишева, 
І. Могилей, О. Самарокова, М. Саутенкова, О. Турська, М. Шаричева, 
Т. Яценко та ін.). У дослідженнях науковців сформулювалося положення 
про те, що особистісні якості майбутнього педагога, що характеризують, у 
нашому розумінні, його емоційно-вольову культуру, визначають вектор 
ефективної професійної діяльності, самореалізації, сприяють його 
успішній адаптації та саморозвитку. 

Саме тому, емоційно-вольова культура, як складова загальної 
професійно-педагогічної, виступає ваговим фактором успішної 
професійної діяльності майбутніх педагогів, проте в якості наукової 
категорії постає відносно новим поняттям, недостатньо обґрунтованим у 
психолого-педагогічній літературі. Залишається недостатньо висвітленою 
проблема визначення змісту емоційно-вольової культури як складової 
фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів, вирішення якої 
є важливою з огляду на сучасні вимоги до професійно-педагогічної 
компетентності особистості майбутнього педагога. 

Метою статті виступає обґрунтування емоційно-вольової культури 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
212 

майбутніх учителів початкових класів як базової складової професійно-
педагогічної підготовки у контексті реалізації компетентнісного підходу. 

Поняття «компетентнісний підхід» передбачає спрямованість 
навчального процесу вищої школи на формування та розвиток ключових 
(тобто базових, основних) і предметних компетентностей особистості. 
Результатом такої спрямованості є формування загальної компетентності, 
що виступає як інтеграція особистісних новоутворень [5]. Така 
характеристика, на думку вчених, формується у процесі професійної 
підготовки майбутнього фахівця і передбачає наявність умінь, якостей. 

У психолого-педагогічних дослідженнях поняття професійної 
компетентності педагога трактується як динамічна, процесуальна сторона 
його фахової підготовки, характеристика професійного росту, професійних 
змін, як мотиваційних, так і діяльнісних. 

Компетентність у широкому розумінні розглядається як ступінь 
зрілості особистості, тобто рівень її психічного розвитку (навченість і 
вихованість), що дозволяє успішно діяти в суспільстві. У вузькому 
розумінні компетентність виступає як діяльнісна характеристика [4]. 

В. Лозова зазначає, що компетентність має інтегративну природу, 
тому, що її джерелом є різні сфери культури (духовної, громадянської, 
соціальної, педагогічної, управлінської, правової, естетичної, етичної, 
емоційної, екологічної тощо), вона передбачає значний інтелектуальний 
розвиток, містить аналітичні комунікативні, прогностичні та інші розумові 
процеси. 

На думку Т. Сорокіної, професіональна компетентність розуміється 
як єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної 
діяльності та розглядається як один із ступенів професіоналізму, що 
складає основу педагогічної діяльності учителя. 

На думку В. Шахова, компетентність у сфері педагогічної діяльності 
містить теоретико-методологічні, психолого-педагогічні та дидактико-
технологічні знання; діагностико-прогностичні, аналітичні, рефлексивні 
уміння; професійні педагогічні позиції, професійно важливі якості 
особистості; педагогічну ерудицію; педагогічне мислення (здатність до 
аналізу педагогічних ситуацій); педагогічну інтуїцію й імпровізацію; 
педагогічну спостережливість; педагогічний оптимізм; педагогічне 
прогнозування [8, с. 78]. 

Дослідниця М. Лук’янова під психолого-педагогічною компетентністю 
вчителя розглядає сукупність якостей особистості з високим рівнем 
професійної підготовки до педагогічної діяльності та ефективну взаємодію 
педагога з дітьми у навчально-виховному процесі. В якості компонентів 
психолого-педагогічної компетентності вона розглядає блоки психолого-
педагогічних орієнтацій. 

Компетентнісний підхід у системі освіти все більше стає предметом 
наукових досліджень Н. Бібік, Г. Гаврищак, І. Гудзик, О. Локшиної, 
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С. Ніколаєнко, О. Савченко, С. Сисоєвої, С. Трубачевої, В. Химинець та ін. 
В. Химинець поняття «компетентнісний підхід» розуміє як 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових 
(базових, основних) і предметних компетентностей особистості. 
Компетентнісний підхід скеровує освіту на формування цілого набору 
компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими мають 
оволодіти суб’єкти навчально-виховного процесу. В аспекті професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів значущими є певні 
педагогічні уміння та якості, які характеризують емоційно-вольову 
культуру та є базисними у структурі їхньої компетентності. 
Компетентнісний підхід до формування емоційно-вольової культури 
майбутніх учителів початкових класів спрямований на формування їх 
готовності та здатності ефективно здійснювати професійну діяльність. 

Відправним моментом нашого дослідження є визначення 
досліджуваного нами явища як складової частини загальної і професійної 
культури, системної характеристики особистості студента. Отже, 
емоційно-вольова культура майбутніх учителів початкових класів являє 
собою внутрішньо особистісний детермінований рівень засвоєння, 
усвідомлення, використання і функціонування професійно-особистісних 
якостей (стресостійкість, наполегливість, витримка, чуйність, толерантність, 
зібраність, життєрадісність, високий рівень педагогічної емпатії, 
оптимістичність, дисциплінованість, емоційна стійкість та стриманість, 
почуття гумору), в якості яких виступають ефективні професійно-
психологічні уміння, навички та здібності (самовладання, саморегуляція, 
самоконтроль, самоорганізація, самообмеження, самозаспокоєння, 
самокорекція, самомобілізація, самостимуляція, самотерапія) та передбачає 
здійснення високопрофесійної психолого-педагогічної ефективної навчально- 
виховної діяльності майбутнього фахівця (позитивна атмосфера класу, 
створення ситуацій успіху, загальний оптимізм навчально-виховного 
середовища, емоційний відгук, позитивний настрій). 

Розглядаючи можливості компетентнісного підходу, підкреслимо, 
що його використання у процесі формування емоційно-вольової культури 
майбутніх учителів початкових класів дозволяє зосередитися на 
формуванні емоційно-вольової компетентності особистості, що має на меті 
не збільшення певного обсягу знань про емоції і волю як ключові категорії 
досліджуваного нами феномену, а набуття досвіду вольової поведінки 
через приведення у відповідність психо-емоційних станів. 

Беручи до уваги важливість компетентнісного підходу, розглянемо 
систему професійних знань, умінь і особистісних якостей, що 
характеризують емоційно-вольову культуру майбутніх педагогів школи 
першого ступеня. 

Для нашого дослідження особливо важливі висновки дослідниці 
О. Федій, яка у своїх працях розкриває зміст естететерапевтичної 
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компетентності майбутнього вчителя початкової школи як системи, знань, 
умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що спрямовують його на 
опанування основ самотерапії (долання життєвих труднощів та негараздів), 
реалізацію свого особистісного та професійного потенціалу, розвиток 
здатності до життєтворчості, саморозвитку і самовдосконалення [7]. 

Важливою особливістю компетентнісного підходу у процесі 
формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових 
класів є підготовка мобільного фахівця, який оперує не лише фактичними 
знаннями про самоконтроль, самоорганізацію як складові досліджуваного 
явища, а й має оволодіти способами і технологіями саморегуляції, 
самовладання, практичними навичками самотерапії, самозаспокоєння та ін. 

Важливість професійно-педагогічної компетентності у контексті 
формування емоційно-вольової культури майбутнього учителя початкових 
класів полягає в оволодінні знаннями та вміннями здійснювати адекватну 
самооцінку, самоконтроль, самодіагностику, аналіз результатів власної 
педагогічної діяльності; уміння самоудосконалювати особистісну й 
професійно-психологічну «Я-концепцію»; уміння керувати своїм 
психічним станом [1, с. 6]. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу, нами здійснено 
спробу розкриття сутності складових емоційно-вольової культури 
майбутніх учителів початкових класів у контексті загальної професійної 
психолого-педагогічної компетентності педагога. Нами запропонована 
група професійно-педагогічних умінь та якостей, якими повинен володіти 
майбутній учитель початкових класів у процесі психолого-педагогічної 
підготовки: 

– уміння здійснювати нейтралізацію потужного негативного впливу 
інформаційних потоків, підвищення стійкості особистості педагога до 
негативних інформаційно-агресивних чинників; 

– вміння гармонізувати вплив духовно-естетичного, філософського, 
інформаційного, емоційно-чуттєвого простору на формування власного 
світогляду особистості майбутнього педагога; 

– здатність до подолання наслідків негативного емоційно-
психологічного тиску на особистість самого учителя початкових класів 
при викладанні багатопрофільних предметів у школі першого ступеня, що 
здійснюється за рахунок величезного робочого навантаження педагога та 
низького рівня соціально-економічного супроводу цієї професії у 
суспільстві; 

– готовність використовувати стимулюючу роль засобів самотерапії 
в процесі самопізнання, саморозвитку та саморегуляції майбутнього 
педагога, уміння контролювати власний психоемоційний стан, надаючи 
йому конструктивний, а не руйнівний характер; 

– мобілізаційно-вольові уміння включення у професійну діяльність 
та здатність створювати психологічно комфортний педагогічний простір 
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для підготовки та здійснення ефективного навчально-виховного процесу 
(вміння створювати атмосферу довірливих стосунків у колективі учнів, 
ситуацій успіху; налагоджувати і підтримувати позитивну атмосферу 
класу, загальний оптимізм навчально-виховного середовища; здійснювати 
емоційний відгук); 

– уміння майбутнього педагога дотримуватися загально-
педагогічних принципів особистісно зорієнтованого навчання і виховання 
(власне уміння вбачати в педагогічному процесі проблему та перспективи 
її вирішення, орієнтуючись на учня, як на активного співучасника 
навчально-виховного процесу); 

– уміння передбачати шляхи, переспективи та результати 
самовпливів (самовладання, саморегуляція, самоконтроль, самоорганізація, 
самообмеження, самозаспокоєння, самокорекція, самомобілізація, само-
стимуляція, самотерапія) під час вирішення психолого-педагогічних задач 
професійної діяльності; 

– готовність налагоджувати позитивні взаємини з колегами, 
батьками учнів та керівництвом освітнього закладу, створювати 
сприятливий емоційно-психологічний клімат навчально-виховного середовища 
початкової школи; 

– уміння педагога вивчати стан емоційного здоров’я молодших 
школярів, здійснення спостереження за їх навчальними можливостями, 
запобігати типових затруднень учнів у навчальному процесі; 

– уміння дотримуватися стійкої професійної позиції педагога, 
розуміння філософської суті власної професії, усвідомлення власних 
позитивних терапевтичних можливостей, що сприяють зміцненню Я-
концепції тощо. 

Здійснюючи аналіз змісту системи професійно-педагогічних 
компетенцій та якостей, що характеризують сформованість емоційно-
вольової культури майбутніх учителів початкових класів як складової 
загальної професійно-педагогічної культури педагога, ми вбачаємо певну 
тотожність цих понять на рівні гуманістично орієнтованої естетико-
філософської позиції сучасної педагогічної науки. Вважаємо правомірним 
визначити одним із стратегічних завдань підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів до професійної діяльності – формування його емоційно-
вольової культури. Адже ефективність її формування у студентів вищого 
педагогічного навчального закладу освіти під час підготовки до 
професійної діяльності визначається повнотою реалізації її змістових, 
функціональних і структурних зв’язків із іншими складниками 
професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів початкової школи. 
Цій закономірності відповідає принцип органічної єдності загального, 
особливого й індивідуального у підготовці майбутнього педагога до 
фахової діяльності [6]. 

Згідно компетентнісного підходу формування емоційно-вольової 
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культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-
педагогічної підготовки ми розглядаємо як цілісну систему, що будується 
на єдності загального, особливого й індивідуального. Як загальне – вона є 
органічним складником педагогічної освіти; як особливе – має свою 
специфіку, яка зумовлена особливостями фахової підготовки педагога 
початкової школи; як індивідуальне – відображає необхідність урахування 
індивідуальних особистісних особливостей в процесі формування 
емоційно-вольової культури кожного студента у системі його підготовки 
до професійно-педагогічної діяльності. 

Важливим у процесі формування емоційно-вольової культури є 
ступінь відповідності фахової підготовки об’єктивним закономірностям 
професійної підготовки майбутніх педагогів школи першого ступеня. Цій 
закономірності відповідають принципи особистісно-діяльнісного підходу, 
принципи суб’єктності учасників навчально-виховного процесу, 
гуманізації та гуманітаризації педагогічної освіти, співпраці та 
співтворчості викладачів і студентів, індивідуалізації навчання, створення 
ситуації вибору та відповідальності, діагностичної основи здійснення 
фахової підготовки майбутнього вчителя [6]. 

Таким чином, ми дійшли до висновку, що успішність формування 
емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у 
процесі фахової підготовки залежить від розвитку їх професійних якостей. 
Також ефективність формування досліджуваного нами явища передбачає 
розробку та впровадження у педагогічну практику вищих закладів освіти 
технологій формування ключових компетентностей, які характеризують 
емоційно-вольову культуру педагогів школи першого ступеня. 

Перспективи подальших досліджень у напрямі зазначеної проблеми 
дослідження вбачаємо у більш детальному розкритті професійних 
компетенцій, що характеризують емоційно-вольову культуру педагога 
школи першого ступеня та обґрунтування моделі формування емоційно-
вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі 
психолого-педагогічної підготовки в умовах діяльності сучасних 
педагогічних вищих навчальних закладів освіти з урахуванням 
компетентнісного підходу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ 

 
У статті розглядаються теоретичні підходи до проблеми 

професійного становлення вчителя, професійного розвитку педагога, 
педагогічної компетентності як головного компоненту підсистеми 
професіоналізму діяльності вчителя; аналізуються перераховані дефініції, 
обґрунтовуються концептуальні положення професіоналізації вчителя, їх 
взаємозв`язок. 

Ключові слова: професіоналізація, професіоналізм, професійне 
становлення вчителя, педагогічна компетентність, концептуальні 
положення професіоналізації вчителя, підсистема професіоналізму 
діяльності вчителя. 

 
Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і 

культурного розвитку Української держави є система освіти, в якій 
провідна роль належить учителю. Саме від його професіоналізму, 
компетентності, досвіду, педагогічної майстерності залежить успіх 
освітянської справи. 

Зазначимо, що формування сучасного конкурентоспроможного 
фахівця передбачає його становлення, як суб’єкта фахової діяльності, на 
всіх етапах професіоналізації. Необхідність детального вивчення змісту та 
механізмів професійного зростання вчителя, що зумовлюється як 
науковими, так і практичними запитами, надає актуальності проблемі 
аналізу методологічних підходів до процесу професіоналізації вчителя. 

Теоретичною основою концепції професійного становлення 
особистості стали дослідження К. Абульханової-Славської, В. Ананьєва, 
Б. Ломова, М. Нечаєва, Г. Суходольського, Н. Кузьміної, А. Маркової, 
Л. Божович, В. Щаднрікова, А. Деркача, Є. Зеєра, І. Кона, Л. Мітіної. 
Великий вплив на проектування концепції досліджуваної проблеми мали 
праці Л. Бодальова, Ю. Забродша, Є. Клімова, М. Пряжникова, С. Чистякової. 

Мета статті – теоретичний аналіз підходів до процесу професійного 
становлення вчителя, педагогічної компетентності як головного 
компоненту підсистеми професіоналізму діяльності вчителя; 
проаналізувати перераховані дефініції, обґрунтувати концептуальні 
положення професіоналізації вчителя, показати їх взаємозв`язок. 

Знання особливостей професійного становлення дозволяє людині 
усвідомлено проектувати власну професійну біографію, вибудовувати 
свою історію. На думку вчених педагогічний професіоналізм – це етап 
самоактуалізації вчителя в професії, що виявляється в усвідомленні 
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педагогом можливостей виконання професійних обов’язків, пошуки і 
утвердження індивідуальності, професійний саморозвиток. 

У своїх дослідженнях Л. Мітіна, порівнюючи особистісний 
професійний розвиток вчителя, визначає взаємозв’язок професійного та 
особистісного розвитку, в основі яких лежить принцип саморозвитку, що 
детермінує здатність особистості перетворювати власну життєдіяльність у 
предмет практичного перетворення, що приводить до творчої 
самореалізації. Вона виділяє три стадії професіоналізації: адаптацію, 
становлення та стагнацію, а професійний розвиток як безперервний процес 
самопроектування особистості який дозволяє виокремити три стадії її 
перебудови: самовизначення, самовираження і самореалізацію. О. Щотка 
пов’язує особистісний розвиток з професійним, розглядаючи їх у контексті 
професійного становлення. На думку автора, професійне становлення – це 
динамічний багаторівневий процес, що займає значний період життєвого 
шляху і не зводиться лише до професійного навчання. Перехід до кожної 
наступної стадії закладається на попередній і супроводжується 
виникненням у суб’єкта низки суперечностей. Концепція Є. Зеєра дозволяє 
говорити про «життєвий шлях» професіонала, оскільки вона включає 
основні етапи від її початку і до вершини і включає п’ять стадій 
професіоналізації, а саме: оптація – вибір професії з урахуванням 
індивідуально-особистості і ситуативних особливостей; професійна 
підготовка – придбання професійних знань, навичок і вмінь; професійна 
адаптація – входження в професію, освоєння соціальної ролі, професійне 
самовизначення, формування якостей і досвіду; професіоналізація – 
формування позицій, інтеграція особистісних та професійних якостей, 
виконання обов’язків; професійна майстерність – реалізація особистості в 
професійній діяльності. 

У результаті аналізу різних уявлень про процес професіоналізації, 
можна виділити два різних підходи до визначення його сутності. Перший 
підхід пов’язаний з розвитком і саморозвитком особистості, а другий – з 
«вписуванням» людини в ту чи іншу систему професійної діяльності. 
Однак, об’єднуючим різні підходи до дослідження професіоналізації, є 
положення про взаємний вплив індивідуальних особливостей людини і 
соціокультурного середовища, про етапність процесу, про залежність 
особистісного розвитку і професійного становлення. 

Розгляд професіоналізації як двостороннього процесу, з одного боку, 
входження людини в професійне середовище, засвоєння їм професійного 
досвіду, оволодіння стандартами і цінностями професійної спільноти, а з 
іншого, як процесу активної реалізації себе, безперервного професійного 
саморозвитку, дозволило виділити три напрямки його дослідження: 
змістовне, динамічне та інституційний. Змістовне включає дослідження 
двох сфер розвитку професіонала – діяльності та її суб’єкта, і тісно 
пов’язане з динамічним, яке описує стадіальність процесу, його 
протяжність і місце в системі координат життєвого шляху. Динамічний і 
змістовний аспекти взаємодіють у певному соціальному полі, яке 
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представлене соціальними інститутами і групами, послідовно включаються 
в професійний розвиток. Для виявлення змістовних характеристик процесу 
професіоналізації необхідно, перш за все, дати визначення категорій: 
«професіонал», «професіоналізація». Отже, «Професіонал» – характеристика 
людини, що виражається в його здатності вийти за межі власної діяльності 
для її аналізу, оцінки та подальшої організації. «Професіоналізація» як 
категорія відображає процес саморозвитку людини протягом життя, у 
рамках якого відбувається становлення специфічних видів суб’єктної 
активності особистості на основі розвитку і структурування сукупності 
професійно орієнтованих її характеристик, які забезпечують реалізацію 
функцій і регуляції в конкретних видах діяльності та на етапах 
професійного шляху [5]. 

Проблема становлення професіонала – це особистісний і соціальний 
розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта соціальної дії. Сучасний 
професіонал має бачити свою професію у всій сукупності її соціальних 
зв’язків, розуміти зміст і специфіку професійної діяльності, орієнтуватися 
у колі професійних завдань, вирішувати їх у змінених соціальних умовах. 

Професіоналізацію можна розглядати як сходження до вершин 
професії, як процес нелінійного, імовірнісного професійного становлення 
особистості який охоплює тривалий період онтогенезу людини з початку 
розвитку професійно-орієнтованих інтересів і схильностей, проходить крізь 
усе життя і завершується з припиненням професійної діяльності [4, c. 58]. 

Значної уваги заслуговує концепція розвитку професіонала, 
заснована та доповнена ідеями професійного розвитку особистості. На 
думку А. Деркача, В. Зазикіна поняття професійного розвитку та 
професіоналізації різняться між собою. Так, професійний розвиток 
розуміється як процес руху людини до професіоналізму, а професіона-
лізація – як процес становлення професіонала [1, c. 286]. 

Деталізуючи підсистему професіоналізму діяльності вчителя, 
Н. Кузьміна вказує на гармонійне поєднання високої професійної 
компетентності і майстерності із залученням розвинених професійних 
вмінь та навичок. Визнаючи педагогічну компетентність головним 
компонентом підсистеми професіоналізму діяльності вчителя, вчений 
виокремлює такі її аспекти, як: спеціальну предметну компетентність в 
галузі навчальної дисципліни, що викладається; методичну компетентність 
як володіння способами формування знань, вмінь та навичок учнів; 
диференційно-психологічну компетентність тобто знання вчителем 
мотивів, здібностей і спрямованості, проявів індивідуальності школярів; 
соціально-психологічну компетентність – обізнаність в сфері процесів 
спілкування, способів налагодження в ньому конструктивної взаємодії  
[3, с. 90]. Професіоналізм особистості та її діяльності єднають тісні 
діалектичні функціональні зв’язки. Підсистема професіоналізму 
особистості містить вимоги до рівня розвитку різних характеристик і 
властивостей суб’єкта праці, які суттєво визначають високу ефективність 
професійної діяльності. Зокрема, до складу цієї підсистеми відносяться 
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загальні і парціальні здібності, професійно важливі якості, рефлексивна 
культура, творчий потенціал особистості. Вчена підкреслює, що 
професіоналізація вчителя багато в чому зумовлена адекватними мотивами 
професійних досягнень і професійної самореалізації. 

У ході професіоналізації особистості формується підсистема 
продуктивної Я-концепції, зміст якої сприяє досягненню професіоналізму. 
Я-концепція тлумачиться як неповторна система уявлень суб’єкта про 
самого себе, на основі чого він будує свої відносини і взаємодії, і 
виражається у уявленнях про теперішні свої якості (Я-теперішнє), 
орієнтирах щодо себе в майбутньому (Я-ідеальне), конкретних намірах 
щодо зміни себе в майбутньому (Я-динамічне) [1, с. 275]. А. Деркач, 
Н. Кузьміна формулює наступні фактори, що визначають зміст 
передстартового періоду розвитку професіоналізму особистості: задатки, 
загальні і спеціальні здібності, обдарованість; умови сімейного та 
шкільного виховання; стан розвитку суспільства, престиж професіоналізму; 
можливість отримання освіти людиною, доступ до культурних 
цінностей [1, с. 3]. 

Отже, аналіз поглядів А. Маркової та Н. Кузьміної щодо проблеми 
професіоналізації вчителя засвідчив наявність ряду як спільних, так і 
відмінних ознак. Зокрема, ключовим поняттям підходу А. Маркової є 
професійна компетентність вчителя, яка поєднується з його фаховою 
спрямованістю та самосвідомістю. У процесі освоєння професії вчитель 
все більше занурюється в професійне середовище. Наступає стадія 
первинної професіоналізації і становлення фахівця. Подальше підвищення 
кваліфікації, індивідуалізація технологій виконання діяльності, вироблення 
власної професійної позиції, висока якість і продуктивність праці 
приводять до переходу особистості на другий рівень професіоналізації, де 
відбувається становлення професіонала. На цій стадії професійна 
активність поступово стабілізується, рівень її прояву індивідуалізується і 
залежить від особливостей особистості. Але в цілому кожному 
представникові професії властивий свій стійкий і оптимальний рівень 
професійної активності [5]. І лише частина вчителів, що володіють 
творчими потенціями, розвиненою потребою в самореалізації, переходить 
на наступну стадію професійної майстерності і становлення 
акмепрофесіоналів. Для неї характерні висока творча і соціальна 
активність вчителя, продуктивний рівень виконання професійної 
діяльності. Перехід на стадію майстерності змінює соціальну ситуацію, 
кардинально міняє характер виконання професійної діяльності, різко 
підвищує рівень професійної активності особистості. 

Отож, професіоналізацію вчителя ми можемо розглядати як: процес 
становлення професіонала. Цей процес включає: вибір вчительської 
професії з урахуванням власних можливостей і здібностей; засвоєння 
правил і норм професії; формування й усвідомлення себе як професіонала: 
розвиток своєї особистості засобами професії, дослідження й перетворення 
реальної дійсності; процес входження людини в професію. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
222 

Професіоналізація вчителя – це цілісний безперервний процес становлення 
особистості фахівця, який починається з моменту вибору професії, триває 
протягом усього професійного життя людини; як спосіб отримання 
соціального статусу через професію. У рамках даного визначення 
професіоналізація розуміється як процес, за допомогою кого посада 
формує претензію на статус і, отже, винагороду та привілеї професії. 

Узагальнюючи ці визначення, можна зробити висновок про те, що у 
широкому значенні професіоналізація вчителя являє собою процес, у 
результаті якого у працівника формується об’єктивна (наявність знань, 
умінь, навичок та професійно важливих якостей) і суб’єктивна (усталена 
адекватна мотивація) готовність до педагогічної діяльності. Професіоналізм є 
результатом цього процесу, показником успішності його здійснення, 
якісною характеристикою фахівця. 

Отож логічно, що в снові професіоналізації ми виділяємо наступні 
концептуальні положення: професійне становлення особистості має 
історичну і соціокультурну обумовленість; процес професійного 
становлення особистості індивідуально своєрідний, неповторний, проте в 
нім можна виділити якісні закономірності; навчальна і професійна 
діяльність дозволяють людині реалізувати себе, сприяють самореалізащї 
особистості; ядром професійного становлення є знаходження особистісного 
сенсу в професії – професійне самовизначення; індивідуальна траєкторія 
професійного життя людини. 

Таким чином, з одного боку, процес професіоналізації набуває 
певного ступеня завершеності в разі досягнення особистістю професійної 
зрілості, яка характеризується набуттям високої професійної майстерності 
і статусу, а з іншого боку, професіоналізація триває протягом усього 
професійного життя людини, оскільки удосконалення професійної 
майстерності і розвиток професіоналізму не обмежено часовими рамками. 

Отже, теоретичне дослідження засвідчило, що професіоналізацію 
можна розглядати як сходження до вершин професії, як процес 
нелінійного, професійного становлення особистості. як процес становлення 
професіонала, як процес і результат системних перетворень особистості. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 
 
У статті розглядаються основні підходи до розуміння готовності 

до діяльності як психолого-педагогічної категорії. Досліджується 
проблема формування готовності майбутніх учителів-філологів до 
організації позакласної роботи з обдарованими учнями та її компонентна 
структура. 

Ключові слова: готовність до педагогічної діяльності, формування 
готовності до організації позакласної роботи, обдаровані учні, 
компонентна структура готовності. 

 
Демократизація та модернізація вітчизняної освіти передбачає зміну 

самого характеру системи навчання і виховання, їх змісту, методів, форм, 
технологій, метою освітнього процесу стає вільний розвиток різнобічної, 
творчої особистості, з урахуванням її індивідуальних здібностей, мотивів, 
особистісних цінностей. Ключова позиція в цьому процесі належить 
учителеві, відтак професійна підготовка в педагогічних ВНЗ має бути 
спрямована на формування фахівця, готового до виконання таких завдань. 

Аксіоматично, що у вчительській діяльності проведення уроків 
невіддільне від позакласної роботи з предмета, це забезпечує 
безперервність та гуманізацію навчання, розвиває творчі здібності 
школярів. Проте аналіз шкільної практики засвідчує, що часто випускники 
ВНЗ, у тому числі й учителі літератури, які починають самостійну 
педагогічну діяльність, не готові до організації позакласної роботи, не 
вміють диференціювати її відповідно до освітнього й культурного рівня, 
читацьких та естетичних інтересів своїх учнів. Тому особливої 
актуальності набуває потреба формування готовності майбутнього вчителя 
до організації позакласної роботи з обдарованими учнями. 

Значний інтерес науковців з проблем готовності до діяльності 
засвідчує її важливість та актуальність. Поняття «готовність» перманентно 
перебуває в полі зору досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
педагогів і психологів від початку XX ст. до наших часів. Розглянувши й 
систематизувавши напрацьоване, спостерігаємо певну розбіжність у 
трактуванні сутності цього явища. 

У своїх працях педагоги (Ю. Бабанський, О. Григор’єва, К. Дурай-
Новакова, С. Кисельгоф, А. Линенко, В. Лозова, О. Мороз, М. Никандров, 
В. Сластьонін, Л. Спірін, Р. Хмелюк та ін.) досліджують навчально-виховні 
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фактори й умови, що дають змогу керувати становленням і розвитком 
учителя; тоді як психологи (Ф. Гоноболін, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, 
О. Леонтьєв, В. Моляко, Л. Нерсесян, К. Платонов, С. Рубінштейн, 
Д. Узнадзе та ін.) працюють над встановленням характеру зв’язків і 
залежностей між станом готовності та ефективністю діяльності. Проблема 
готовності майбутніх учителів літератури до організації позакласної 
роботи з обдарованими учнями не була предметом спеціальних 
досліджень, хоча деякі її аспекти розглядались у працях В. Андрусенко, 
В. Бажанюк, Л. Базиль, Н. Волошиної, О. Куцевол, С. Мірошник, 
М. Мудрак та ін. 

Такий стан вивчення проблеми детермінує мету нашої статті: 
з’ясувати особливості формування готовності майбутніх учителів-
філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями в 
системі літературної освіти. 

Успішність виконання будь-якої діяльності, зокрема педагогічної, 
можлива лише за умови готовності індивіда до неї. Тому вважаємо за 
необхідне проаналізувати основні підходи до розуміння феномену 
«готовність» як психолого-педагогічної категорії. 

За академічним тлумачним словником української мови «готовність» 
трактується як стан індивіда, який «зробив необхідне приготування, 
підготувався до чого-небудь; бажання зробити що-небудь» [2, с. 148]. У 
«Психологічній енциклопедії» це поняття визначено як приведення в 
активний стан усіх психофізіологічних систем людського організму, 
необхідних для ефективного виконання певних дій [1, с. 89]. У словнику 
професійної освіти готовність – це «вміння виконувати певні операції й 
творчо підходити до їх виконання, це знання й володіння навичками» [3]. 
«Сучасний словник з педагогіки» дає таке тлумачення внутрішньої 
готовності: «високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, 
емоційних та вольових процесів особистості, колективу, який забезпечує 
успіх майбутньої діяльності; це адекватна установка на майбутню 
діяльність» [4, с. 64]. 

Особливу значущість для розуміння сутності готовності має 
дослідження М. Дьяченко й Л. Кандибович [5]. Тут зазначено, що стан 
готовності вирізняється складною динамічною структурою і є вираженням 
сукупності індивідуальних, емоційних, мотиваційних сторін психіки 
людини в їхньому співвідношенні до зовнішніх впливів та наступних 
завдань. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчив, що «готовність до 
діяльності» визначається як комплекс здібностей (Б. Ананьєв, 
С. Рубінштейн), якість особистості (К. Платонов, В. Сластьонін), складне 
особистісне утворення (І. Бужина, Ю. Гільбух, Л. Кондрашова, А. Ліненко, 
Г. Троцко), синтез властивостей особистості, мотивів і ситуацій 
(М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Крутецький), установка (О. Імедадзе, 
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О. Лентьєв, О. Прангішвілі, Ю. Поваренков, Д. Узнадзе), психічний і 
психологічний стан особистості, установа на активну дію (В. Давидков, 
М. Левітов, О. Понукалін), інтегративна якість особистості (Є. Богданов, 
І. Гавриш, Л. Мойсеєнко), інтегральне багаторівневе динамічне особистісне 
утворення (С. Литвиненко), цілісна система стійких інтегративних 
особистісних утворень (Т. Жаровцева), фундаментальна умова успішного 
виконання будь-якої діяльності (О. Асмолов), особистісна властивість, що 
забезпечує ефективність діяльності (І. Зимня), цілеспрямований вияв 
особистості (Л. Столяренко, С. Самигін), здатність до професійної 
реалізації одержаних знань, умінь, навичок (К. Стоун), передумова 
цілеспрямованої діяльності (Ю. Бабанський). Така різноманітність 
трактувань готовності зумовлюється розбіжністю наукових підходів 
учених та специфікою конкретної професійної діяльності, яка була 
об’єктом аналізу. 

Поняття «формування готовності майбутніх учителів до педагогічної 
діяльності» науковці трактують по-різному: 1) як результат, що 
характеризує готовність студентів до саморегуляції в залежності від 
ситуації: фізичної, розумової, моральної та ін.; 2) як здатність організувати 
й регулювати свою педагогічну діяльність; 3) як процес, що 
характеризується поступовим нагромадженням і зміною стану, 
властивостей, якостей особистості, по мірі засвоєння нею професійного 
досвіду й перетворення останнього в усвідомлений інструмент дій, свого 
ставлення й поведінки тощо [6]. 

Формування готовності до професійної діяльності дослідники 
безпосередньо пов’язують із формуванням, розвитком і вдосконаленням 
психічних процесів, станів та якостей індивіда. Так, С. Максименко й 
О. Пелех наголошують, що готовність до професійної діяльності – це 
цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, 
погляди, ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, 
знання, навички, уміння й настанови [7]. 

А. Деркач акцентує увагу на таких основних умовах формування 
готовності до творчої праці: 1) самостійність та критичне засвоєння 
культури; 2) активна участь у вирішенні суспільно значущих проблем; 
3) цілеспрямований розвиток творчого потенціалу особистості. На його 
думку, поняття професійної готовності розглядається як категорія 
діяльності та розуміється, з одного боку, як результат процесу підготовки, 
з іншого – установки на що-небудь [8]. 

Готовність майбутніх учителів-філологів до організації позакласної 
роботи з обдарованими учнями є складовою частиною феномену 
«готовність до педагогічної праці». Система підготовки вчителя до роботи 
з обдарованою молоддю полягає у формуванні готовності майбутнього 
фахівця до співпраці з такими школярами. 

Трактуємо готовність майбутнього вчителя-словесника до організації 
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позакласної роботи з обдарованими учнями як складне особистісне 
інтегроване професійно значуще утворення, що є умовою успішної творчої 
педагогічної діяльності та передбачає наявність мотиваційно-ціннісного 
ставлення до неї й розвинених професійно сутнісних та особистісних 
якостей індивіда, здатність реалізувати свої сили й можливості у створенні 
сприятливих умов для всебічного гармонійного розвитку обдарованої 
дитини та актуалізації її творчого потенціалу. 

Готовність до організації позакласної роботи з обдарованими 
школярами складається з таких компонентів: мотиваційного, пізнавально-
операційного, особистісно-креативного, оцінювально-рефлексивного. 
Вважаємо, що сукупність виокремлених складників забезпечує оптимальну 
педагогічну діяльність майбутнього вчителя-філолога та в повній мірі 
відображає специфіку позакласної роботи з обдарованою шкільною 
молоддю. Схарактеризуємо основні з них. 

Мотиваційний компонент створює передумови для реалізації 
інших структурних компонентів та є основою професійно-педагогічної 
спрямованості, яка виражається в позитивному ставленні до позакласної 
роботи з обдарованими школярами, інтересі до неї, бажанні 
вдосконалювати свою фахову підготовку, оволодівати основами 
педагогічної майстерності в процесі її організації. Мотивація трактується 
науковцями як джерело активності й виступає, на думку А. Реана, 
процесом спонукання до діяльності, спрямованої на досягнення чітко 
окресленої мети [9]. 

Серед показників мотиваційного компоненту можна назвати 
особистісно-ціннісне ставлення до позакласної роботи, наявність чітко 
визначених цілей, програми саморозвитку, усвідомлення цінності 
самопізнання та самореалізації під час позакласної роботи з обдарованою 
молоддю, внутрішні та зовнішні позитивні мотиви до її організації, 
бажання досягти в ній успіху, стійку професійно-педагогічну 
спрямованість; інтерес до позакласної діяльності з предмета; здатність 
проявити творчу індивідуальність та креативні якості у позакласній роботі 
з обдарованими учнями; рівень прагнень; рівень цілей та завдань, їх 
реалізація. 

Пізнавально-операційний компонент передбачає наявність знань 
літературознавчих, психолого-педагогічних і методичних дисциплін, 
організації науково-дослідної діяльності, інших наук та суміжних видів 
мистецтв; володіння вміннями та навичками, необхідними для вирішення 
професійних завдань та моделювання позакласної роботи з літератури 
загалом і з обдарованими школярами, зокрема; сприяє розвитку 
пізнавальної активності та ініціативності. Також варто відзначити, що 
пізнавально-операційний компонент спрямований на самостійну роботу, а 
саме – на вміння планувати й реалізовувати власну позакласну роботу з 
обдарованими старшокласниками, саморозвиток особистості, її активний й 
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творчий складники. 
Пізнавально-операційний компонент містить загальні вміння 

технологічного характеру (постановка мети та формулювання завдань 
позакласної роботи, визначення її змісту, вибір і застосування 
оптимальних методів, прийомів та організаційних форм проведення 
позакласної роботи з обдарованими учнями); необхідні особистісно-
професійні якості, що сприяють підвищенню якості навчально-виховного 
процесу; педагогічне мислення; практичні навички та вміння проектування 
позакласної роботи; здібність до саморозвитку та самоосвіти. 

Особистісно-креативний компонент готовності майбутніх 
учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими 
школярами забезпечує успішність творчого зростання педагога та сприяє 
його самореалізації, активізує творчий потенціал, критичність та 
незалежність мислення, чутливість до потреб учнів, ініціативність, 
активність, відповідальність, сприяє саморозвитку. Погоджуємося з 
думкою В. Дружиніна, який визначає шість параметрів креативності: 
1) здатність бачити й ставити проблеми; 2) здатність генерувати значну 
кількість ідей; 3) гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї; 
4) оригінальність – здатність нестандартно реагувати; 5) здатність 
удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 6) здатність вирішувати 
проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу [10, c. 177]. 

Оцінювально-рефлексивний компонент передбачає об’єктивну 
самооцінку своєї професійної підготовки до організації позакласної 
діяльності з обдарованими учнями й відповідність процесу розв’язання 
завдань з організації позакласної роботи оптимальним педагогічним 
зразкам, здатність до самоаналізу, самокритики, готовність до подолання 
труднощів при роботі з обдарованими старшокласниками, виявлення й 
усунення помилок, аналіз факторів успішної діяльності в процесі 
позакласної роботи з обдарованою молоддю, володіння засобами 
самокорекції. Цілком підтримуємо твердження І. Беха, що педагогу має 
бути властива розвинена рефлексія, зокрема такі рефлексивні дії, як 
постановка питання самому собі; утвердження впевненості в правильності 
своїх уявлень про школярів і методи роботи з ними; висунення гіпотез про 
приховані цілі й мотиви поведінки учнів; аналіз результатів виховних 
впливів; виявлення причинно-наслідкових зв’язків у поведінці дітей; 
настанова на пізнання вихованця; сумнів та ін. [11, с. 87]. 

При формуванні готовності майбутніх учителів-філологів до 
організації позакласної роботи з обдарованими учнями варто враховувати 
дидактичну структуру діяльності педагога (Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, 
В. Сластьонін, А. Хуторськой, В. Ягупов та ін.), яка передбачає: 

1) діагностичну діяльність, пов’язану з вивченням учнів, виявленням 
і визначенням рівня їхньої загальної освіченості й літературних 
обдарувань, знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення навчально-
пізнавальних дій; 
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2) орієнтовно-прогностичну діяльність, що полягає у визначенні 
конкретних перспектив, змісту й методики дидактичної діяльності, 
прогнозуванні її результатів; 

3) конструктивно-проектувальну діяльність, яка передбачає 
проектування та вдосконалення педагогом методик, прийомів і технологій 
навчання; 

4) організаційну діяльність, що реалізується основними прийомами 
й способами організації як власної педагогічно-виховної діяльності, так і 
навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

5) практичну організацію конкретних дидактичних заходів, що 
передбачає аналіз, пошук та відбір доцільних форм і методів проведення 
навчально-виховного процесу; 

6) комунікативно-стимулювальну діяльність, що реалізує безпосередню 
діалогічну взаємодію в системах «учитель – учень», «учитель – клас», «учень – 
учень» щодо мотивації та стимулювання навчально-пізнавальних дій; 

7) аналітико-оцінну діяльність (педагогічну рефлексію), яка 
передбачає аналіз як власних навчальних дій, так і пізнавальних дій 
школярів, виявлення позитивних сторін і коригування недоліків, 
порівнювання отриманих результатів із запланованими; 

8) творчо-дослідницьку діяльність, тобто роботу педагога з 
підвищення своєї професійної майстерності, внесення в навчальний процес 
елементів новизни, модернізація методів і прийомів навчальної роботи, 
використання у власній діяльності інноваційних методик, дидактичних 
систем навчання [12, с. 17]. 

Формування готовності майбутнього вчителя-філолога до організації 
позакласної роботи з обдарованими школярами відбувається в процесі 
його професійно-педагогічної підготовки. Практичні навички, які 
отримують майбутні фахівці на практично-лабораторних заняттях та під 
час проходження педагогічної практики, відіграють провідну роль у 
формуванні цієї готовності. 

Формуванню готовності майбутніх фахівців до організації 
позакласної роботи з української літератури сприяє застосування сучасних 
освітніх технологій, що сприяє розвитку в літературно обдарованих 
старшокласників навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-
пошукової діяльності, їхніх інтелектуальних, творчих, моральних, 
соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти тощо. Ще 
однією умовою успішного формування цієї готовності є широке 
використання інформаційних та інноваційних технологій у позааудиторній 
роботі, що перетворює навчально-виховну діяльність на дослідницьку, 
конструкторську, відкриває можливості всебічної активізації творчих, 
пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних форм навчання. 

Отож, головне завдання у формуванні готовності майбутніх фахівців 
до позакласної роботи полягає в тому, щоб, використовуючи в єдності й 
цілісності різні методи та прийоми, забезпечити перетворення теоретичних 
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знань у якісне підґрунтя, що слугуватиме каркасом для розвитку 
практичних умінь та навичок й індивідуальних якостей, необхідних для 
успішної співпраці з обдарованою дитиною (забезпечення для обдарованої 
дитини психологічного комфорту; формування позитивної мотивації 
розвитку креативних здібностей, успішного навчання і т.д.). 

Перспективи подальших розвідок полягають у розробці моделі 
підготовки майбутніх учителів-словесників до організації позакласної 
роботи обдарованих учнів у форматі шкільної літературної освіти. 
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УДК 371.134 
 

Олена Ярошинська 
 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
У статті здійснено аналіз досліджень, які розкривають зміст та 

особливості формування фахової компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. Представлено результати досліджень, що 
обґрунтовують різні підходи до визначення сутності даного 
інтегрованого поняття. Розкрито умови ефективного формування 
фахової компетентності, зокрема дієвість освітнього середовища 
професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя початкової школи, 
компетентність, фахова компетентність вчителя початкової школи, 
освітнє середовище професійної підготовки. 

 
В умовах інтеграції України у світовий освітній простір та 

постійного вдосконалення національної системи освіти значна увага 
науковців і педагогів-практиків приділяється проблемі формування 
фахової компетентності майбутнього вчителя. Це значною мірою 
стосується підготовки вчителів початкової школи, адже їхні компетенції, 
якості, що формуються в умовах навчання у вищій школі, зокрема 
динамізм, креативність, конструктивність, надалі стимулюватимуть 
становлення аналогічних якостей особистості молодшого школяра і є 
підґрунтям подальшого ступеневого шкільного навчання. Водночас, в 
умовах затвердження та впровадження нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти необхідно здійснити значну організаційну і 
наукову діяльність щодо підготовки майбутніх учителів першої ланки 
освіти до поетапного впровадження Державного стандарту в межах 
держави. 

Відтак, актуальним постає питання обґрунтування змісту та шляхів 
формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкової 
школи в умовах освітнього середовища навчального закладу. 

Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти 
пропагують особистісний розвиток вчителя як найвищу цінність 
суспільства. Цьому присвячені наукові дослідження у галузі філософії 
освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); 
професійної підготовки фахівців у вищій школі (А. Алексюк, С. Гамараш, 
С. Гончаренко, А. Гуржій, А. Капська, В. Козаков, М. Лазарєв, 
П. Підкасистий, В. Семиченко, С. Сисоєва та ін.); теорії компетентнісного 
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підходу до навчання (В. Байденко, Є. Зеєр, І. Зимня, І. Зязюн, Н. Кузьміна, 
А. Маркова, Л. Мітіна, О. Овчарук, О. Пометун та ін.). 

Метою даної статті є узагальнення досліджень, що розкривають 
зміст та особливості формування фахової компетентності майбутнього 
вчителя початкової школи та обґрунтування умов дієвості освітнього 
середовища професійної підготовки майбутнього вчителя у цьому напрямі. 

Як зазначає Н. Побірченко, бажання брати участь у Болонському 
процесі зобов’язує українську освітню систему говорити мовою, 
адекватною мовам освітніх систем інших країн-учасниць, вимагає 
прийняття західної освітньої термінології. Якщо для західної європейської 
поняттєвої системи категорія компетентністного підходу є природною, що 
виникла еволюційно в останні чотири десятиліття, то для вітчизняної 
освітньої традиції, що використовує для опису освіченості 
професіоналізму іншу систему понять, в тому числі знамениту 
категоріальну тріаду «знання, уміння, навички» або ЗУНи, використання 
компетентністного підходу, поставило проблему своєрідного перегляду 
всієї категоріальної системи в педагогіці, визначення місця нових 
категорій і їх взаємодії з тими категоріями, які вже стали традиційними [3]. 

Компететнісний підхід в освіті полягає у підвищенні ролі 
інтелектуального, комунікативного, морального, когнітивного та 
інформаційного освітнього компонентів. Крім того, важливим завданням 
сучасної освіти є визначення складових компетентності, що забезпечують 
якість освіти. Саме тому, на думку науковців (Н. Бібік, О. Овчарук, 
О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський та ін.), необхідно переорієнтувати 
навчальні програми і педагогічні технології на компетентнісний підхід, а 
це вимагає перегляду специфіки побудови освітнього середовища 
професійної підготовки. Адже саме компетентнісний підхід забезпечує 
формування фахової компетентності як інтегрованого багаторівневого 
утворення у цілісній професійній структурі особистості вчителя початкової 
школи, спрямовується на досягнення поставленої мети, є показником 
сформованості професійно необхідних знань, умінь, навичок, якостей, 
цінностей і практичного досвіду самостійної та пошуково-дослідної 
роботи. 

Вітчизняні дослідники В. Олійник, Я. Болюбаш, Л. Даниленко, 
І. Єрмаков, С. Клепко вважають, що професійна компетентність педагога 
є інтегральною якістю особистості, що має свою структуру, яка дає змогу 
фахівцеві найбільш ефективним способом здійснювати свою діяльність, а 
також сприяє його саморозвитку і самовдосконаленню як у системі 
підвищення кваліфікації, так і в процесі самоосвітньої роботи. 

У сучасних дослідженнях, професійна компетентність визначається 
як об’єднуюча ланка інваріантних ознак спеціаліста: здатність до 
професійної рефлексії; володіння системою професійно-моральних 
цінностей і пріоритетів (готовність до співпереживання, толерантність, 
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відповідальність); мотивоване бажання до безперервного професійного 
самовдосконалення; здатність до системного бачення педагогічної 
реальності й системної дії в професійно-педагогічній ситуації; вміння 
знаходити нестандартні рішення професійно-педагогічних задач. Тобто 
професійна компетентність включає в себе певні складові. На нашу думку 
до складу професійної компетентності вчителя початкової школи 
належать: психологічна, комунікативна, методична, дидактична, 
самоосвітня, управлінська та інші компетентності. Кожна зі складових 
професійної компетентності вчителя має ряд ознак. 

За різними джерелами фахову компетентність визначають як 
спеціальну, предметну, як сукупність якостей фахівця, професіонала в 
своїй галузі діяльності і відносять до складу професійної компетентності. 
Л. Волошко зазначено, що «фахова компетентність – це особливий тип 
організації спеціальних знань, умінь і навичок фахівця, що забезпечує 
йому можливість приймати ефективні рішення в процесі професійної 
діяльності. Фахова компетентність віддзеркалює сутність спеціальності, 
яку опановує студент, тому може бути схарактеризована як концептуальна 
основа підготовки фахівця. Вона відображає рівень сформованості 
професійних знань, умінь і навичок, його професійну ерудицію, що 
дозволяють успішно вирішувати три класи задач професійної діяльності: 
стереотипні, діагностичні та евристичні, що передбачені нормативно-
правовими документами вищої школи» [1, с. 24]. 

В сучасних дослідженнях фахову компетентність обґрунтовують як у 
складі професійної, так і проводячи між ними аналогію. Досліджуючи 
професійну компетентність, В. Петрук обов’язковою її складовою визначає 
фахову, трактуючи її як складову підготовленості особистості майбутнього 
фахівця, що проявляється в його здатності та готовності до здійснення 
конкретного виду професійної діяльності. Мало мати фундаментальну 
теоретичну і практичну складові підготовки щоб бути компетентним 
фахівцем, на думку дослідника, треба бути особистісно, професійно та 
психологічно готовим і здатним до ефективного застосування набутих 
фахових знань у професійній діяльності. 

Дослідниця І. Онищенко проводячи аналогію між професійною та 
фаховою компетентністю вчителя початкової школи досить вдало, на нашу 
думку, обґрунтовує основні компоненти даної компетентності, зокрема 
авторка виокремлює: 

1. Мотиваційний компонент забезпечує позитивну мотивацію 
учителя-початківця до прояву і розвитку професійно-педагогічної 
компетентності, що виражається в інтересі до педагогічної діяльності, 
бажанні працювати вчителем початкових класів, потребі у самоосвіті, 
саморозвитку. 

2. Змістовий компонент охоплює такі елементи компетентності, як 
володіння науковими професійно-педагогічними знаннями (психолого-
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педагогічними, методичними, спеціальними, загальноосвітніми, управлінськими, 
інформаційно-технологічними), здатність педагогічно мислити на основі 
системи знань та досвіду пізнавальної діяльності. 

3. Операційно-діяльнісний компонент фахової компетентності 
майбутнього вчителя початкових класів охоплює операційно-діяльнісні 
основні компетентності: уміння практично вирішувати педагогічні 
завдання, фаховий досвід, творчі здібності, володіння педагогічними 
технологіями та педагогічним менеджментом, фахове мислення. 

4. Особистісний компонент професійної компетентності майбутнього 
учителя початкових класів представлений такими особистісними та 
професійно важливими якостями особистості, як любов до дітей, доброта, 
альтруїзм, емпатійність, толерантність, моральна чистота, комунікабельність, 
конгруентність, активність, самостійність, ініціативність, креативність, 
гнучкість мислення. 

5. Рефлексивний компонент професійної компетентності реалізується 
у рефлексивних уміннях особистості, що дозволяють ефективно та 
адекватно здійснювати рефлексивні процеси, реалізовувати рефлексивні 
здібності, забезпечувати процеси самопізнання, саморозвитку й 
самовдосконалення [2, с. 98−99]. 

На нашу думку, дані компоненти в повній мірі розкривають 
структуру фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
та сприяють чіткому виокремленню шляхів її розвитку. 

Формування фахової компетентності як інтегрального результату 
педагогічної освіти вчителя здійснюється в умовах врaxувaння 
мoтивaцiйнoї сфери його ocoбиcтocтi; caмoocвiти, виxoвaння тa 
caмoвиxoвaння; iндивiдуaлiзaцiї й дифeрeнцiaцiї навчання, oптимізації 
змicту нaвчaльнoгo прoцecу; прoфeciйнo-oрiєнтoвaного xaрaктeру прoцecу 
нaвчaння; вiдпoвiдноcті змicту нaвчaння ocoбиcтим iнтeрecaм cтудeнтiв; 
мiжпрeдметності зв’язкiв; cтимулювaння їх пoтрeб у рoзширeнні кругoзoру 
тoщo. Це загальновизнані шляxи фoрмувaння кoмпeтнeнтнocтi, що стають 
підґрунтям для пошуку нових інноваційних умов для досягнення 
поставленої мети освіти. 

В останні роки все більше уваги приділяється оновленню технологій 
та методик формування компетентності фахівців різного профілю. 
Особливе місце серед цих досліджень посідають наукові роботи, що 
розкривають можливості освітнього середовища навчального закладу та 
середовища професійної підготовки у формування компетентного фахівця. 

На теперішній час у монографіях, дисертаціях та інших наукових 
працях висвітлено теоретичні концепції, класифікації, дефініції 
«середовище» (К. Ясперс, В. Ясвін, С. Сергеєв тощо). В сучасних умовах 
інформатизації суспільства науково обґрунтованим та широко вживаним є 
термін «інформаційно-освітнє середовище навчального закладу» 
(А. Білощицький, С. Лещук, Л. Панченко та ін.). В останні роки привернено 
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увагу до формування освітнього середовища загальноосвітнього навчального 
закладу (К. Приходченко, А. Каташов, А. Цимбалару) та вищого 
навчального закладу (І. Кадієвська, О. Лінник та ін.) 

У сучасних російських дослідженнях бачимо привернення особливої 
уваги до проблеми створення інформаційно-освітнього середовища 
навчального закладу (О. Абросімов, Р. Гурниківська, І. Захарова, 
С. Ситник, К. Кречетников, С. Мякішев, В. Міхаеліс та ін.) та до питань 
функціонування освітнього середовища вищого навчального закладу 
(Р. Касіна, В. Козирев, Е. Мамонтова, Т. Менг, І. Палашева, І. Щендрик та 
ін.). Однак ці дослідження розкривають окремі аспекти створення та 
впливу освітнього середовища навчального закладу і теоретично не 
обґрунтовують технологію формування освітнього середовища професійної 
підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету та 
його вплив на формування компетентного випускника. 

В сучасних умовах реформування системи вищої освіти виникла 
проблема методологічного обґрунтування і методичного забезпечення 
професійної освіти як системи, що дозволяє майбутньому фахівцеві 
вибирати і моделювати власну освітню траєкторію. Саме середовищно 
орієнтований підхід дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з 
активного педагогічного впливу на особистість студента, в контекст 
формування «освітнього середовища» в якому відбувається його 
професійне становлення. При такій організації навчання включаються 
механізми внутрішньої активності студента у взаємодіях із усіма 
компонентами середовища. Чим більше і повніше особистість 
використовує можливості середовища, тим успішніше відбувається її 
вільний і активний саморозвиток. 

Виникає потреба цілеспрямованого, усвідомленого підходу до 
дослідження стратегії професійної підготовки майбутніх учителів на 
основі розробки інноваційного проекту її освітнього середовища у вищій 
школі. Педагогічне проектування дасть змогу забезпечити перехід 
наявного стану професійної підготовки майбутнього вчителя початкових 
класів на якісно новий рівень, оптимізувати його зміст, організацію і 
керування ним. 

Водночас, здійснення проектування освітнього середовища професійної 
підготовки майбутнього вчителя потребує врахування особливостей 
соціально-педагогічної діяльності в Україні, має базуватися на цінностях 
професійної діяльності, інноваційних технологіях професійної підготовки 
відповідно до вітчизняних та світових стандартів, тенденцій інтеграції в 
світовий освітній простір, повинно мати випереджувальний характер. 
Технологія проектування освітнього середовища професійної підготовки 
педагогів передбачає єдність, взаємозумовленість, наступність усіх 
функцій та структурних компонентів, що її формують. Її неперервність є 
необхідною умовою розширення і поглиблення професійної підготовки, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
235 

забезпечення можливості постійного переходу фахівця на новий, вищий 
рівень фахової компетентності. 

Отже, формування фахової компетентності майбутнього учителя 
початкових класів представляє собою цілісний безперервний процес, який 
реалізується в умовах освітнього середовища професійної підготовки 
даних фахівців та є дієвим за умов: комплексного підходу до проектування 
освітнього середовища, тобто врахування змін, що відбуваються в 
соціальних умовах, у самій особистості, яка розвивається; системного 
підходу, з яким пов’язана єдність і різноманітність педагогічних процесів, 
їх взаємовплив, взаємозв’язок; безперервності в організації педагогічного 
проектування середовища; постійного вдосконалення, введення 
додаткових умов, які б дозволяли покращити систему, виключивши з неї 
умови, що створюють перешкоди розвитку; оптимальності, що визначає 
врахування пріоритетів у процесі проектування, визначення основної 
ланки на тому або іншому етапі, орієнтацію на кінцевий результат − 
формування фахової компетентності; нелінійного розвитку освітнього 
середовища, що спричиняє динамічність, різноманіття педагогічних явищ 
та процесів. 

Обґрунтування основних компонентів дієвого освітнього середовища 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи є наступним 
завданням дослідження. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 

 
У статті розглядаються основні аспекти виховного процесу при 

підготовці майбутніх інженерів-педагогів. Розкривається акмеологічна 
сутність самовиховання в аспекті гуманістичного характеру змісту та 
методів виховання за умови комплексу конкретних заходів щодо їх 
реалізації. 

Ключові слова: виховний процес, акмеологічна сутність самовиховання, 
комплексний підхід. 

 
Однією із складових навчально-виховного процесу в університеті є 

виховання майбутніх інженерів-педагогів. Цей процес є складним 
соціальним явищем, бо спрямований на формування у вихованців 
наукового світогляду, особистісних рис громадянина України на основі 
відродження традицій національної свідомості і самосвідомості, 
професійного, морального, правового, фізичного, екологічного розвитку. 

У педагогічній літературі [1; 2; 4; 6] проблемі виховання 
приділяється постійна увага, але єдиного підходу і трактування у 
визначенні категорії «процес виховання» немає. «Процес» – це зміна стану 
системи виховання студентів університету як цілісного педагогічного 
явища, послідовне, поступове просування вперед для досягнення цілей 
виховання, розвитку і психологічної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів, гармонійного формування і розвитку особистості майбутнього 
фахівця. «Виховання – процес цілеспрямованого, систематичного 
формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією 
багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів». С. У. Гончаренко [3] під 
час визначення змісту «виховання» використовував філософське поняття 
«процес», тобто виховання має процесуально безперервний характер і не 
може бути реалізоване в інший спосіб. Інакше втрачається сутність цього 
соціально-педагогічного явища, зникає його гуманістичний зміст, губиться 
особистість студента, не досягається мета виховання. 

«Процес виховання – цілісний процес, у якому органічно поєднані 
змістова і процесуальна сторони. Змістова сторона процесу виховання 
характеризує сукупність виховних цілей. Процесуальна – характеризує 
самокерований процес педагогічної взаємодії викладача й слухача, що 
включає організацію і функціонування системи виховної діяльності й 
самовиховання учнів, спрямованої на реалізацію виховних цілей і 
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формування позитивного досвіду самовдосконалення учнів» [3]. Отже, 
основним завданням процесу виховання є формування і розвиток 
особистості вихованця на основі наукового світогляду, духовності, 
активної життєвої настанови, переконаності, сукупності знань, навичок, 
умінь, основ професійної майстерності. 

Сучасні гуманістичні педагогічні концепції – гуманістична 
педагогіка, педагогіка співробітництва і особистісно-орієнтована 
педагогіка – особливу увагу звертають на формування між вихователями і 
вихованцями суб’єкт-суб’єктних взаємин. Ця взаємодія є суттєвою 
особливістю сучасного виховного процесу. Як вихователі, так і вихованці 
у виховному процесі виконують свої певні функції. Вихователі 
організовують, керують і контролюють його перебіг, оцінюють результат 
та вносять певні необхідні корективи, при цьому вони не тільки 
відповідають за організацію, проведення і кінцеві результати всіх видів 
діяльності вихованців (навчальної, суспільно-громадської) та особистої 
поведінки, а і поєднують функції викладача, вихователя, куратора і 
організатора всього цього процесу. 

Саме тому метою статті є виокремлення основних аспектів 
виховного процесу при підготовці майбутніх інженерів-педагогів. 

Вихованці в руслі сучасних гуманістичних педагогічних концепцій 
обов’язково мають бути суб’єктами виховання, розвитку і самовиховання. 
У зв’язку з цим, вихователям необхідно добре знати їх індивідуально-
психічні особливості. Незнання або недостатнє урахування їх у виховному 
процесі може звести нанівець усі зусилля вихователів, тому що тільки за 
активної участі у цьому процесі всіх вихованців можна досягти певних 
позитивних результатів, а в протилежному випадку – взагалі втрачається 
його сутність. Безумовно, поряд із загальними і типовими необхідно 
враховувати також національні, регіональні, професійні особливості 
вихованців, різний життєвий досвід, рівні підготовленості. Найголовніше 
завдання вихователів стосовно вихованців – це зробити їх активними, 
свідомими, зацікавленими та самостійними учасниками процесу виховання. 

Специфічними ознаками процесу виховання майбутніх інженерів-
педагогів є: систематичність; цілісність, комплексність, планомірність; 
двосторонність; безперервність і тривалість; багатогранність завдань і 
різноманітність змісту та необхідності формування громадянина України; 
багатство форм, методів і засобів виховного впливу; поступове виявлення 
результатів виховних впливів. 

Поняттю «виховання студентської молоді», можна дати таке 
визначення: це процес цілеспрямованого, систематичного організованого і 
планомірного впливу на свідомість і підсвідомість, пізнавальну емоційно-
вольову та мотиваційну сферу особистості майбутнього інженера-педагога 
з метою формування в нього наукового світогляду, високих моральних, 
громадських і професійних якостей для забезпечення всебічного і 
гармонійного розвитку його особистості та ефективної самореалізації в 
складних умовах сьогодення [3]. Це визначення розкриває сутність 
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предметів виховного впливу: свідомість і підсвідомість особистості 
студента, її мотиваційна, емоційно-почуттєва і вольова сфери, навички та 
звички гідної поведінки в умовах повсякденної діяльності самовдоско-
налення. 

Визначено, що основним сенсом і головною ідеєю всієї виховної 
роботи в університеті є формування і постійний розвиток у студентів 
мотивації до творчого самовдосконалення позитивних рис своєї 
особистості і нівелювання негативних. Самовиховання – це свідома 
діяльність, спрямована на найповнішу реалізацію майбутнього інженера-
педагога себе як особистості, в основі якої лежить мотивація 
самовиховання. У результаті спостереження, аналізу проведеного 
анкетування, було виявлено, що більшість студентів університету 
знаходиться на такому рівні духовного розвитку, що спроможні 
самостійно усвідомлювати сенс власної життєдіяльності, у тому числі 
навчальної. Тому за допомогою різних методів (бесіда, лекція, диспут, 
позитивний приклад) викладачі допомагають їм зрозуміти цілі та завдання 
щодо всебічного і гармонійного особистого розвитку, розкривають 
вирішальну для їх майбутнього роль навчання в університеті, вчать 
реалізовувати власні мрії, виявляти у собі як позитивні, так і негативні 
риси характеру, ознайомлюють з методикою роботи щодо постійного 
самовиховання. Бо, на думку В.В.Ягупова, «самовиховання – систематична 
свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в собі бажаних 
фізичних, розумових, моральних, естетичних якостей, позитивних рис волі 
і характеру, усунення негативних звичок» [6]. Тому виховання і 
самовиховання знаходяться у тісному взаємозв’язку, де друге є 
закономірним наслідком першого. Ознакою ефективності виховної роботи 
з майбутніми інженерами-педагогами є формування у них стійкої 
акмеологічної тенденції і досягнення в цьому напрямі реальних 
результатів. 

Отже, самовиховання перебуває у тісному взаємозв’язку з 
вихованням, удосконалює позитивні результати останнього, поглиблює 
процес формування особистості майбутнього фахівця. Основними 
методами самовиховання є: самооцінка, самопереконання, самонавіювання, 
самопримус, самообов’язок тощо. 

Свідома взаємодія вихователя і вихованця є найважливішою 
характеристикою процесу виховання. Пізнання структури процесу 
виховання та з’ясування змін, які відбуваються у цьому процесі в 
особистості виховання і соціально-психологічних якостях колективу 
студентів, складають основний предмет досліджень. Сутність та основні 
вимоги відбиваються у принципах виховання, які визначають напрямки, 
стратегію і зміст практичних дій викладачів та студентів у Київському 
національному університеті технологій та дизайну ( КНУТД). 

Основні принципи виховання – системність, комплексність, 
обов’язковість, рівнозначність – передбачають не сліпе механічне їх 
використання у виховному процесі, а обов’язковою умовою їх ефективності є 
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творче застосування з урахуванням педагогічної майстерності вихователя, 
індивідуально-психічних особливостей вихованця і конкретної виховної 
ситуації. 

В. М. Галузинський і М. Б. Євтух визначили такі принципи 
сучасного виховання [2]: 

– гуманістичний характер змісту і методів виховання, який означає 
пріоритетність особистості вихованця над загальним процесом 
масового (фронтального) проективного виховання; 

– поєднання виховання і навчання в єдиний навчально-виховний 
процес, у якому провідну роль відіграє виховання на заняттях, у 
ході засвоєння не тільки знань, умінь і навичок, а й найкращих 
моральних рис людини; 

– урахування вікових та індивідуальних особистостей кожного 
студента у процесі виховання; 

– створення морально-психологічного клімату в колективі, за яким 
би відчувався стиль педагогічної людяності і доброзичливості; 

– поступове перетворення студента з об’єкта пасивного сприймання 
на суб’єкт активного самовиховання; 

– плюралізм у діяльності громадських юнацьких і дитячих 
організацій, відмова від масового, огульного залучення до них. 

І. П. Підласий виокремлює тикі принципи виховання: суспільна 
спрямованість виховання; зв’язок виховання з життям; опора на позитивне 
у вихованні; гуманізація виховання; особистісний підхід; єдність виховних 
впливів [5]. 

Досвід навчально-виховної діяльності свідчить про те, що цей 
перелік повинен залишатися відкритим. Ті зміни, які відбуваються у 
нашому суспільстві (соціальні і політичні), у різних галузях технічних і 
соціально-гуманітарних наук сприяють подальшому розвитку виховного 
процесу та його вдосконаленню. 

Проаналізувавши доробки науковців [2; 6], приходимо до висновку, 
що навчально-виховний процес в системі університетської підготовки має 
здійснюватися шляхом таких організаційно-реалізаційних дій: 

– виділення конкретних рис і властивостей особистості майбутнього 
інженера-педагога, якого передбачається виховувати; 

– вивчення студента і діагностика розвитку його особистості у 
цілому та окремих рис і якостей; 

– педагогічне проектування навчально-виховного процесу і його 
практична реалізація; 

– засвоєння вихованцем соціального і професійного досвіду, 
спеціальних професійних рис і якостей, навичок і звичок 
поведінки; 

– організація досвіду поведінки та діяльності студента відповідно 
до ідеалу; 

– спонукання вихованця до самовдосконалення своєї особистості та 
формування його мотивації; 
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– контроль, оцінка й коректування ходу і результатів виховних 
заходів і всього виховного процесу. 

На думку багатьох сучасних педагогів [1; 6] традиційна педагогіка, 
по-перше, обмежує і придушує творчу самостійність вихованців, по-друге, 
недооцінює виховні впливи соціального середовища, по-третє, веде до 
відриву виховання від сучасних тенденцій у педагогіці, і, відповідно, його 
відриву від життя. Безумовно, прямі виховні впливи суб’єктів виховання 
потрібні в університеті, але вони мають бути майстерно сконструйовані у 
педагогічно доцільно організовану повсякденну життєдіяльність студентів. 
Напевно, у цьому й полягає головне завдання педагога. У зв’язку з 
виховними функціями інших суспільних інститутів, наприклад, різних 
громадських і державних установ, сім’ї, закономірно говорити про методи 
опосередкованого виховного впливу, зміст існування виховного процесу в 
університеті має полягати у формуванні глибокої та міцної мотивації 
самовиховання майбутніх інженерів-педагогів, прищепленні їм навичок і 
вмінь постійного самовдосконалення, опрацюванні його ефективної методики. 

Отже, сутність процесу виховання полягає в умілій організації 
психологічної і педагогічної обґрунтованої діяльності інженера-педагога, в 
гармонійному та всебічному розвитку його особистості, у формуванні 
мотивації постійного творчого самовдосконалення. 

Тому одне із провідних завдань діяльності викладачів університету 
полягає в формуванні у майбутніх інженерів-педагогів прагнення до 
самоосвіти й самовиховання, уміння поповнювати свої знання, вільно 
орієнтуватися в потоці інформації. Іншими словами, сучасний студент 
повинен винести із стін навчального закладу, крім відповідної суми знань, 
умінь і навичок, бажання постійно працювати над розвитком своєї 
особистості, підвищенням професійної компетентності, безперервним 
удосконаленням моральних та інших соціальних якостей особи. 
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ВПЛИВ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА-ХОРЕОГРАФА ЗАСОБАМИ 

НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 
 
У даній статті естетичне виховання студента-хореографа 

розглядається як цілеспрямований процес формування творчо активної 
особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне в 
процесі оволодіння знаннями та вміннями на заняттях теорії і методики 
народно-сценічного танцю. А також розкривається вплив естетичного 
виховання на формування творчого потенціалу студента засобами 
народно-сценічного танцю в умовах навчально-виховного процесу в вищому 
навчальному закладі. 

Ключові слова: народно-сценічний танець, естетичне виховання, 
творчість, творчий потенціал, майбутній учитель хореографії. 

 
Одним із пріоритетних напрямків навчання і виховання сучасної 

студентської молоді, її становлення як конкуренто спроможного педагога-
професіонала на ринку праці в складній педагогічній системі, є 
застосування творчого підходу до формування якісно нового типу 
майбутнього педагога-хореографа. 

Забезпечуючи творчий розвиток особистості засобами мистецького 
навчання, а саме оволодінням теорією і методикою народно-сценічного 
танцю майбутніми вчителями хореографії, невід’ємним є завдання 
естетичного виховання студентської молоді, як формотворчої ланки 
активізації творчого потенціалу особистості. 

Естетичне виховання – це складова частина виховного процесу, 
безпосередньо спрямована на формування й виховання естетичних 
почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її 
здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх 
сферах діяльності людини [1, с. 119]. 

У ґрунтовних наукових дослідженнях І. Беха, В. Бутенко, Л. Божович, 
Л. Виготського, С. Гончаренка, О. Дем’янчука, І. Зязюна, Л. Левчук, 
О. Леонтьєва, Б. Ліхачова, Л. Масол, С. Мельничука, Н. Миропольської, 
Г. Падалки, О. Ростовського, С. Рубінштейна, О. Рудницької, О. Савченко, 
В. Сухомлинського, О. Щолокової та ін., естетичне виховання через 
мистецтво розглядається як засіб впливу на гармонійний, всебічний 
розвиток особистості. 

На нашу думку, малодослідженим є аспект впливу естетичного 
виховання майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного 
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танцю на формування його творчого потенціалу. 
Мета статті – розкрити шляхи реалізації естетичної вихованості 

студента в процесі занять народно-сценічним танцем та її вплив на 
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя танцю. 

Поняття «естетичне виховання» у педагогічній літературі 
розкладається як невід’ємна складова трудового, морального, фізичного 
виховання. 

Л. Баб’юк, З. Бєлоусова, Ю. Городецький, Р. Донченко, Г. Жукова, 
І. Зязюн, А. Коган, З. Козачук, І. Козачук, А. Комарова, В. Корнієнко, 
Б. Кубланов, С. Кудрявцева, В. Лапенко, Т. Левашова, В. Лутаєнко, В. Передерій, 
О. Семашко, С. Соколова, Л. Ситенко, С. Таткова, Б. Шляхов, вважають, 
що специфіка естетичного виховання полягає в тому, що воно існує в 
інших формах виховання. Вчені наголошують на тому, що естетичне 
виховання включає в себе художнє, трудове, моральне виховання [2, с. 18–19]. 

За трактуванням І. Зязюна, естетичне виховання досягає мети, коли 
спирається на певний рівень розвитку всіх сторін особи. Найзагальнішою, 
творчою, вважає естетичну потребу, яка синтезує у собі всі сутнісні сили 
людини, у тому числі й моральні. Отже, естетичне виховання, наголошує 
професор І. Зязюн, як засіб морального, трудового розвитку, виконує різні 
функції. Основною з них визначає ознайомлення естетичними цінностями, 
осягненням естетичної міри предметів, явищ дійсності, процесів, – що 
сприяє формуванню цілісного погляду на світ [3, с. 40–41]. 

Естетичне виховання, стверджує В. Сухомлинський, надає певної 
спрямованості пізнавальній і творчій діяльності учня, розвитку і 
задоволенню його духовних запитів у процесі багатогранної діяльності, 
охоплює всі сфери духовного життя особистості, що формується [4, с. 373]. 

Основним завданням естетичного виховання, на думку педагога, є 
завдання навчити бачити в красі навколишнього світу, в красі людських 
стосунків духовне благородство, доброту, сердечність і на цій основі 
утверджувати прекрасне в самій собі [5, с. 177]. 

Естетична вихованість майбутнього вчителя хореографії – це 
здатність особистості студента до активного естетичного сприйняття, 
творчої уяви, емоційного переживання, творчого мислення; здатність до 
відчуття та розуміння краси навколишнього світу, зокрема мистецтва, 
примножена в процесі навчання, виховання, формування духовних потреб 
засобами художньо-творчої діяльності. 

Розділяючи погляди Г. Падалки, ми вважаємо, що естетична 
спрямованість навчального процесу, принцип, що задає орієнтири 
розвитку учнів на будь-якій його стадії, від початкової школи до вищої 
освіти [6, с. 153]. Метою естетичної спрямованості навчання Г. Падалка 
вбачає формування в учнів естетичного ставлення до життя, здатності до 
адекватної оцінки прекрасного у творах мистецтва [6, с. 154]. 

Однозначною є думка І. Зязюна, Б. Ліхачова, В. Сухомлинського та 
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інших педагогів, що найбільш показовою сферою вияву естетичного 
виховання є мистецтво [3, с. 127; 7, с. 446; 8, с. 12]. 

Мистецтво, зауважує Б. Ліхачов, є форма суспільної свідомості, 
відображення реальної діяльності за допомогою художньо-образних 
узагальнень, що викликають в людині ідейно-емоційне, естетичне 
ставлення до явищ світу. Твори мистецтва носять конкретно-історичний 
характер і містять в собі як неминущі духовно естетичні цінності, так і ідеї, 
що віддають данину часу. Художнє виховання здійснюється в процесі 
спілкування з художніми творами мистецтва і в ході самодіяльної 
художньої творчості, яка приводить до формування естетичного ідеалу, 
розвитку художнього смаку, прагнення діяти «поза законами краси». 
Мистецтво володіє своєю функцією художнього пізнання світу, 
формування естетичного ставлення до життя, творчого начала і загального 
розвитку в людині [8, с. 12]. 

Засоби і форми естетичного виховання дуже різноманітні, але ми, 
розділяючи погляди видатних творців педагогічної системи виховання, 
зокрема Софії Русової [9, с. 84], вважаємо, що потужним засобом 
естетичного виховання є національне мистецтво, а саме мистецтво 
народно-сценічного танцю, яке є найбільш концентрованим вираженням 
естетичного бачення студента-хореографа, і тому грає надзвичайно 
важливу роль в його естетичному вихованні. 

Дієвість естетичного виховання прямо залежить від дотримання 
принципу художньо-творчої діяльності та самодіяльності. Народний 
танець, є змістом духовного життя, засобом художнього розвитку, 
індивідуальної та колективної творчості, самовираження. Це досягається, 
коли художня самодіяльність є не репродуктивною, а тісно пов’язана з 
активною художньою творчістю на народній основі. 

Естетичне виховання засобами народного танцю – цілеспрямований 
процес формування творчо активної особистості, здатної сприймати, 
відчувати, оцінювати прекрасне в процесі оволодіння знаннями та 
вміннями на заняттях теорії і методики народно-сценічного танцю. 

Мистецтво народної танцювальної культури – один із універсальних 
і оптимальних засобів осягнення народних традицій, звичаїв, побуту, 
культури та історії загалом, через взаємодію з естетичними явищами в 
духовному житті, повсякденною працею, спілкуванням з мистецтвом і 
природою. 

Вивчаючи духовну, моральну індивідуальність різних народів світу 
майбутні учителі хореографії відчувають їхній дух, переживають сумні і 
щасливі моменти в їхньому житті, слухають різну народну музику, 
шанують їхні звичаї. Народні танці, акумулюючи такі моральні категорії, 
як відповідальність, обов’язок, честь, совість, терпимість, любов, повагу, 
співпереживання, виступають найважливішим засобом естетичного 
виховання студента-хореографа. 
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Танець – один з найдавніших і масових видів мистецтва. У ньому 
знаходять відображення соціальні та естетичні ідеали народу, його історія, 
трудова діяльність протягом століть, життєвий уклад, звичаї, характер. 
Народ створює в танці ідеальний образ, до якого він прагне і який 
затверджує в емоційній художній формі. 

Художньо відображаючи дійсність, танець передає світорозуміння 
народу, його сучасне уявлення про прекрасне – це одна з головних 
художніх особливостей народного танцю. У ньому відображається сучасне 
розуміння дійсності засобами здавна сформованої танцювальної мови, 
доступної, зрозумілої народу, улюбленої ним. Зміст і виразні засоби 
народного танцю весь час розвиваються відповідно до змін, які 
відбуваються в житті [10, с. 5]. 

Невичерпні виховні можливості в процесі вивчення народно-
сценічного танцю має танцювально-музичний фольклор, його багата 
жанрова різноманітність: хороводи, побутові та сюжетні танці як 
невід’ємна частина виховання, що формує естетичні смаки, естетичне 
сприйняття та почуття особистості студента. Вивчаючи танцювальну 
культуру народів світу, пов’язану із господарським устроєм, трудовою 
діяльністю, побутом, майбутні учителі хореографії навчаються любити 
природу, шанувати працю та національні традиції, тим самим виховуючи в 
собі такі моральні якості як совість, правдивість, гідність, справедливість, 
чесність тощо. 

Дуже складним явищем, в якому розкривається ідейний, емоційний 
розумовий, естетичний, психологічний, творчий смисл людського життя, 
виховання й самовиховання, на думку В. Сухомлинського є праця  
[5, с. 479]. 

Праця, за поглядами Б. Ліхачова, є свідома, доцільна, творча, фізична 
або інтелектуальна діяльність людини, спрямована на задоволення його 
матеріальних і духовних потреб, яка розвиває її фізичні і духовні сутнісні 
сили [8, с. 248 ]. Важливим є твердження педагога в тому, що трудове 
виховання складає психологічний фундамент творчої активності та 
продуктивності у навчальній діяльності, спорті, у художній самодіяльності 
[8, с. 259]. 

Праця, за поглядами К. Ушинського, – вільна діяльність людини, на 
яку вона наважується з безумовної необхідності її для досягнення тієї чи 
іншої істинно людської мети в житті [11, с. 107]. 

Кожна праця, зазначає А. Макаренко, має бути творчою працею. 
Навчити творчої праці – особлива задача педагога. Творча праця можлива 
лише тоді, коли людина ставиться до неї з любов’ю, коли вона свідомо 
бачить в ній радість, розуміє її користь і необхідність, коли праця робиться 
для нього основною формою прояву особистості і таланту [12, с. 400]. 

Майбутній педагог-хореограф вивчаючи народно-сценічний танець, 
прокладає надзвичайно складний шлях до досягнення поставленої перед 
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собою цілі, докладаючи для цього великих зусиль, а також фізичного та 
психологічного навантаження на виснажливих заняттях та репетиціях, в 
процесі яких, осмислюючи той чи інший елемент, активізується розумова 
діяльність, формується тактичне мислення, виробляється здатність 
приймати рішення в екстремальних ситуаціях. 

Такі заняття привчають майбутніх педагогів до витримки, 
наполегливості, вміння довести справу до кінця, допомагають проявити 
витривалість, спритність, вправність, а також формують волю, витримку, 
справедливість, чесність, колективізм. 

Ми вважаємо, що в такій діяльності досягається гармонія фізичного і 
духовного, розвивається здатність естетичного сприйняття краси 
людського розуму і тіла, що проявляються в танцювальному русі на 
заняттях народно-сценічного танцю. 

Основними перевагами танцю як засобу фізичного виховання є те, 
що він має у своєму розпорядженні різноманітні фізичні вправи та методи, 
за допомогою яких можна розвивати руховий апарат танцюриста, 
забезпечуючи його необхідними руховими навичками, наприклад, 
формувати правильну поставу [13, с. 233]. 

Годинами, напрацьовуючи та відшліфовуючи майстерність та 
віртуозність того чи іншого елементу, студент-хореограф загартовує своє 
тіло і душу в діяльності, що має назву – праця, виховання свідомого 
ставлення до якої, відбувається через формування звички та навиків 
активної трудової діяльності. 

Трудова діяльність, як важливий компонент естетичного виховання, 
окремі його етапи, взаємини людей в праці, їх ставлення до праці, 
знаходять відображення в тематиці трудових танців. У народній 
хореографії є також досить поширенням група танців, у змісті яких 
відображаються події та явища народного життя. Як правило, ці танці 
мають розгорнутий сюжет. Яскравим прикладом їх можуть служити багато 
танців, що виконуються на сільських святах (свята першої борозни, 
врожаю та інші). 

В. Сухомлинський благодатним джерелом виховання людини, 
вважав природу [7, с. 125]. Красота природи, зазначає педагог, як засіб 
емоційного, естетичного та морального виховання звучить тільки в 
загальній гармонії всіх засобів духовного впливу на особистість. Перш за 
все вона являється школою культури естетичного сприйняття [7, с. 442]. 

Студент-хореограф опановуючи теорію і методику народно-
сценічного танцю, неодноразово стикається вираженням, відтворенням 
природно-кліматичних умов життя, різних явищ природи. Майбутньому 
учителю танцю, дуже часто випадає нагода спостерігати за навколишньою 
природою, а також вдаватися до її образів, засобами пластики для 
створення художнього образу чи хореографічної характеристики образу 
людини. 
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Народній хореографії притаманний такий цікавий художній прийом: 
спостерігаючи і освоюючи природу, людина, як уже зазначалося, 
переносить пластику її образів у свою творчість. 

Ліричні весняні хороводи на лоні природи передають зовсім інший 
настрій, викликаний її пробудженням, яка охоплює учасників хороводу в 
березовому гаю. 

В метелицях, танцях зимового періоду дуже поширених в Україні, 
Білорусії, Росії, Прибалтиці, хореографічними та музичними засобами 
змальовується відповідне до назви явище природи. Воно передається 
динамікою танцю, швидкою зміною фігур і різноманітними кружляннями, 
що створює враження заметілі, завірюхи. 

Отже, в процесі вивчення народного танцю, спілкування з природою 
та її явищами не припиняється навіть в танцювальному залі. 

Життєвий уклад народу, його звичаї, мораль, етика, які знаходять 
відображення в танці, передаються показом умовного ігрового характеру 
взаємовідносин. Ці танці виражають сформовані в народі уявлення та 
поняття про суспільні відносини між людьми, в них часто застосовуються 
образно, часом символічні жести, пози, використовуються предмети, які 
допомагають виразити відносини між учасниками. 

Характерним джерелом змісту народних танців служить також сфера 
домашнього господарства. Людина в своєму повсякденному житті 
постійно має справу з якимись предметами побуту, інструментом, часто 
зображуючи їх у своїй творчості для відтворення атмосфери 
навколишнього життя. 

Найбільшу групу складають народні танці, в яких розкриваються 
стосунки між людьми. Їх змістом бувають вираз братерської солідарності 
народів, готовності захищати свою Батьківщину; відносини в праці, в 
побуті, в суспільному житті, взаємини між закоханими, між 
представниками старшого покоління і молодими і так далі. Ці відносини 
виражаються по-різному: в одних танцях проявляються умовно, в інших – 
з елементами драматургії. 

На нашу думку, наслідування таких відносин в процесі вивчення 
народно-сценічного танцю є ще однією сходинкою до збагачення та 
формування естетичного досвіду особистості. 

Важливою ціллю всієї системи виховання В. Сухомлинський вбачав 
в тому, щоб навчити людину жити в світі прекрасного, щоб вона не могла 
жити без краси, щоб краса світу творила красу в ній самій [7, с. 61]. Одним 
із важливих засобів такого виховання, джерелом благородства серця і 
чистоти душі вважав музику. Завдяки музиці, наголошував педагог, в 
людини пробуджується уявлення про піднесене, величне, прекрасне не 
тільки в оточуючому світі, але і в самому собі [7, с. 60]. 

Важливо відзначити, що народне хореографічне мистецтво на всіх 
етапах свого становлення та розвитку зберігає нерозривний зв’язок з 
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музикою, а багатовікова історія музично-танцювальної єдності демонструє 
постійне оновлення і збагачення синтетичних жанрів. 

Музика є невід’ємною складовою народного танцювального 
мистецтва. Адже вона являється джерелом, яке живить натхнення 
хореографа, визначає атмосферу, настрій та характер художнього образу, 
що створюється. Музика і танець нерозривно пов’язані один з одним, адже 
в музиці закладені зміст і характер хореографічного твору. 

Вивчаючи музично-хореографічний фольклор на заняттях народно-
сценічного танцю студенти-хореографи черпають естетичні ідеали з 
нескінченної скарбниці мистецтва, створеної народом на протязі багатьох 
років. 

Без знання музики, зазначає Є. Зайцев, без розуміння її образного, 
емоційного змісту, без національного колориту та без урахування тісного 
зв’язку музики і танцю не можна досягнути повної осмисленості, 
справжньої виразності народного сценічного танцю. Тому розвиток 
музичної культури та загальної музичності студентів кафедри хореографії 
с одним з основних завдань виховання молодих фахівців [14, с. 30]. 

Роль музики в художньому вихованні людини неоціненна. Вона 
полягає, насамперед, у глибоко гуманітарній спрямованості музичного 
мистецтва: звертаючись до кожної людини, до її духовного світу, музика 
здатна об’єднувати всіх людей, нести їм спілкування і виховувати високі 
ідеали. Емоційні та інтонаційні властивості музики надають їй силу 
безпосереднього впливу і переконання, дозволяє долати історичні, 
національні, культурні кордони, мовні бар’єри [15, с. 11]. 

Отже, характер і змістовність народно-сценічного танцю обумовлені 
його призначенням у житті, тим, що він виражається і стверджується в 
емоційно-образній формі, сприяючи всебічному, гармонійному, зокрема 
естетичному вихованню майбутнього учителя хореографії. 

На наш погляд, хореографічна діяльність студентів, яка здійснюється 
на тлі естетичного виховання в процесі занять народно-сценічним танцем, 
має значні можливості в збагаченні та формуванні творчого потенціалу 
особистості. 

В подальшому дослідження потребує розкриття сутності необхідних 
для творчого становлення майбутнього педагога-хореографа моральних, 
вольових, світоглядних та духовних якостей особистості. 
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1900–1917 РР. 

 
У статті розглянуто особливості розвитку студентського 

громадського руху в період 1900–1917 рр. у контексті загострення 
соціально-політичних, економічних суперечностей, пожвавлення громадянської 
активності, активізації революційних настроїв у країні. Проаналізовано 
еволюцію процесу громадської діяльності студентів у залежності від 
політики владних структур. Встановлені основні напрями та зміст 
студентської громадської діяльності досліджуваного періоду. 

Ключові слова: студенти, громадська діяльність, громадська 
активність, громадський рух, студентські об’єднання. 

 
Інтеграція вищої школи України до європейського простору 

призвела до актуалізації суттєвих якісних змін у пріоритетах щодо 
підготовки молодих спеціалістів. Особливої значущості набула проблема 
виховання відповідального громадянина, здатного реалізовувати а 
захищати власні громадські права, виконувати обов’язки рівноправного 
члена соціуму, дбати про добробут країни, бути активним учасником 
процесу демократизації всіх сфер життєдіяльності. 

Такий освітньо-суспільний формат актуалізував необхідність 
звернути спеціальну увагу на організацію процесу студентської 
громадської діяльності на підставі вивчення й адаптації до сучасних реалій 
вітчизняного історичного досвіду. У цьому контексті важливого значення 
набуває історія розвитку студентського громадського руху в період 1900–
1917 рр., який ознаменувався високим рівнем громадської свідомості 
студентської молоді, розробкою конструктивних форм та напрямів 
громадської діяльності студентів. 

Проблема студентської громадської діяльності вивчалася досить 
детально в дослідженнях історичного характеру (С. Ашевсякий, Р. Видрін, 
Г. Енгель, В. Горохов, П. Капніст, С. Мельгунов). 

Окремі аспекти розглядалися у контексті діяльності молодіжних 
об’єднань України (І. Андрухіна, І. Головенького, В. Міяковського, 
В. Орлова, В. Сушка, С. Черкасової, Н. Якушко). 

Певні проблеми студентської громадської діяльності було 
відображено в дослідженнях виховної діяльності сучасних спілок молоді 
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(М. Баяновська, М. Окаринський, Н. Онищенко, Л. Ярова). 
Однак, питання розвитку громадської діяльності студентської молоді 

вищих навчальних закладів Україні у період 1900–1917 рр. не були 
предметом спеціального вивчення. 

Мета статті – проаналізувати особливості розвитку процесу 
громадської діяльності студентського молоді вищих навчальних закладів 
України у період 1900–1917 рр. 

Початок ХХ ст. в історії України були часом радикалізації 
суспільних настроїв, втягнення широких верств населення в політичну 
боротьбу, виникнення загальноросійських і національних партій. На тлі 
загальної громадської активності та піднесення соціально-політичних 
процесів у суспільстві спостерігалося помітне пожвавлення й 
студентського руху, який став гармонійною складовою загального 
громадського руху, що захватив всі прошарки населення. 

Рух студентської молоді того часу, як соціальне явище, було широко 
відображено в науковій літературі, публіцистиці, мемуарних нарисах, 
спогадах та публікаціях періодики. Ще у роботах дореволюційного періоду 
(О. Георгієвський, Р. Видрін, В. Горохов, Г. Енгель, С. Мельгунов, 
Б. Фромат) було представлено детальну хронологію студентських виступів 
в контексті суспільних, політичних подій початку ХХ ст. Відомий 
російський історик П. Виноградов, аналізуючи студентський протесний 
рух, як специфічне соціальне явище, констатував, що особливо інтенсивно 
розвиватися та поширюватися студентські виступи стали з 90-х рр. ХХ ст. 
[2, с. 141]. 

У дослідженнях радянських науковців (П. Гусятніков, Л. Єрман, 
М. Комиза, М. Матвєєв, Н. Ткаченко), присвячених проблемам 
студентського руху в Російській імперії дана особлива інтерпретація 
історичним подіям, підкреслювався революційний характер студентських 
виступів, свідома ідеологічна позиція, міцний зв’язок студентської молоді 
пролетаріатом, керівна роль більшовицької партії. 

Незважаючи на діаметрально – протилежні позиції в оцінки 
ідеологічних принципів та соціальних мотивів студентського руху, автори 
одностайно констатували, що в період 1900–1902 рр. відбувся вирішальний 
перехід у студентському русі на новий етап. 

Отже, студентський громадський рух у період 1900–1917 рр. 
пройшов певний еволюційний шлях від розрізнених виступів до 
потужного, масового руху, націленого на розв’язання демократичних 
завдань з чітко окресленими цілями, змістом та стратегією й став помітним 
явищем серед загальних громадських процесів країни. За доцільне 
вважаємо виділити основні ознаки студентського громадського руху 
дослідженого періоду: 

– антиурядовий характер – вирішення проблеми вищої школи 
вимагало зміни існуючого політичного режиму. Студенти вимагали 
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реформування вищої освіти на засадах самоврядування, скасування 
обмежень прав студентів (станових, релігійних, статевих), легалізації 
студентських організацій, поновлення звільнення за політичну не 
благодійність студентів тощо. 

– організованість, масовість та консолідація сил − міцніли зв’язки 
між студентськими нелегальними організаціями різних учбових закладів і 
міст. 

– урізноманітнення форм протесту − студентські форми протесту 
були самими різними − бойкот лекцій реакційних викладачів, студентські 
виступи та безпорядки, сходки, демонстрації, страйки, організовані акції у 
відповідь на конкретні суспільно-політичні події в країні, знаменні дати 
тощо. 

– демократичність − основна маса студентства була тісно пов’язана 
з так званими середніми прошарками суспільства, відображала у своїх 
виступах та діях боротьбу цих класів за демократичні свободи, їх 
соціальну природу, притаманні їх настрої та ідеали. 

Зазначимо, що студентський рух мав неоднорідний характер, у його 
складі були представлені різних ідеологічні групи та течії. Аналіз та 
вивчення історико-педагогічної літератури дали змогу виділити основні 
складові громадського студентського руху періоду 1900–1917 рр.: 

– напрям «академізму» – специфічна течія у студентському 
середовищі, прибічники якої проголосивши гасло «університет для науки», 
відстоювали ідеї утворення наукових, літературних, кооперативних 
організацій та товариств студентів, виступали проти об’єднань студентів за 
політичними ознаками. «Академісти» вважали страйки шкідливими для 
розвитку наукової та навчальної діяльності, негативно ставились до 
політичної боротьби, виступали проти будь-яких об’єднань за політичними 
та національними ознаками, натомість відстоювали ідеї утворення 
кооперативних, наукових, літературних студентських організацій. 

– напрям національного відродження − зросла чисельність 
українських студентських громад та земляцтв як осередків національного 
відродження. Національні молодіжні об’єднання прагнули до активної 
участі у громадському житті України, виступали за перебудову Російської 
держави у федеративну демократичну республіку з наданнями широких 
прав Україні. Їх діяльність носила переважно культурно-освітній характер: 
розповсюдження україномовних книжок і брошур, організація українських 
бібліотек-читалень, вшанування пам’яті видатних українських діячів, 
читання рефератів та доповідей з українознавчих питань; 

– політичний напрям – студенти активно поповнювали гуртки та 
об’єднання різних політичних спрямувань: від правих монархічних, 
чорносотенних елементів до лівих революційно-марксистських груп. 

З моменту оформлення політичних партій та організацій на початку 
ХХ ст. у студентському середовищі відбувалися процеси розшарування на 
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різні політичні угрупування. Так, В. Ленін у своїй роботі «Завдання 
революційної молоді» (1903 р.) надавав особливого значення політичній 
диференціації серед студентів, виділяючи шість характерних для того часу 
груп, а саме: «реакціонери, байдужі, культурники, ліберали, соціалісти-
революціонери та соціал-демократи». За його думкою, це було природним, 
тому що політична діяльність за своєю суттю «нерозривна пов’язана з 
боротьбою партій і неминуче вимагає вибору однієї визначеної партії»  
[7, с. 343]. 

Деякі сучасні дослідники молодіжного руху подають дещо іншу 
класифікацію. Так, Н. Левицька, аналізуючи студентський рух в Україні на 
рубежі ХІХ–ХХ ст., виокремлює чотири напрями: «радикальний, 
поміркований («академічний»), консервативний та реакційний» [6, с. 14]. 
На нашу думку, такі поділи на групи чи напрями завжди можна назвати 
умовними, тому що, іноді в тих чи інших історичних умовах різні напрями 
перепліталися і в назвах студентських організацій і в практичних діях. 

Еволюція студентського громадського руху була тісно пов’язана з 
характером політики влади, особливістю соціально-політичних процесів у 
державі, динамікою громадської активності в суспільстві. Про вплив 
політичних та суспільних процесів країни на ступінь громадської 
активності студентської молоді неодноразово вказували громадські діячі, 
вчені, прогресивні науковці. Так, П. Виноградов писав: «Чи можна 
дивуватися тому, що молодь, яка представляє усі класи суспільства та 
відчуває на себе тяжкі умови російської дійсності – зубожіння, 
розграбування, беззаконня, свавілля, продажність, молодь, до якої з кафедр 
та книг ведеться проповідь ідеальних прагнень, моральності, гуманності, 
самодіяльності, патріотизму, щоб ці люди могли залишатися байдужими» 
[2, с. 144]. 

Тому особливості розвитку громадського студентського руху 
доцільно простежити у зв’язку с соціально-політичними подіями країни у 
період 1900–1917 рр. 

Поштовхом для піднесення студентської громадської активності 
стало застосування «Тимчасових правил відбуванні військової повинності 
вихованцями вищих навчальних закладів, відрахованих за масові 
безпорядки» до 183 студентів Київського університету в січні 1901 р. [4]. 

Репресії уряду викликали хвилю протесту. Зазначимо, що 
студентські виступи були спрямовані на обстоювання прав та інтересів 
студентів вищих навчальних закладів й визначалися академічними 
межами. Основні проблем, що хвилювали студентство були пов’язані з 
наданням автономії університетам, розширенням управлінських прав 
студентів у вирішенні внутрішньо університетських питань, уможливленням 
вступати до університету представникам усіх національностей, жінкам, 
скасування обмежень щодо створення студентських об’єднань та 
організацій різного спрямування. Так, 13 листопада 1901 року в 
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Харківському університеті відбулася бурхлива сходка, на неї ухвалили 
боротися за прийом до університету жінок, євреїв, поновлення студентів 
звільнених за політичну агітацію і безпорядки, введення студентського 
суду [5]. 

Частина професорів підтримувала демократичні вимоги студентів, у 
тому числі вимоги автономії вищої школи, позитивно впливала на 
більшість рішень ради інституту, що стосувалися студентського руху, а 
інколи й сама брала участь у студентських виступах. Наприкінці 1901 р. 
рада інституту звернулася з проханням до Міністерства фінансів про 
надання можливості вступати до інституту жінкам, а також усім бажаючим 
незалежно від віросповідання та національності і висловлювала протест 
проти втручання поліції у внутрішні справи закладу [4, с. 126]. 

На масовій сходці студентів політехнічного інституту м. Києва 5 
грудня 1901 р. було прийнято рішення оголосити страйк, якщо до 20 січня 
1902 р. уряд не видасть закон про автономію вищої школи. На цю сходку 
було запрошено директора інституту В. Л. Кирпичова, якого ознайомили з 
ухваленою резолюцією [4, с. 93]. 

Хвиля студентських безпорядків, примусили міністерство освіти 
звернутися до всіх університетів із запитом про те, яких засобів слід 
ужити, щоб запобігти студентським виступам. Професорська рада 
Харківського університету в своїй відповіді писала: «Піввіковий досвід 
життя університетів з повною виразністю доказує, що усі намагання 
зробити зі студентів «отдельных посетителей» університету з метою 
усунення заколотів – даремні, бо розрізнена в щоденному житті молодь 
легко об’єднується шляхом таємних організацій для створення таких 
глибоко сумних явищ академічного життя, як страйки у всіх університетах 
імперії» [1, с. 74]. 

Уряд був вимушений піти на поступки студентам – 22 грудня 1901 р. 
міністром народної освіти П. Ванновським були затверджені «Тимчасові 
правила організації студентських установ у вищих навчальних закладах 
відомства міністерства народної просвіти», якими дозволялося «відкриття 
студентських гуртків для науково-літературних занять, гуртків для занять 
мистецтвами, ремеслами та різного роду фізичним вправами, а також 
студентських їдалень, кас (взаємодопомоги, позиково-ощадних)» [3]. 

З метою контролю над студентською громадською активністю 
«Тимчасовими правилами» у вищих навчальних закладах 
запроваджувалися професорські дисциплінарні суди, які мали розв’язувати 
конфлікти між студентами, студентами та професорами, інститут 
кураторів, який мав значні контролюючі права та можливості. 

Такі «свободи» не могли, звичайно, задовольнити демократичну 
молодь. Політика загравання царизму із студентством завершилася 
провалом, запровадження нових правил було зірвано. 

Наступною спробою урегулювати питання студентської громадської 
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активності, надати їй легалізований, керований характер стало видання 
27 вересня 1905 р. «Тимчасових правил про управління вищими 
навчальними закладами», за якими професорам надавалося право обирати 
директора, його заступника і деканів, а студентам – збиратися на сходки. 
На ради вузів покладався обов’язок стежити за ходом навчального 
процесу. Уряд розраховував цим заспокоїти ліберальну професуру і 
відвернути студентство від революційного руху, проте ці надії не 
справдилися. 

У 1907 р. царизм продовжував наступ на автономні права вищих 
навчальних закладів. Влада намагалася не допускати жодних проявів 
студентської корпоративності, було прийнято низку постанов, 
спрямованих на обмеження студентського самоврядування (посилення 
нагляду, введення у навчальних закладах інституту проректорів, 
регламентація діяльності студентських організацій та проведення зборів 
тощо). Згідно «Правил про студентські організації та про влаштування 
зборів» (1907 р.) українські студентські громади, партійні студентські 
фракції змогли дістати дозвіл на легальну діяльність лиш у якості 
«наукових гуртків». Поліція була такої думки, що такі об’єднання не 
мають політичного характеру. Дійсно, переважно вони не вели політичної 
роботи, за рамки статуту, затвердженого Радою університету не виходили. 

Так, у Харківському університеті в 1907 р було засновано 
університетську громаду, почесними членами якої були проф. М. Сумцов, 
Б. Грінченко, Д. Багалій та ін. Громада мала статут, затверджений 
університетською Радою й за межі статуту не виходила. займала позицію 
крайньої лояльності. Але урядові органи ставили перешкоди навіть такій 
діяльності. Коли члени «Громади» попросили губернатора дозволу 
влаштувати «українську вечірку», губернатор відмовив, мотивуючи тим, 
що «українців він не знає, а знає лише губернії, населені хохлами» [5]. 

Основною роботою «Громади» була читання рефератів, лекцій. 
Протягом 1907–1911 рр. читалися реферати затакою тематкою: 
«Українська національна проблема», «Ідейні поводирі українського народу 
і шляхи, якими вони йшли до розв’язання цих проблем», «Економічне 
ґрунтування автономії України», «Національна свідомість і її еволюція», 
«Національна мова» [5]. 

Наступним поводом для студентських виступів стало видання 
Циркуляра від 16 травня 1908 р. «Про умови прийому в студенти вільних 
слухачі університетів та інших вищих навчальних закладів» [9] та 
Циркуляра від 14 липня 1908 р. «Про студентське представництво»[8]. 
Циркуляр про студентські організації та зібрання було спрямовано проти 
представництва студентських груп, навіть дозволених. На цьому ґрунті 
виникли масштабні студентські безпорядки, які в жовтні 1908 р. прийняли 
форму загально студентського страйку. Результатом стало прийняття 
резолюції, яка допускала студентське представництво в обмеженій формі. 
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Окремі студентські групи не лишалися права звертатися до адміністрації, 
професорів через своїх представників для вирішення академічних питань, 
проте заборонялося об’єднання цих представників у постійну організацію. 

У 1910–1914 рр. чисельність студентських виступів зросла, вони 
набували дедалі більше політичного характеру. На зміну попереднім 
сходкам прийшли демонстрації та страйки. Характерною рисою цих 
виступів було те, що їх вимоги виходили за академічні межі, набирали 
суспільно-політичного змісту. Розгортання руху студентської молоді 
змушувало керівництво вищих навчальних закладів до енергійних 
попереджувальних заходів: заборони сходок у стінах вузів, системи 
перепусток до навчальних закладів, нагляду за студентами у місцях їх 
проживання, позбавлення стипендій політично неблагонадійним студентам. 

У роки Першої світової війни царська влада, користуючись умовами 
воєнного часу, намагалась викорінити «крамолу» у вищі школі. 
Демократично налаштоване студентство та прогресивна професура 
зазнавали репресивних утисків. Не тільки участь у студентських 
зворушеннях, але й будь яка непокора вузівській адміністрації суворо 
каралися, аж до судового переслідування. Багатьох студентів не обминув 
царський указ від 8 жовтня 1914 р. про призов на військову службу осіб, 
які користувалися відстрочкою до закінчення вищого навчального закладу. 
Мобілізація торкнулася, передусім, активних учасників студентських 
зворушень. 

У студентському середовищі відбулися певні зміни, демократична 
студентська молодь прагнула ще більше до консолідації, стали виникати 
студентські організації. Важливим засобом антивоєнної пропаганди та 
революційної мобілізації демократичного студентства у досліджуваний 
період був нелегальний листковий друк. Листівки випускалися з приводу 
найбільш важливих подій у суспільно-політичному житті країни, таких дат 
у революційному русі, як 1 травня, річниця кривавої неділі, ленський 
розстріл тощо. 

Мобілізація вузівської молоді сприяла антивоєнній агітації в армії. 
Студенти вели пропаганду серед поранених у воєнних шпиталях, 
поширювали листівки серед солдатів, закликаючи боротися проти 
імперіалістичної війни, за заміну існуючого державного ладу. 

У період революційної ситуації (осінь 1916 – лютий 1917 рр.) 
студентський рух за масовістю та політичною спрямованістю піднявся на 
вищий шабель. З початком революції у більшості вищих навчальних 
закладів України були розміщені штаби бойових дружин та збройні 
склади, формувалися санітарні та міліцейські загони, студентські збройні 
загони. 

Отже, в умовах посилення урядової реакції студентська громадська 
діяльність набувала характеру опозиції режиму. Студенти вимагали 
реформування вищої освіти на засадах самоврядування, скасування 
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обмежень прав студентів (станових, релігійних, статевих), легалізації 
студентських організацій, поновлення звільнення за політичну не 
благодійність студентів тощо. На тлі піднесення соціальної активності та 
пожвавлення революційних настроїв у суспільстві студентський 
громадський рух став виходити за академічні межі, набував більш 
політичного характеру. 

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у вивченні процесу 
становлення та розвитку студентських об’єднань та організацій 
громадського спрямування. 
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Леся Клевака 
 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІХ ЖІНОЧИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 
У статті розглядаються методи організації навчання, які існували у 

середньоосвітніх жіночих навчальних закладах Полтавського регіону у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ століть: словесні (лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, робота з книгою), наочні (спостереження, ілюстрація, 
демонстрація), практичні (вправи, лабораторні та практичні роботи). 
Розкрито методи організації навчання певним предметам. 

Ключові слова: жіноча освіта, середні жіночі навчальні заклади, 
методи організації навчання, регіональна освіта, Полтавська губернія. 

 
Успіх навчання залежить як від правильного визначення його мети і 

завдань, так і від способів досягнення їх, тобто від методів навчання. 
Незважаючи на те, що методи навчання використовуються протягом 
багатьох століть, з самого виникнення школи розробка теорії методів 
навчання є актуальною у сьогоденні. Розвиток теорії та практики навчання 
в сучасному світі висуває нові вимоги як до змісту навчання, так і до 
свідомого його проектування на основі розумного поєднання традиційних 
та інноваційних методів організації навчального процесу. 

У педагогіці немає єдиної точки зору щодо класифікації методів 
навчання. Останні класифікуються вченими на різних засадах: за 
джерелами здобуття знань (М. Верзілін, Є. Голант, Є. Перовський, 
М. Сорокін, С. Шаповаленко та ін.), за дидактичними цілями (І. Огородников), 
за рівнем пізнавальної діяльності (І. Лернер, М. Скаткін), за способом 
взаємодії вчителя й учнів на уроці (О. Біляєв, Л. Рожило, В. Мельничайко, 
М. Пентилюк та ін.), за рівнем проблемності засвоєння знань 
(М. Махмутов), на основі цілісного підходу до процесу навчання 
(Ю. Бабанський), на основі цілісного підходу до навчальної діяльності 
(A. Алексюк) та ін. Проте, усі науковці зазначають, що оптимізація 
сучасного педагогічного процесу безпосередньо залежить від вибору 
методів навчання. Саме тому, на нашу думку, актуальним є вивчення 
вітчизняного історико-педагогічного досвіду щодо ефективного 
застосування методів організації навчання в сучасних умовах. 

Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить про надання значної 
уваги сучасними дослідниками різним питанням жіночої освіти на 
території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Цю 
проблематику висвітлили у своїх наукових доробках такі дослідники: 
О. Аніщенко, В. Вірченко, В. Добровольська, Л. Єршова, О. Литвиненко, 
М. Рижкова, Т. Сухенко, Т. Тронько, Т. Шушара та інші. Так, у 
вищезазначених дослідженнях, окрім особливостей регіонального 
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розвитку жіночої освіти, діяльності жіночих навчальних закладів різних 
відомств, проаналізовано методи, форми і засоби організації ефективного 
навчально-виховного процесу. Проте, ознайомлення з історіографічною 
літературою свідчить про недостатній рівень вивчення даної проблеми у 
Полтавському регіоні. 

Мета статті – висвітлити методи організації навчання у середніх 
жіночих освітніх закладах Полтавської губернії другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Організаційні методи навчальної діяльності жіночих навчальних 
закладів змінювалися і розвивалися разом із суспільним розвитком, на цей 
процес впливали різні чинники, зокрема, державні освітні стандарти, 
педагогічний досвід навчальних закладів, новаторська діяльність 
педагогів-методистів, залучення благодійних коштів для покращення 
навчально-виховного процесу та інше. Вивчення методів організації 
навчання у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. є особливо важливим, 
оскільки цей період характеризується реформаторськими змінами та 
перетвореннями в галузі жіночої освіти, активним розвитком та 
становленням середніх жіночих навчальних закладів. 

Методи навчання – це упорядкована за певним принципом спільна 
цілеспрямована діяльність учителя і учнів, що являє собою систему 
прийомів або способів і спрямована на розв’язання навчально-виховних 
завдань [1, с. 138]. Розглядаючи методи організації навчання у середніх 
жіночих навчальних закладах Полтавської губернії звернемося до 
традиційної (за джерелом отримання знань) класифікації, яка дозволяє 
виокремити словесні, наочні та практичні методи навчання. Так, до 
словесних методів організації навчання у середніх жіночих освітніх 
закладах регіону у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. належали: 
усне викладання знань (лекція, пояснення, розповідь), бесіда, робота з 
книгою. 

Учениці середніх жіночих навчальних закладів протягом усього часу 
навчання вивчали: Закон Божий, російське та французьке читання і 
граматику, російську словесність, арифметику, німецьке читання, письмо і 
граматику, російську та загальну географію, російську, грецьку та римську 
історію, історію російською мовою, всесвітню історію та географію 
французькою мовою, міфологію, фізику, рукоділля, малювання, співи, 
танці, риторику, логіку, педагогіку, дидактику (Полтавський інститут 
шляхетних дівчат); Закон Божий, чистопис, російську, німецьку та 
французьку мови, російську словесність, географію, історію, 
природознавчу історію, арифметику або/та математику, фізику, педагогіку, 
рукоділля, малювання, співи, танці, космографію, гігієну, латинську і 
англійську мови, українську мову (з 1917 р.), філософську пропедевтику, 
господарювання, гімнастику, хоральний спів (державні та приватні жіночі 
гімназії); Закон Божий, читання на російській і слов’янській мові, чистопис 
та малювання, арифметику до потрійного правила включно, російську 
граматика, французьку і німецьку мови, стислу слов’янську граматику, 
стислу загальну географію, російську історію та загальну історію в 
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стислому викладенні, фізику, церковні співи, рукоділля, природознавство, 
гімнастику, педагогіку, дидактику, методики викладання навчальних 
дисциплін початкової школи (жіночі єпархіальні училища). 

Перевага в процесі викладання вищезазначених навчальних 
дисциплін надавалася усному способу передачі педагогами знань за 
допомогою лекцій, пояснень, розповідей та бесід з ученицями. У 
зазначений період використовувався метод акроаматичний (лекційний, від 
грецького akroama – «лекція») та еротематичний (запитальний, від 
грецького erotema – «питання»). Так, усне опанування навчального 
матеріалу передбачало зв’язний виклад навчальної інформації учителем за 
допомогою лекції, розповіді, пояснення. Якщо матеріал подавався через 
розповідь, то вона поділялась на окремі епізоди; пояснення – на окремі 
частини; міркування – на основну думку, додаткову і обґрунтування. Зміст 
викладеного навчального матеріалу мав відповідати принципам чіткості, 
зрозумілості, зацікавленості, час викладу матеріалу – узгоджуватись із 
віковими та індивідуальними особливостями учениць. Великої 
популярності серед педагогів того часу набув метод запитань і відповідей. 
Пропоновані учителем запитання поділялися на дві групи: запитання для 
перевірки знань та навідні запитання. Запитання та завдання для перевірки 
допомагали вчителю дізнатися, чи розуміють учениці навчальний матеріал 
і як вони засвоїли вивчене. Навідні ж питання мали на меті пробудити 
думку учениць, підвищити інтерес до роздумів, породити нові ідеї, 
сприяти розвитку сконцентрованості, самостійності. Даючи навідні 
запитання ученицям учитель вивчав їх мислення і намагався привчати до 
послідовного ходу власних думок, до пізнання нових істин через 
зіставлення і порівняння вже засвоєних знань [2, с. 55]. 

Також, для засвоєння навчального матеріалу, використовувалася 
робота з книгою, яка, по-перше, дозволяла ученицям самостійно набувати 
нових знань, закріплювати їх, розширювати та поглиблювати набуті на 
уроках знання; по-друге – спонукала до оволодіння методами самоосвіти, а 
саме: способами користування книгою, періодичними виданнями, 
довідковою літературою. 

Як зазначають архівні розвідки, у середніх жіночих навчальних 
закладах Полтавської губернії використовували такі види самостійної 
роботи учениць з друкованим матеріалом: самостійне опанування знань за 
підручником, навчальним посібником; підготовка відповідей за 
підручником, іншими джерелами на поставлені учителем запитання; 
читання тексту підручника або навчального посібника з метою закріплення 
здобутих знань; розгляд і аналіз ілюстрацій, таблиць; написання 
реферативних повідомлень з самостійно прочитаних джерел. Наприклад, у 
недільні та святкові дні, під час канікул учениці Полтавської Маріїнської 
жіночої гімназії отримували завдання для самостійного опрацювання: 
читання книг, опрацювання підручників та навчальних посібників з тих 
або інших тем, написання доповідей і рефератів. Так, Наталія Короленко 
разом з батьком В. Короленком (головою батьківського комітету 
зазначеної гімназії) у вихідні дні займалися системним читанням: 
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перечитували певні історичні романи, паралельно з якими вивчали історію 
того часу і тих особистостей, яким була присвячена праця [3, с. 170]. 

У жіночих навчальних закладах особливої уваги надавалося 
моральному вихованню учениць. А важливе значення у цьому процесі, як 
зауважує В. Острогорський, належить умілому підбору творів різних 
письменників, зі зверненням особливої уваги на ідею кожного твору. Так, 
на уроках і у позаурочний час наступним чином використовували твори 
різних письменників: пояснювальне читання, як засіб розуміння слів, 
частини твору або цілісне сприймання матеріалу; підбір матеріалу для 
переказу прочитаного; підбір матеріалу для розумного заучування віршів 
напам’ять; вибір текстів для письмових робіт; підбір матеріалу для уроків з 
граматики і задиктовування тексту; ознайомлення з письменниками у тому 
ступені, у якому це доступно і корисно у дитячому віці [4, с. 1–3]. 

При усіх жіночих навчальних закладах Полтавської губернії були 
наявні бібліотеки, фондами яких користуються як учителі, учні, так і 
населення даної місцевості. Наприклад, Полтавська приватна жіноча 
гімназія В. Ахшарумової у 1917–1918 н. р. мала фундаментальну (609 назв 
у 1274 т.) і учнівську (2462 назви у 3551 т.) бібліотеку, кабінет навчальних 
посібників з фізики та природничої історії [5, с. 3–5], Роменська жіноча 
гімназія теж мала фундаментальну і учнівську бібліотеки (5445 назв у 
10489 т.) [6, с. 3–4]. З метою успішного опанування необхідних 
теоретичних та практичних знань жіночі освітні установи систематично 
закуповували підручники, навчальні посібники, керівництва з викладання 
предметів, виписували періодичні видання [7, с. 258]. Отже, виконання 
ученицями самостійної роботи дозволяло реалізацію принципу 
індивідуального підходу в навчанні, диференціацію навчальних завдань, 
сприяло міцності опанування знань, розвитку пізнавальної активності. 

Серед наочних методів організації навчання у жіночих навчальних 
закладах Полтавщини педагоги активно використовували: спостереження, 
ілюстрацію, демонстрацію. Спостереження як метод навчання забезпечував 
безпосереднє сприйняття явищ дійсності. Ілюстрація матеріалів 
здійснювалася у статистичному вигляді (мінерали, метали, живі рослини, 
малюнки, картини, портрети, географічні карти, атласи, схеми, таблиці 
тощо). Під час показу ілюстрацій учениці не лише сприймали навчальний 
матеріал, але й здійснювали роботу з ним: вказували, що зображено, 
пояснювали зміст ілюстрацій, порівнювали їх, складали за ними розповіді. 
При демонстрації матеріали показували в динаміці (під час проведення 
експериментів з фізики або хімії, креслення на дошці схем, таблиць, показ 
картинок за допомогою ліхтаря Стюарда). Наприклад, лекція з елементами 
демонстрації розпочиналася з повідомлення теми, далі демонстрували 
картинки, лише після цього учитель пояснював картинки, повідомляючи 
навчальний матеріал. Картинки демонструвалися за допомогою «чарівного 
ліхтаря» Стюардта. Кращу проекцію отримували від розфарбованих 
картинок. Кількість слухачів таких читань була значною. Так, наприклад, 
на лекції «Про те, який вигляд має Земля і наскільки вона велика» 
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12.01.1903 р. були присутніми 291 особа, «Про тепло і повітря» 
19.01.1903 р. – 250 присутніх [8, c. 11–13]. 

Усне та наочне вивчення матеріалу, з усіх навчальних предметів, 
передбачало застосування аналізу і синтезу. Після знаходження частин 
цілого, головних та допоміжних думок, розглянуті елементи вивченого 
учениці об’єднували і створювали цілісний змістовний образ. Педагоги 
закликали, щоб відкриття нових знань, поділ їх змісту на окремі складові і 
узагальнення цих складових здійснювалося самими ученицями. Учитель 
мав лише керувати розумовою діяльністю дівчат та спрямовувати їхні 
думки у правильний напрям раціональним способом. Наприклад, при 
викладанні «Арифметики» учителя, з метою покращення рівня засвоєння 
знань, використовували рахівницю, малюнки на дошці, предмети, фігури; 
«Географії» та «Історії» – карти, глобуси, плани, картини тощо. Таке 
наочне навчання не лише пробуджувало основні відчуття і уявлення, але й 
оживляло саме викладання [2, с. 55]. 

До практичних методів організації навчання у середніх жіночих 
освітніх установах Полтавської губернії належали: вправи, лабораторні та 
практичні роботи. Зазначені методи використовувалися з метою 
поглиблення ученицями знань, формування умінь та навичок. Виконання 
вправ здійснювалося задля розвитку уваги, спостережливості, мислення, 
самостійності, наполегливості в подоланні труднощів, відповідальності та 
ін. Під час навчання учениць педагоги використовували усні та письмові 
вправи. Усні вправи були необхідними для опанування вмінь 
користуватися мовою, рахувати без використання засобів фіксації 
зображення. Письмові вправи використовувалися для розвитку логічного 
мислення і мови. Для засвоєння ученицями знань пропонувалися також 
тренувальні (за зразком, за інструкцією) і контрольні (для перевірки рівня 
знань) вправи. 

Лабораторний метод організації навчання застосовувався при 
здійсненні експериментів з фізики та хімії. Ефективність засвоєння 
ученицями знань досягалася за рахунок використання навчального 
приладдя для лабораторних робіт. Про це, наприклад, свідчить факт 
замовлення від 14.05.1895 р. приладів для фізичного кабінету Полтавської 
жіночої Маріїнської гімназії фірми «Ernecke» (м. Берлін, Німеччина): 
прилади для вимірювання тиску за Frick’y, демонстрації тиску рідини 
знизу вгору, дослідів з капілярності, Маріоттова посудина, повітряне 
огниво з товстим скляним циліндром, барометр для повітряного насоса, 
Торрічеллієва трубка з діленнями і краном, моделі всмоктуючого і 
нагнітаючого насосів, дрібні гирі з крючками для натягування струн 
тощо – на 798 марок, що у крб., приблизно, 367,08 [9, с. 100–101 зв.]. 

Практичні роботи передбачали використання набутих знань у 
ситуаціях, наближених до життєвих (вимірити, зіставити, зробити 
висновки). Варто зазначити, що з цією метою, для дівчат в Полтавській 
приватній жіночій гімназії В. Ахшарумової здійснювалися екскурсії в 
місцевий музей, а педагогічний колектив Гадяцької приватної жіночої 
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гімназії М. Клепачевської постійно здійснював навчальні екскурсії в межах 
міста з метою ознайомлення учениць з місцевою флорою і фауною, 
будовою землі [10, с. 89]. У недільні та святкові дні учениці гімназії 
В. Ахшарумової додатково читали підручники і навчальні посібники з 
різних предметів, здійснювали досліди з фізики і природничої історії, 
відвідували і обговорювали виставки навчальних посібників, створювали 
експозиції власних робіт з малювання, рукоділля для батьків і родичів. 
Учениці гімназії мали власну ділянку при місцевій школі садівництва, на 
якій вирощували овочі, закріплюючи отримані знання з господарювання 
[5, с. 21]. Важливим чинником ефективного навчання вважалося створення 
комфортних умов навчально-виховного процесу. Так, Роменська жіноча 
гімназія мала, окрім, 16 класних кімнат, 2 рекреаційних залів, ще 
спеціально обладнані кабінети для фізики, природознавства, учнівських 
посібників з історії, географії, малювання, співів [6, с. 3–4]; Полтавська 
приватна жіноча гімназія В. Ахшарумової мала кабінет для навчальних 
посібників, приладів з фізики та природничої історії [5, с. 3–5]. 

Варто зазначити, що вибір методу значною мірою залежав від 
навчальної дисципліни. У середньоосвітніх жіночих навчальних закладах 
Полтавщини окремі методи успішно використовувалися у процесі 
вивчення всіх навчальних дисциплін (пояснення, бесіда, робота з книгою), 
інші – лише певної групи предметів (лабораторні заняття проводилися 
переважно з фізики, хімії). У кожному конкретному випадку вчитель 
вирішував, який метод найефективніший на уроці. Наприклад, у другій 
половині ХІХ ст. було визначено основні вимоги до викладання 
«Рукоділля» у середньоосвітніх жіночих навчальних закладах: навчання 
здійснювалося класним способом, згідно з яким усі учениці виконували 
одну й ту саму роботу, пояснення надавались усім дівчатам одночасно; 
елементи кожної окремої техніки робіт спочатку вивчалися на зразках 
(окремих клаптиках відповідної тканини); учителька при викладанні 
предмету дотримувалася суворої послідовності та поступово переходила 
від простого до складного; роботи виконувалися ученицями під час уроків; 
кожному уроку передували загальні роз’яснення щодо інструментів, 
матеріалів, посібників та інших предметів, з яким учениці мали справу під 
час занять. У березні 1906 р. були затверджені нові програми з рукоділля 
для жіночих гімназій: викладання класним способом передбачалося тільки 
при вивченні зразків робіт, у молодших класах – й при вивченні крою, а 
решта частина робіт опановувалася індивідуально; вправи з виконання 
різних зразків тривали до повного опанування прийомів робіт, після чого 
учениці переходили до виготовлення речей. Крім цього, Міністерство 
народної освіти вперше запропонувало виділити окремі приміщення для 
уроків рукоділля. Рукодільні класи в деяких жіночих навчальних закладах 
за своєю суттю нагадували мініатюрні ремісничі школи. Продаж 
предметів, що виготовлялись у цих класах, вважався цілком закономірним 
засобом для підтримки бюджету класів [11, с. 45–46]. Так, наприклад при 
Полтавському училищі для сліпих дівчат (1909 р.) у майстернях дівчата 
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займалися виготовленням мережива, в’язали, плели корзинки, сидіння для 
стільців, килимки, гамаки з кокосових і пенькових мотузок, виготовляли з 
шерстяних матеріалів дамські і дитячі речі, щітки для одягу, черевик, 
прибирання будинку тощо. При училищі існував склад, в якому 
зберігалися для продажу вироби вихованок [12,с. 83–84]. 

Узагальнюючи результати аналізу історико-педагогічних джерел 
варто зазначити, що вибір методів організації навчання учениць (словесні, 
наочні, практичні) залежали від типу навчального закладу: початкових, 
середніх або вищих державних, приватних, духовних жіночих установ. 

Для досліджуваного періоду характерне якісне поліпшення методів 
навчання, внаслідок: популяризації досвіду ефективного навчання відомих 
педагогів-методистів на педагогічних курсах регіону; підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів шляхом створення при навчальних 
закладах бібліотек з керівництвами викладання навчальних предметів, 
періодичними виданнями Полтавської губернії та Російської імперії; 
активного застосування наочності в навчальному процесі; врахування 
особливостей навчального предмета, рівня розумового розвитку учениць. 
Перспективним напрямком подальших наукових розвідок є здійснення 
дослідження методів організації навчання у середніх жіночих освітніх 
установах інших регіонів України; зіставлення та порівняння методів 
навчання у різних типах жіночих навчальних закладів Полтавської губернії. 
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ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
У статті здійснено історичний аналіз появи проектувальної 

діяльності викладача як складової освітнього процесу у вищій школі. 
Автор визначає історичні етапи становлення проектування навчальної 
інформації в ході розвитку викладацької професійно-педагогічної 
діяльності. З’ясовується ступінь дослідження даного питання у 
вітчизняних і закордонних навчальних закладах. Доводиться важливість 
проектування навчальної інформації для упорядкування і подолання 
проблеми надмірності інформаційного потоку у викладацькій діяльності. 

Ключові слова: проектування, навчальна інформація, проектувальна 
діяльність, викладач вищої школи. 

 
Домінуюча роль у формуванні культурних цінностей, наукового та 

інтелектуального потенціалу суспільства належить вищим навчальним 
закладам, основу яких становить професійна діяльність професорсько-
викладацького складу. Робота викладача завжди пов’язана з постійним 
самовдосконаленням и самоосвітою. Щоб встигнути за розвитком науки 
сьогодення викладачеві приходиться стикатися зі стрімкім потоком 
інформації, що постийно старіє. Отже, основною проблемою сучасної 
освіти є орієнтація в інформаційному просторі. Друга проблема, з якою 
стикається викладач є виробництво знання, якого ще не має, але потреба в 
ньому вже є. Одним із шляхів організації навчального інформаційного 
простору є його упорядкування шляхом проектування навчальної 
інформації. Забезпечення якісно нового рівня навчальної інформації 
відбувається шляхом її проектування викладачем вищої школи. Такій 
підхід створює умови для конкурентоспроможності майбутніх фахівців 
різних галузей на ринку праці, озброїть їх методологією творчої діяльності. 

Розробка окремих аспектів досліджуваної проблеми знайшли своє 
відображення у працях таких науковців як С. Аверінцева, Н. Л. Автономова, 
В. Ф. Асмуса, М. М. Бахтина, В. С. Біблера, О. С. Богомолова, П. П. Гайденко, 
В. В. Кіма, П. В. Копніна, В. А. Лекторского, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, 
М. К. Мамардашвілі, Е. А. Мамчура, М. А. Микешіна, Н. В. Мотрошілова, 
Н. С. Мудрагея, Н. Ф. Овчиннікова, С. Л. Рубінштейна, В. В. Соколова, 
B. C. Степіна, B. C. Швирева, Б. Г. Юдіна та ін. 

Отже, проблема інформації охоплює широкій спектр питань. Проте 
поза увагою науковців залишається проблема удосконалення навчальної 
інформації шляхом її проектування. Цей процес дає можливість 
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обґрунтування взаємозв’язку навчання з життям і сприяє підвищенню 
якості освіти. Метою даної статті є історичний аналіз формування 
проектувальної діяльності викладача вищої школи, визначення 
теоретичних і практичних передумов проектування навчальної інформації. 

Проектування є технічним терміном, який зараз широко 
застосовується в педагогічній сфері. Цей термін з’явився в промислових 
галузях в середині ХХ століття і тепер набуває широкого вжитку при 
вирішенні економічних проблем. Він широко використовується у вигляді 
організаційного проектування при удосконаленні систем управління. 
Разом із традиційними видами проектування, такими, як архітектуро-
будування, машинобудування, технологічне проектування – активно 
складаються самостійні напрями проектування трудових процесів, 
людських і машинних систем, а також екологічне, соціальне, інженерно-
психологічне, генетичне проектування. 

Але, на думку вчених, людина включилася у проектувальну 
діяльність набагато раніше. Згідно філософських поглядів проектувальна 
активність свідомості носить уроджений характер. Уже на ранніх стадіях 
розвитку суспільства вона проявлялася на рівні ремісництва, складання 
казок, дитячих ігор. Проектування, як особливий вид активності, базується 
на природних людських навичках створювати в уяві модель «необхідного 
майбутнього» (Н. А. Бернштейн) і втілювати її в життя. 

Аналіз історії розвитку людства показав, що ідея проектування 
завжди активізувалася тоді, коли необхідні були певні зміни. Саме вони 
визначають географію і хронологію розвитку проектувальної діяльності у 
світовій культурі. 

Враховуючи те, що педагогічна діяльність має суспільно та 
історично зумовлений характер, для більш широкого та ґрунтовного 
аналізу досліджуваної проблеми розглянемо критерії проектування 
навчальної інформації в контексті історичних етапів розвитку та 
становлення системи вищої освіти в цілому. 

Аналізуючи процес зародження і становлення викладацької 
діяльності у вищих навчальних закладах, О. І. Гура визначає два основні 
його етапи: до університетський (до ІХ ст.) та етап виникнення і 
функціонування вищих навчальних закладів університетського типу  
(з ХІ ст.). 

За О. І. Гурою доуніверситетський етап характеризується 
розподіленням педагогічної діяльності відповідно до суб’єктів навчального 
простору; диференціацію освіти залежно від віку учнів; формуванням 
методологічних засад професійної педагогічної діяльності у вищих 
навчальних закладах; набуттям вищою школою класового і станового 
характеру. Його основними ознаки: виникнення закладів, що стали 
прообразом вищої школи (академія, ліцей), поєднання загальної і 
професійної освіти; підбір викладацького персоналу і встановлення 
заробітної плати викладачам тощо. До цього періоду відноситься 
діяльність видатного грецького вченого-філософа Аристотеля (384–



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
266 

322 р. до н. е.), відомого як засновника першого ліцею – навчального 
закладу університетського типу [1, с. 39]. 

Необхідно зазначити, що на даному етапі становлення і розвитку 
професії викладача вищої школи його проектувальну діяльність 
неможливо чітко окреслити, однак з’являються її перші зародки через 
поділ освіти на ступені (елементарна, середня та вища). 

Другій етап процесу становлення викладацької діяльності у вищих 
навчальних закладах пов’язують з виникненням університетів. За своїм 
визначенням, університет це вільна корпорація викладачів і учнів. 
Першими європейськими університетами стали: Болонський в Італії і 
Сорбонський в Іспанії (ХІ ст.), Кембріджський і Оксфордський у 
Великобританії (ХІІІ ст.), Пражський у Чехії та Краківський у Польщі 
(ХІV ст.). У 1530 році у світі нараховувалося 62 університети. Хоча 
першим «класичним університетом» прийнято вважати Берлінський 
університет, відкритий у 1810 році, у цілому, професійна діяльність 
викладача вищої школи визначається часом виникненням університетів у 
Х–ХІІ ст. У цей час починає формуватися науково-педагогічна 
інтелігенція, закріплюються вимоги до її професійно-педагогічної 
діяльності. 

У період виникнення університетів більшість викладачів були 
вихідцями з духовенства. Професійне становлення «педагога» в цей час 
проходило у декілька етапів. Студент займався у професора, який 
відповідав за нього протягом 3–7 років і здобував ступінь бакалавра. 
Бакалавр ставав на рівень підмайстра, слухав лекції інших професорів та 
допомагав навчати студентів. Після публічного захисту власної роботи він 
отримував учений ступінь магістра, ліценціата, доктора [2, с. 106]. 

XVI століття у розвитку суспільства пов’язують з добою Ренесансу 
або Відродження, що прийшла на зміну культурі Середньовіччя. Головною 
рисою Ренесансу став антропоцентризм, що містить у собі головний 
інтерес до людини та її діяльності. У цей час у Римський архітектурній 
школі вперше з’являється поняття проекту. Воно було вжито для 
визначення планів та ескізів. Поступово це поняття стало 
використовуватися у значені самостійно виконаних конкурсних завдань 
студентів. 

Значну увагу проблемі організації вищої освіти приділяв видатний 
педагог-реформатор Я. А. Каменський (1592–1670). У його працях вища 
освіта представлена академією, яку він розглядав як місце, де 
«використовувались найбільш легкі й правильні методи, щоб дати всім, 
хто сюди приходить, ґрунтовну вченість» [3, с. 460]. Однією з форм 
функціонування академії Я. А. Каменський вважав формування 
викладацького складу. 

Систему професійної педагогічної діяльності викладача вищого 
навчального закладу вважають сформованою у період кінця ХVІІІ початку 
ХІХ століття. Важливим для нашого дослідження є те, що в цей період 
визначаються основні нормативні вимоги до професійної викладацької 
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діяльності, серед яких особливого значення набуває його ерудиція та 
володіння матеріалом або сучасною мовою «інформаційна обізнаність». 

Часто у наукових працях перший період (1755–1805 рр.) 
відзначається створенням Московського університету. Однак, у його 
характеристиці доречно враховувати й особливості діяльності викладачів 
Острозької школи (1576–1636) та Києво-Могилянської академії (1631) як 
перших. Необхідно зазначити, що вищий навчальний заклад цього періоду 
у Російській імперії це Московський університет, на перших порах свого 
існування мав потребу у кваліфікованих кадрах. Для підготовки 
вітчизняної професури випускники університету відправлялися за кордон 
для здобуття вченого ступеня, який потім мав бути підтверджений в Росії 
складанням іспиту. 

У цей період передова освітянська спільнота виступала за 
фундаментальну підготовку педагогічних кадрів, які мають повністю 
замінити іноземців. На першому плані залишається інформаційна 
обізнаність викладача, яка доповнюється його елементарним методичним 
рівнем. 

Починаючи з 1804 року (прийняття нового університетського 
статуту (1804) до професійної діяльності викладача вищої школи ставиться 
вимога не тільки його високої освіченості, але зосереджується увага на 
вдосконаленні способів викладання наук [4, с. 44]. 

На при кінці XIX – початку ХХ століття розвиток суспільства 
визначається технічною революцією. З’являються телефон, телеграф, 
автомобіль, дережабль, радіо, кіно. Виникає необхідність у підготовці 
високо кваліфікованих кадрів на базі вищої освіти. Розвиток досвіду 
проектування знайшов подальше застосування у підготовці кадрів в 
Сполучених Штатах Америки. На той період в суспільстві США 
домінувала «американська мрія». ЇЇ сутність найбільш повно було 
розкрито Теодором Драйзером у романі «Американська трагедія»: кожна 
людина може стати міліонером, якщо уміє прокладати собі дорогу, 
боротися та досягати успіху, кожен – коваль власного щастя. Отже, 
поняття «проекту» з’явилося саме тією формою, яка найбільш повно та 
послідовно змогла втілити в життя цю ідею. Створення проектів було 
застосовано у вищій школі США, як засіб підготовки 
сільськогосподарських робітників та інженерів. Розвиток ідеї 
проектування у навчанні став набувати теоретичного обґрунтування в 
дослідження представників самих різноманітних освітніх сфер, серед яких 
такі відомі учені як Дж. Дьюі, К. Поппер, Г. Саймон, В.Х. Килпатрік та 
багато інших. 

В США в 20-х роках ХХ ст. Є. Паркхерсом була розроблена система 
індивідуального навчання (Дальтон-план). Її особливістю став 
індивідуальний підхід до тих, хто навчається. Але були і свої недоліки. 
Одним із яких – набуття знань без певної необхідності. Ця система не 
знайшла широкого використання, але стала підґрунтям для виникнення 
«метода-проектів», якій сприяв теоретичному обґрунтуванню і 
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практичному використанню проектувальної діяльності педагога у всіх 
галузях освіти, в тому числі і у вищій школі (Чикагський університет). В 
його основу були покладені погляди Дж. Дьюі (США) в отриманні 
необхідних знань студентами, які вимагає сьогодення. В своїй роботі 
«Демократія і виховання» (1916 р.) науковець наголосив на 
загальносуспільним характері освіти. Активно пропогандуючи ідею 
соціальної активності в суспільному житті і, розглядаючи її як одну із 
найважливіших цілей виховання, Дж. Дьюї пропонував будувати освіту як 
сплановану діяльність майбутніх фахівців. Це сприяло розвитку освіти в 
напрямку соціалізації змісту навчання на основі пошуку проблем і шляхів 
їх вирішення в життєвих ситуаціях. Такій підхід до процесу навчання 
породив нові види професійно-педагогічної діяльності, що тісно пов’язані 
з проектувальною діяльністю викладача, а саме: аналіз ситуації, 
постановку проблеми, вибір об’єкта, предмета, мети і гіпотези, 
послідовність дій, отримання результату, оцінку його достовірності, 
новизни і цінності [5, с. 16]. 

Ідеї проектувального навчання виникли в Росії майже одночасно з 
розробками американських спеціалістів. Під керівництвом С. Т. Шацького 
у 1905 році була організована невелика група співробітників, які 
намагалися активно застосовувати різні види проектування освітньої 
діяльності в навчальних закладах Петербурга і Москви. Радянський етап 
розвитку вищої освіти відзначився численними реформами у системі 
освіти. Це пояснювалося зміною ідеології і світогляду, переоцінкою 
цінностей у соціальній і політичній сферах суспільства. Але, незважаючи 
на негативні сторони реформування системи освіти, спостерігалася певна 
наступність у таких завданнях вищої школи, як підвищення науковості, 
забезпечення зв’язку вищих навчальних закладів з громадськістю і 
поширення наукових поглядів. З встановленням радянської влади в нашій 
країні першочерговою задачею стало створення нового суспільства і 
держави, виховання нової особистості. Головну роль в цьому повинна була 
зіграти освіта. Освіта молоді стала будуватися на принципах ідеї 
колектівізма. Але докорінна зміна студентсько-викладацького складу (на 
зміну освітянській інтелігенції прийшли вчорашні робітники заводів і 
фабрик) стала одною із причин зниження якості викладання навчальної 
інформації в навчальному процесі. 

В документах Наркомпроса, створеного в 1918 році, були визначені 
риси нового нахілу в освіті. Велика увага в проекті приділялась 
використанню різних методів навчання. Широкій науково-практичний 
пошук привів до застосування нових форм і методів: метод життєвих 
завдань, метод пошуку, бригадно-лабороторний метод, метод проектів. 
Розробкою вищеперерахованих методів займалися: Є. П. Шацький, 
В. Н. Шульгін, М. В. Крупєніна, Є. Г. Кагаров. Відмінність роботи 
радянських науковців від досвіду американських колег проявилась у 
акцентуванні ідеї колективізму, суспільно-корисної праці, трудового і 
ідейного виховання. Мало уваги приділялося проектуванню навчального 
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матеріалу та його підбору, що призвело до зниження загальноосвітнього 
змісту і не могло не вплинути на якість викладання у вищій школі 
(ігнорувався системний підхід до навчання в бік посилення його 
індивідуального напрямку). Низький рівень освіти спричинило заборону 
метода проектів на держаному рівні. Вища освіта за кордоном, починаючи 
з 20-х років ХХ століття, стала характеризуватися широким застосуванням 
проектувальної діяльності викладача. Ідеї гуманістичного і прогнозованого 
навчання отримали широку популярність у США, Бельгії, Франції, 
Фінляндії, Італії та багатьох інших країнах світу. 

Дослідження в сфері проектування педагогічних систем розпочалися 
наприкінці 1950-х років. Початок інституалізації питань у галузі вищої 
освіти, як специфічній науковій галузі, було покладено вивченням основ 
наукової організації навчального процесу, розвиток якого продовжено в 
СРСР у 60–70-ті роки представниками науково-методичного руху 
викладачів вищої школи (Е. Г. Костяшкін, В. О. Кутьєв, А. М. Зелена). 
Е. Г. Костяшкін керував лабораторією «Прогнозування школи 
майбутнього», в якій разом з колективом однодумців розробив 
перспективну й науково обґрунтовану модель школи майбутнього. Такі 
школи були створені в Москві й Києві. Завдяки проектуванню 
методологічної діяльності цих закладів і прогнозованого навчання 
науковці намагалися піклуватися про важких та знедолених дітей. У цей 
період у педагогіці стала використовуватися промислова та інженерна 
термінологія: конструктивно-технічна (регулятивна) функція педагогіки, 
принципи конструювання змісту освіти, проект педагогічної діяльності, 
педагогічне проектування, проектувальна діяльність учителя. Запозичення 
поняття «проектування» в педагогічній сфері, його трансформація в 
поняття «педагогічне проектування» пов’язані з вирішенням цілого ряду 
методологічних проблем шляхом поширення термінологічного простору в 
науці, перегляду уявлень про співвідношення їх між собою тощо [5, с. 76]. 

Отже, тільки в 70-х роках ХХ ст. в радянський педагогіці 
проектувальний компонент було виділено у структурі діяльності викладача 
(Н. В. Кузьміна). До цього часу у вищих навчальних закладах нашої країни 
переважав репродуктивний метод відтворення знань в методах викладання 
навчальних дисциплін. Ідея проектування викладацької діяльності знайшла 
підтримку в роботах І. Я. Лернера, В. В. Краєвського. Вони говорили про 
педагогічне проектування як про необхідну умову здійснення регулятивної 
функції педагогіки. Але це були поодинокі крокі в теорії дидактики на 
фоні загального традиціоналізму у викладанні навчальних дисциплін 
вищої школи. 

Формування технологічного типу культури в суспільстві на рубежі 
ХХ–XХІ ст. стимулювало учених до аналізу методологічних основ 
проектування як зовсім особливого явища. Активне застосування 
проектувальної діяльності у вітчизняній вищій школі відноситься до другої 
половини 1990-х років у зв’язку з стандартизацією освіти. Поступово 
відбувається гуманітаризація підходів до проектування навчальної 
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діяльності педагога, що позначилась включенням його до філософських, 
культурологічних і психологічних знань. З’явилися трактування 
проектувальної діяльності як культурної форми освітніх інновацій 
(Н. Г. Алексеев, Ю. Г. Громико, В. А. Нікітін, В. В. Рубцов), як полі 
функціональна діяльність викладача, що носить нетрадиційний характер 
(В. Є. Радіонов). Але практичні можливості проектувальної діяльності в 
освітній сфері поширилися з появою і інтенсивним розвитком мережевих 
інформаційно-комунікативних технологій. Поступово відбувається перехід 
від парадигми «знання» до інформаційної парадигми. Ця тенденція 
подальше спричинила виникнення проблеми нагромадження змісту освіти 
[6, с. 68]. 

ХХІ століття охарактеризувалося появою глобального ринку освіти, 
що проявляється в різноманітних формах багатонаціональних ініциатив – 
від програм, що пов’язують академічні заклади різних країн, до 
університетських філіалів, що створюються за кордоном. Велика кількість 
міжнародних ініціатив в сфері системи вищої освіти орієнтована на 
суспільну проектну діяльність, узагальнену змістом навчальної інформації 
та орієнтовані на використанні системи. 

Це обумовлює оновлення змісту підготовки викладача вищої школи і 
вимагає побудови нової концептуальної основи, що включає 
цілепокладання, діагностику, прогнозування, розробку програми 
експерименту, відстеження його перебігу і результату. З огляду на це, 
існує потреба говорити про дещо іншу галузь міждисциплінарного 
синтезу – проектування педагогічної діяльності. 
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У статті висвітлено організаційні та педагогічні засади діяльності 

пролетарських університетів у системі культурно-просвітницьких 
організацій Пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст.). Встановлено, що робочий 
університет був чисто класовою установою, а загальний програмний план 
передбачав три цикли: підготовчий; основний; спеціалізований. Для 
формування кадрового складу університетів передбачалося створення 
Соціалістичної Академії. 

Ключові слова: Пролетарський університет, Пролеткульт, 
пролетаріат, навчання, виховання. 

 
Пролеткульт – культурно-просвітницька і літературно-художня 

організація пролетарської самодіяльності при Наркомосі, яка мала за мету 
широкий і всебічний розвиток пролетарської культури самим 
пролетаріатом. Пролеткульт був створений за місяць до Жовтневого 
перевороту з метою підтримки «самодіяльності» пролетаріату у різних 
сферах культури, причому тільки на добровільних засадах. Із початку 
створення Пролеткульт став чітко структурованою організацією, яка мала 
статут, виборчий Центральний комітет, раду і відділи: організаційний, 
літературний, видавничий, театральний, бібліотечний, шкільний, клубний, 
музично-вокальний, науковий, господарський. Центральному Пролеткульту 
підпорядковувалися губернські, міські і районні пролеткульти. Діяльність 
Пролеткульту була спрямована на те, щоб «дати робітничому класу цілісне 
виховання, що незаперечно направляє його колективну волю й мислення»; 
за мету Пролеткульт ставив «вироблення самостійної духовної культури» 
[10, с. 208]. Окреме місце у культурній концепції Пролеткульту 
відводилося розвитку пролетарської науки шляхом створення 
Пролетарських університетів. На думку пролеткультівців, вони 
забезпечували б підготовку фахівців, які б займалися розробкою наукових 
основ пролетарської культури. 

У вітчизняній історичній та історико-педагогічній науці донині 
залишається недослідженою діяльність Пролеткульту в Україні, зокрема 
історія створення Пролетарських університетів, що вмотивовує 
своєчасність, доцільність, а, отже, актуальність теми статті. Дослідження 
організаційних і педагогічних засад діяльності Пролетарських 
університетів розпочато з моменту їх створення на сторінках 
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пролеткультівських журналів, а також у працях теоретика пролетарської 
культури О. Богданова. На кожному з подальших історичних етапів, 
враховуючи існуючі суспільно-політичні умови, вивчалася робота 
університетів пролетаріату переважно російськими дослідниками. 

З огляду на це, метою статті є висвітлення організаційних і 
педагогічних засад діяльності пролетарських університетів у системі 
культурно-просвітницьких організацій Пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст.). 

Ідея створення особливого типу школи для робочих виникла ще у 
1908 р. на Капрі, згодом у Болоньї. Саме там були вироблені теоретичні і 
практичні засади діяльності таких шкіл для реалізації творчого потенціалу 
робочих. В умовах становлення програми пролетарської культури 
О. Богданов зі своїми соратниками відстоювали право на науково-
критичний підхід до соціалістичного ідеалу. Вони вважали, що для 
здійснення соціальної революції недостатньо політичного перевороту, 
соціальна революція – це культурна революція, яка здійснюється не лише в 
сфері суспільного управління і економіки, але й сфері соціальної 
психології. Продовжуючи марксистську традицію, вони вважали, що 
соціалістична культура – новий, колективний тип взаємозв’язку між 
людьми, де пролетаріат є головним її носієм. 

У програмі пролетарської культури особливого значення надавалося 
виробленню науки окремого класу – пролетаріату. Саме робочий клас 
вважався суб’єктом суспільних перетворень, провідником соціалістичної 
революції. Пролетаріат повинен виробити і мати наукові знання, що 
ґрунтувалися б на класовому і марксистському підходах. Це, у свою чергу, 
стало б важливим засобом організації сил для соціалістичного будівництва 
держави: «Робочому класу потрібна наука пролетарська. А це означає: 
наука, сприйнята, зрозуміла і викладена з його життєвих задач, наука, що 
організовує його з класової точки зору, здатна керувати виконанням його 
сили для боротьби, перемоги і здійснення соціального ідеалу» [1, с. 208]. 

Водночас осмислити, перетворити і доповнити наукову спадщину 
старого світу для поширення серед мас – основне завдання робочого класу. 
Реалізувати це можливо, на переконання теоретиків Пролеткульту, за 
допомогою своєї класової науково-пропагандиської організації – Робочого 
університету, який покликаний апробувати нові форми навчання з метою 
формування робочої інтелігенції [1, с. 220]. 

Важливим етапом у діяльності пролеткульту стало проведення у 
вересні 1918 р. Першої Всеросійської конференції культурно-
просвітницьких організацій, яка фактично прийняла програму культурної 
революції. Її резолюції охоплювали всі сфери будівництва нової 
культури – літературно-видавничу справу, науку, образотворче мистецтво, 
організацію дитячого руху, музичну освіту тощо. Був прийнятий статут і 
обрано центральне керівництво – Всеросійську Раду Пролеткультів. Ці 
організації мали близько 20 друкованих органів, а на вересень 1920 р. 
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пролеткультівський рух охоплював близько півмільйона робочих, з яких 
понад 80 тисяч активно працювали у різних студіях. Творчі студії і робочі 
клуби стали основними осередками пролеткульту і його експериментальним 
полем. До 1920 р. було зареєстровано більш 300 організацій Пролеткульту [3]. 

Під час Першої Всеросійської конференції культурно-
просвітницьких організацій було поставлено завдання перед пролетаріатом 
«соціалізації науки», тобто перероблення тогочасної науки за формою та 
змістом з колективно-трудової точки зору і передачі її у такому вигляді 
робочим масам. Основними організаційними засобами реалізації цієї мети 
виступали: 

1) Створення Робочого Університету – цілісної системи культурно-
просвітницьких установ, яка послідовно сприяє оволодінню пролетаріату 
науковими методами і вищими досягненнями науки. 

2) На основі діяльності Робочого Університету необхідно виробити 
Робочу Енциклопедію, в якій чітко, доступно і зрозуміло викладені методи 
і досягнення науки з пролетарської точки зору [2]. На переконання 
пролеткультівців така робота сприятиме поширенню знань і наукової 
діяльності: «Вона (Робоча енциклопедія – О.К.) об’єднує в найбільш 
досконалій формі і в найменшому можливому об’ємі основну суму 
всенаукових знань, необхідних робітникові, щоб ясно розуміти своє місце і 
роль в природі і суспільстві, щоб свідомо і витримано йти своїм класовим 
шляхом» [1, с. 221]. Робоча енциклопедія повинна була слугувати для 
робітників важливим засобом ідейної самоорганізації, важливою зброєю 
боротьби і зброєю будівництва у виконані світового завдання – у 
виробленні соціалістичного ідеалу. 

Робочий університет був чисто класовою установою. Так, у 
резолюції Всеросійської конференції Пролеткульту вказувалося: 
«9. Доступ в Пролетарські Університети повинен бути вільний в першу 
чергу для робочих… 10. Всі пролетарські громадські установи, фабричні 
заклади, торгово-промислові, професійні, кооперативні повинні надавати 
своїм робітникам можливість відвідування університетських курсів» [2]. 
На думку ідеологів Пролеткульту саме класовий підхід до організації 
навчального процесу в університеті дозволить краще формувати новий 
світогляд у слухачів. 

Навчання повинно було будуватися на товариській співпраці 
викладачів і слухачів. Ця відмінність від старої школи мало методологічне 
значення: вона відповідала принципу перевірки наукового знання 
практикою життя і відмови від авторитаризму, як характерної риси старого 
світу. 

До вступу в університет передували випробування на визначення, 
щоб загальна освіта не була нижчою вищого початкового училища. У 
випадку недотримання цієї вимоги допускалися виключення, якщо були 
більш широкі знання з соціальних і природничих наук. До того ж 
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обов’язковою вимогою була виражена громадянська активність. Доказом 
цього виступала громадська посада чи рекомендація з боку політичних, 
економічних, культурних організацій. До університету зараховувалися не 
менше 18 років. 

Для формування кадрового складу університетів передбачалося 
створення Соціалістичної Академії, про що йдеться у вищезазначеній 
резолюції: «7. Для підготовки кадрів наукових викладачів повинна 
служити у Москві Соціалістична Академія, і необхідно організувати таку у 
Петербурзі. Вони повинні робочим, які мають деякий науковий досвід, 
дати відповідну теоретичну і практичну підготовку. У них повинні 
продовжувати свою наукову роботу ті слухачі Пролетарського 
університету, які по його закінчення присвятять себе спеціально роботі в 
тій чи іншій галузі науки» [2]. 

25 червня 1918 р. Всеросійський центральний виконавчий комітет 
затверджує Положення «Про Соціалістичну академію суспільних наук», а 
9 серпня друкує список членів академії. Передбачалася спільна робота 
Пролетарського університету з Соцакадемією, зокрема у сфері розробки 
навчальних програм. Крім того, академія розглядалася в якості бази для 
підготовки науково-педагогічних кадрів для університету, де також 
можуть подовжити наукову діяльність окремі університетські випускники 
[8, с. 162]. 

У статті А. Маширова (1918 р.) йдеться мова: «Необхідно сьогодні ж 
приступити до організації Пролетарського Університету чи академії, яка 
могла б бути вищим розсадником пролетарської науки… Створення 
Пролетарського Університету необхідне, з метою інтелектуального рівня 
усієї робочої маси, з метою приближення до пролетарської культури, до 
соціалізму» [5, с. 8]. 

Ідея Пролетарського університету була підтримана делегатами З’їзду 
з позашкільної освіти (травень 1919 р.), в резолюції якого говорилося: 
«Підтримати Пролетарський університет – могутній засіб створення 
пролетарської робочої інтелігенції» [9]. 

Відтак основним завданням вищої пролетарської школи ставилося 
виховання і підготовка людей інтегрованого досвіду, що досягалося б 
перш за все програмною цілісністю виховання [11, с. 30]. 

Загальний програмний план Університету передбачав три цикли: 
а) підготовчий – повинен оформити і систематизувати ті знання, які мають 
слухачі, а також доповнити їх усіма знаннями, необхідними для засвоєння 
основного циклу; б) основний – повинен широко і міцно закласти основи 
соціалістичного світорозуміння, перетворюючи слухача в освіченого 
соціаліста, що володіє основними методами різних сфер науки; 
в) спеціалізований – ділиться відповідно суспільного процесу на 
факультети: технічний, економічний і культурний. На кожному з них 
спеціально, поглиблено в науковій постановці вивчається відповідна група 
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предметів у тісному взаємозв’язку з політичною економією [2]. 
Відтак підготовчий курс складався з трьох блоків: засвоєння 

практичних методів оволодіння наукою в індивідуальній і колективній 
формі; математичні і природничі науки. Математика передбачала вивчення 
її основ, а зміст природничо-наукового комплексу ґрунтувався на лекціях з 
фізики, хімії, геології, фізіології, психофізіології, що входили в навчальні 
дисципліни; суспільствознавчі науки. Третій блок підготовчого рівня – 
соціальні дисципліни (політекономія, основи наукового соціалізму, основи 
держави і права, історія робочого руху). Додатково слухачі могли вивчати 
іноземні мови (німецьку, англійську, французьку). 

Після успішного навчання на підготовчому рівні освіту можна було 
продовжити. Програма основного курсу розпадалася на дві групи 
предметів – натуралістичну (в тому числі математика) і соціальну, 
надаючи пріоритетного значення останній. 

Натуралістична складова передбачала вивчення: методології 
природничих наук; основні еволюційні теорії; основні загальні і абстрактні 
теорії; основні методи і висновки біологічного вчення про робочу силу. 

Соціальна складова представлена у програмі наступним чином: 
історія соціальної техніки; історичний курс політичної економії; історія 
суспільних світоглядів; історія права і держави; історичний матеріалізм та 
загальна система наукового світогляду. 

Третій, спеціалізований рівень включав три факультети: технічний, 
економічний, культурний. Типова програма для технічного факультету 
виглядала наступним чином: історія техніки і технічних наук, 
енциклопедія математики, енциклопедія природничих наук, енциклопедія 
технологій, політекономія, загальна організаційна наука. 

Саме третім курсом завершувалася навчальна частина університеті. 
Той, хто навчався далі, вступав у сферу науково-академічної роботи, яка 
також повинна була бути організована колективно. 

Крім вищезазначених дисциплін, що становили програму 
університету, передбачалося створення при ньому мережі додаткових 
курсів: з професійного руху, кооперації, партійно-агітаційного, 
інструкторського, що повинно було розширити і посилити зв’язок 
університету з провінцією. 

Водночас, у виконанні навчального плану ліміт аудиторного часу був 
жорстким, з огляду того, що слухачі були задіяні на виробництві і не мали 
багато вільного часу. До того ж це було пов’язано із нестачею науково-
педагогічних кадрів, що позначалося на послідовності і повноті реалізації 
навчального плану та у напрямах методів викладання. Тому акцент 
робився на те, що дорослі люди, збагаченні трудовим і життєвим досвідом, 
мають сильну мотивацію, зможуть засвоїти цю програму, завдяки 
активним методам навчання і доступному викладенню знань. 

Важливим завданням визнавалося створення пролетарських 
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університеті у провінціях, які повинні вести масову просвітницьку роботу. 
Водночас, у її реалізації передбачалася значна свобода у практиці на 
місцях. 

В Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління віднайдено відомості про роботу Пролетарських університетів 
на території України. Зокрема, від 16 квітня 1919 р. збереглися відомості 
про проведення Першої Катеринославської конференції пролеткульту, під 
час якої прийнято резолюцію про створення Пролетарського університету 
на засадах, що обґрунтовані у ході Першої Всеросійської конференції 
Пролеткульту [7]. Повідомлення від 22 квітня 1919 р. від Кременчуцького 
Пролеткульту про набір слухачів на другий семестр Пролетарського 
університету. Приймалися в першу чергу робочі, потім бажаючі за спискам 
профспілок і фабрично-заводських комітетів. На другий семестр були 
відкриті наступні відділи: суспільно-історичний, літературно-філософський, 
природничо-науковий, фізико-хімічний, національний. Цікавими є 
свідчення про великий інтерес з боку робітників до Пролетарського 
університету [12]. 

З огляду на суспільно-політичні перетворення, ставлення радянської 
влади і комуністичної партії до пролеткульту носило реакційний характер, 
зокрема після листа ЦК РКП (б) «Про пролеткульти» (1921). Отримавши у 
1918 р. автономність у своїй діяльності, Пролеткульт мав конкурента, яким 
виступав Наркомпрос. Між губернськими відділами народної освіти і 
місцевими пролеткультами відбувалися постійні конфлікти. Згодом було 
гостро критиковано діяльність Пролетарських університетів як «розсадників 
богданівщини» і ліквідовано. 

Незважаючи на закриття Пролетарського університету, наукова 
діяльність Пролеткульту продовжувалася у клубних секціях. Однак 13 
листопада 1921 р. Головним управлінням політичної просвіти 
Наркомпросу РСФСР (Головполітпросвітом) була прийнята резолюція, у 
відповідності з якою «пункт про організацію наукових секцій у клубах 
Пролеткульту» необхідно видалити [4, с. 176]. 

Відтак формування робочої інтелігенції в ідеологічно єдиній державі 
громадськими організаціями на автономних засадах не зазнало успіху. Так, 
при обговоренні питання про наукову роботу на пленумі ЦК Пролеткульту 
(лютий 1922 р.) представник ЦК РКП (б) переконував пролеткультівців, 
що неможна захоплюватися терміном «науковий» і йти по шляху 
«пролетарізації» науки, а необхідно наблизити Пролеткульт до потреб 
виробництва. Важливим елементом в цій роботі повинна стати організація 
технічних клубів як засобу підвищення технічних знань робітників  
[6, с. 22]. 

Таким чином, «соціалізація науки» за допомогою Пролетарського 
університету була спрямована не лише на демократизацію знань, але і на 
подолання недоліків існуючої спеціалізації науки, на пошук шляхів 
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об’єднання науки і практики, на вироблення універсальної методології 
пізнання і систематизації досвіду минулого, на формування раціонального 
і комплексного підходу до вирішення політичних і економічних проблем. 
У цього проекту була і соціально-педагогічна задача: закріпити почуття 
людського достоїнства і віру людей у власні можливості і відкрити для них 
переваги системного мислення. Перспективними напрямами дослідження є 
вивчення організаційних, методичних, педагогічних засад діяльності 
робітничих клубів як осередків виховання свідомого пролетаріату. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 1958 Р.  
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 
У статті проводиться аналіз результатів освітньої реформи 1958 

року в Радянському Союзі для професійно-технічної освіти України. 
Проводяться паралелі між політичним режимом та його впливом на 
освітню реформу. Досліджено проблеми, які намагалися вирішити 
українські науковці та наслідки трансформації професійно-технічної 
освіти України у зазначений період. 

Ключові слова: освітня реформа, професійно-технічна освіта 
України, трудові резерви, режим Хрущова. 

 
Відповідно до закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

подальший розвиток системи народної освіти в СРСР» (від 24.12.1958 р.) 
була здійснена перебудова професійно-технічної освіти (ПТО), внаслідок 
чого партійним керівництвом ставиться завдання «організувати підготовку 
вчителів зі спеціальних дисциплін (з агрономії, тваринництва, з техніки 
тощо) як у педагогічних інститутах, так і в спеціалізованих вищих 
навчальних закладах, залежно від конкретних умов… Існуючу систему 
навчання в педагогічних інститутах доповнити ширшою виробничою й 
педагогічною практикою. У педагогічних інститутах необхідно підвищити 
науково-теоретичний рівень викладання, усебічно розвивати науково-
дослідну роботу» [1, c. 20]. 

Цей закон спричинив докорінні зміни в професійно-технічній освіті 
Радянського Союзу, і тому дуже важливим є дослідження наслідків його 
впровадження. 

Метою статті є визначення особливостей освітньої реформи 1958 р. 
та її вплив на становлення і розвиток професійно-технічної освіти України. 

Аналізуючи працю «Среднее специальное образование в Украинской 
ССР» Д. Павлова та Г. Захаревича, можна зазначити, що період 1951–1958 
рр., який передував освітній реформі став перехідним етапом у розвитку 
середньої спеціальної школи, що пов’язано з остаточною перемогою 
соціалізму. Про зміни, які відбувалися в системі освіти республіки з 1954 
по 1957 р., автори відгукуються позитивно, відзначаючи заслугу 
комуністичної партії і радянського уряду в якісних освітніх перетвореннях. 
Проте відзначають негативний вплив реорганізації управління 
промисловістю 1957 р., яка порушила галузевий принцип керівництва 
більшістю технікумів промисловості і будівництва. Розпорошення 
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промислових підприємств і навчальних закладів відповідних галузей 
промисловості по раднаргоспах ускладнювало здійснення єдиної галузевої 
політики в плануванні підготовки кадрів, ускладнювало спеціалізацію 
технікумів і навчально-методичне керівництво професійною підготовкою [2]. 

Чітку картину реформи освіти в СРСР подає професор Н. Гончаров у 
своїй доповіді на міжнародному семінарі в Ташкенті. У 1961 р. доповідь 
була опублікована і доповнила список історіографічних джерел з проблеми 
освіти. В опублікованих матеріалах висвітлені і проаналізовані такі 
напрямки реформи 1958 р., як перехід на 8-річне обов’язкове навчання, 
перебудова школи на основі поєднання навчання і праці, розвиток 
політехнічного навчання, трудового виховання. Також в доповіді йде мова 
про вечірні середні загальноосвітні школи, призначені для молоді і 
дорослих, які працюють на промисловості, в сільському господарстві й 
установах, але не мають повної середньої освіти; про професійно-технічні 
училища, до яких зараховувалась молодь, що закінчила 8-річну школу і 
бажала йти працювати на виробництво. Професор Н. Гончаров дає 
характеристику середній професійно-технічній та вищій освіті, яка мала 
розвиватися за новим законом. Не менш важливе значення, як зазначає 
науковець, має зміцнення матеріальної бази школи, велика робота 
планується по підвищенню кваліфікації учителів. Крім цього, Н. Гончаров 
називає і ряд проблем які будуть виникати в ході реформи [3]. 

Серед завдань науковців-педагогів республіки, відображених у 
проекті «Перспективного плану наукових досліджень з педагогічних наук 
в УРСР на 1959–1965 роки», розглядаються: розробка питань змісту 
загального, політехнічного й виробничого навчання; створення нових 
підручників, а саме з педагогіки для педагогічних інститутів та 
університетів, педучилищ; створення низки монографій і книг з основних 
питань політехнічного й виробничого навчання, дидактики та інші [4]. 

11 липня 1959 було видано постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про поліпшення керівництва професійно-технічною освітою в 
СРСР» [6]. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР було утворено державний 
орган – Державний комітет Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної 
освіти. 

Цим актом було юридично закріплено перетворення системи 
трудових резервів у систему професійно-технічної освіти. Вперше була 
чітко зафіксована цілісність самої системи освіти і взаємозалежність її 
форм і типів. Постанова передбачала посилення координації між 
Державним комітетом та Радами Міністрів союзних республік, що 
підвищувало їх відповідальність за стан підготовки кваліфікованих 
робітників. На них покладалось широке коло завдань, вирішення яких 
повинно було забезпечити планомірну підготовку кваліфікованих 
робітничих кадрів у союзних республіках. Одночасно були створені 
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республіканські та місцеві органи управління – державні комітети Рад 
Міністрів союзних республік і управління професійно-технічної освіти [5]. 

Незважаючи на те, що Закон про школу 1958 р., увівши 
профтехучилища в загальну систему освіти, підкреслив значення освітньої 
функції підготовки кваліфікованих робітників, домінуючим у розвитку та 
реформуванні професійно-технічної освіти залишався погляд на неї як на 
систему насамперед економічно орієнтовану, підпорядковану виключно 
інтересам держави та економіки і ту, що практично ігнорує інтереси, 
потреби та свободи особистості. Хоча вона піднімалася в структурі освіти 
над школою-восьмирічкою, але перед нею не ставилися завдання 
загальноосвітнього характеру, які б просували її вихованців до інших 
вищих ступенів освіти. 

Концепція розвитку професійно-технічної школи і її місце в 
економіці країни виявилися цілком залежними від розуміння ролі і завдань 
загальноосвітньої трудової політехнічної школи з виробничим навчанням, 
тобто від розвитку учнів старших класів. 

Перехід на школу-восьмирічку був, безсумнівно, історично 
виправданим, оскільки підвищував культурноосвітній рівень молоді, і став 
завершальним обов’язковим етапом освіти. Восьмирічка була покликана 
забезпечити психологічну та практичну спрямованість особистості 
підлітка до участі у трудовій діяльності, створити в тому числі і необхідну 
базу для подальшого вступу в профтехучилище. У той же час у школі 
другого етапу, що стала одинадцятирічною, поряд із загальною повною 
середньою освітою обов`язковою була професійна підготовка молоді до 
масових робітничих професій. Протягом 1959–1964 рр. здійснювалася 
професіоналізація старших класів загальноосвітньої школи, створювалася 
в директивному порядку суттєва матеріально-технічна база виробничого 
навчання школярів як середніх, так і старших класів у навчальних 
майстернях, навчальних комбінатах або на виробництві. Слід визнати, що 
завдяки ентузіазму педагогічних і наукових колективів був накопичений 
значний практичний і теоретичний досвід здійснення професійного 
навчання в середній школі [5]. 

Окрім середньо-технічної освіти, була створена широка мережа 
навчальних підрозділів, у тому числі загальнотехнічних факультетів (ЗТФ). 
Усі підрозділи створювались за регіональним принципом, тобто в містах, 
де була зосереджена певна галузь промисловості й найбільша кількість 
студентів-заочників, так, наприклад, протягом 1959–1960-го років було 
відкрито ЗТФ у Слов’янську, Константинівці та Артемівську Донецької 
області. Цьому сприяв наказ № 375 Міністра вищої та середньої 
спеціальної освіти Української РСР від 25 липня 1960 року «Про хід 
організації загальнотехнічних факультетів на території Української РСР». 
З метою надання практичної допомоги в справі комплектування ЗТФ 
кваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами Міністерство 
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прийняло рішення про направлення аспірантів, які закінчили аспірантуру, 
для роботи на загальнотехнічних факультетах. У документі також 
вказувалося на необхідність до 1 вересня 1960 р. повністю здійснити 
переведення студентів заочників ІІ–ІІІ курсів (прийому 1958, 1959 років) 
на ЗТФ, а також студентів заочників першого й другого курсів (прийому 
1959, 1960 р.) інженерних спеціальностей, які навчаються в системі 
міністерств залізничного транспорту, зв’язку та сільського господарства [14]. 

Створення широкої мережі загальнотехнічних факультетів (ЗТФ) 
мало на меті докорінно поліпшити систему вищої школи без відриву від 
виробництва, наблизити заочну освіту до місця роботи й проживання 
студентів-заочників. Станом на 1968 рік в Українській РСР вже діяло 
велика кількість загальнотехнічних факультетів, на яких навчалося на 
перших трьох курсах близько десятки тисяч студентів із різних інженерних 
спеціальностей. Із цього числа деякі факультети розташовувалися в 
обласних центрах і промислових містах республіки, де не було технічних 
вишів. Це дало можливість залучити до навчання у вищій школі значні, 
додаткові контингенти працюючої молоді на периферії та створити кращі 
умови для їх навчання. Загальна сума капіталовкладень від промислових 
підприємств у 1964–1968 роках для розвитку заочного й вечірнього 
навчання у республіці в основному через ЗТФ становила 16,7 млн. 
карбованців [14]. 

Цілком очевидно, що перетворення в ці роки загальноосвітньої 
школи в сурогат професійної, орієнтованої суто на робітничі професії, 
об’єктивно суперечило світовим тенденціям, потребам економіки, 
суспільства і особистості і одночасно завдавало шкоди і розвитку самої 
професійно-технічної школи, яка неправомірно відсувалася на «другорядні 
позиції» [7]. 

У серпні 1964 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли 
постанову про негайне, з 1 вересня, реформування одинадцятирічних шкіл 
з виробничим навчанням у десятирічні. По суті, це стало сигналом до 
згортання професійного навчання в школі, оскільки воно могло зберегтися 
за «наявності необхідних умов». Такий підхід тільки погіршив умови для 
здобуття професії, нічого не давши для підвищення ролі загальноосвітньої 
підготовки. З 1966 р. професійна підготовка в старших класах стала носити 
фактично факультативний характер. Підводячи підсумки шести років 
реформи, президент АПН РРФСР І. Каїров писав: «Професійна підготовка 
в рамках середньої школи себе не виправдовує» [8]. 

Окрім негативних наслідків реформи, варто відмітити й позитивні 
тенденції. Так, у своєму дослідженні педагогічних умов організації 
виробничої практики у професійно-технічних училищах швейного 
профілю в Україні Т. Попова визначила етапи та адекватні їм тенденції 
становлення й удосконалення виробничої практики (1946–1958 рр. – етап 
пошуків шляхів розвитку виробничої практики; 1959–1987 рр. – етап 
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інтенсивного розвитку виробничої практики; 1988–2000 рр. – етап 
виникнення і розв’язання проблем в організації виробничої практики) й 
особливості її організації у професійно-технічних училищах швейного 
профілю в контексті розвитку професійно-технічної освіти в Україні. При 
цьому другий етап (1959–1987 рр.) припав саме на час досліджуваної 
освітньої реформи, це етап інтенсивного розвитку виробничої практики. 
Йому дослідниця приписує цілий ряд характеричтик: пошук нових форм 
устрою професійно-технічної освіти, організація середніх професійно-
технічних закладів та перетворення їх у канал отримання учнями як 
середньої, так і професійної освіти, а також послідовний їх розвиток та 
вдосконалення, переведення всіх закладів профтехосвіти до статусу 
середніх професійно-технічних училищ, оформлення договорів, у яких 
чітко визначалися умови проведення виробничої практики, призначення 
підприємствами інженерно-технічних та кваліфікованих робітників для 
керівництва учнями в цей період з оплатою їхньої праці, отримання 
педагогічними працівниками училищ можливості здійснювати підбір 
навчальних місць та робіт для учнів на час практики з урахуванням вимог 
навчальних програм, застосування в ході виробничої практики значної 
кількості плануючої та обліково-звітної документації, удосконалення 
навчально-виховного процесу (використання різних форм організації 
виробничої практики, проведення на підприємствах шкіл передових 
методів праці для учнів, покращення методики інструктажу), проведення 
методичної роботи в навчальних закладах з приводу поліпшення процесу 
виробничої практики, здійснення систематичного контролю за працею 
учнів у заключний період навчання майстрами виробничого навчання, 
наставниками, керівництвом училищ та інспекторами обласного 
управління [9]. 

За оцінками експертів, у середині 60-х років ХХ ст. ця реформа чітко 
продемонструвала свою неефективність через волюнтаризм у галузі 
розвитку національної освіти. Саме тому, уже в 1965 році довелося 
повернутися до 10-річної середньої освіти, до пріоритету денного навчання 
у ВНЗ, скорочення пільг при вступі до вишу робітникам зі стажем, 
відмовитися від низки положень попередньої реформи. Ключовим у 
реформі 1965 р. став перехід до загальної середньої освіти, задекларований 
як пріоритет радянської освітньої політики. Ідея політехнізації в різних 
тлумаченнях, була парадигмальною примарою радянської освіти. До неї 
знову повернулися і запровадили у вітчизняну освіту в 1984 році. Саме 
тоді була започаткована одна з найбільш масштабних реформ освіти, про 
що було проголошено в Постанові ЦК КПРС «Про основні напрямки 
реформи загальноосвітньої і професійної школи». Передбачалося 
доповнити загальну середню освіту молоді загальнопрофесійною, 
спрямувати молодь на отримання робітничих професій («усім класом – в 
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рідний колгосп»), розподіливши матеріальні ресурси на користь системи 
професійно-технічної освіти за рахунок вищої школи. Середню освіту 
можна було здобути в одинадцятирічній загальноосвітній школі, а також у 
школах робітничої і сільської молоді – ШРМ і ШСМ, які могли бути 
вечірніми, змінними, сезонними, заочними. Школа була зобов’язана 
виконувати невластиву їй функцію професійної підготовки учнів. 
«Перебудова», яка розпочалася в 1985 році, привела до появи Постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Основні напрями перебудови вищої і 
середньої спеціальної освіти в країні» та «Координаційного плану НДР з 
комплексних проблем вищої і середньої спеціальної освіти на 1987–
1990 рр.» (1987). Новий етап і нова реформа пов’язані з прийняттям у 
1991 р. Закону України «Про освіту». Важливе реформаторське положення 
цього закону – введення поряд з державною формою недержавної форми 
освіти [10, с. 17]. 

Досліджуючи політичну біографію М. Хрущова, історик Р. Медвєдєв 
вивчає його ініціативи у сфері освіти. Науковець вважає реформу 1958 р. 
не дуже вдалою. Головні помилки історик бачить в тому, що Хрущов 
недооцінив звичні й територіально близькі для населення денні 
загальноосвітні середні школи, а також в підміні політехнічного навчання і 
посильної виробничої праці учнів примусовою професійною освітою з 
вкрай обмеженими можливостями вибору професії. Засуджує Р. Медведєв 
і подальше скорочення навчання в школі з 11 до 10 років [11, с. 161–164]. 

Таким чином, вплив на освітню реформу 1958 року політичного 
режиму М. Хрущова спричинив негативні наслідки як на економіку країни, 
так і на систему підготовки державних трудових резервів. Ця реформа 
ознаменувала кінець мобілізаційній модернізації в системі професійно-
технічної освіти та підрив складної системи кадрового забезпечення 
промисловості [12]. 

Аналіз стану освіти в українському селі в умовах перетворень 
М. Хрущова, міститься в «Історії українського селянства» [13, с. 451–454]. 
Автори праці вважають, що у другій половині 1960-х рр. внаслідок нестачі 
коштів, матеріально-технічних засобів основні положення закону України 
1958 р. про зв’язок школи з життям не вдалося реалізувати. Було фактично 
нівельовано введення загальної 8-річної освіти, у минуле поступово стали 
відходити і виробниче навчання в школах. Найбільше, що вдалося авторам 
цього закону, зазначається у праці, – це загальмувати розвиток української 
національної культури [13]. 

Таким чином, окрім позитивних тенденцій, освітня реформа 1958 
року переважною своєю більшістю мала негативні наслідки, спричинені 
неузгодженістю дій між політичним керівництвом та працівниками освіти, 
результатом чого став «відрив» підготовки кваліфікованих працівників від 
вимог тогочасної промисловості. 
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ҐЕНЕЗА ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТ. 
 
У статті аналізуються теоретичні підходи до проблем духовності 

та моральності особистості у вітчизняній педагогічній спадщині кінця 
ХІХ–ХХ ст. Досліджується смислові контури моральності та духовності, 
вказується на трансформацію провідних тенденцій – когнітивної, 
аксіологічної, теологічної. Акцентується необхідність інтеграції 
морально-духовної реальності з її мінливістю. 

Ключові слова: моральність, духовність, ідеал особистості, 
національна парадигма моральності і духовності, загальнолюдські 
цінності. 

 
На початку ХХI століття перед системою освіти України постають 

завдання, які пов’язані зі зміною стратегії й тактики її розвитку. Глобальні 
процеси, що відбуваються в усьому світі з останньої чверті ХХ століття, 
внесли радикальні зміни до суспільно-політичної та соціально-економічної 
структури суспільства, привели до серйозної трансформації світогляду 
людей. Тенденції переходу від техногенного суспільства, з його 
пріоритетом техніки над людиною, до суспільства постіндустріального 
викликали інтерес до всього, що стосується моральних проблем буття й 
розвитку людства. 

Сучасне суспільство, яке знаходиться у стані духовної кризи, 
починає розуміти, що рухатись уперед, досягати результатів, будувати 
майбуття можна лише на певному рівні морального розвитку суспільства і 
мораль повинна не тільки супроводжувати зміни в суспільному житті, але 
й уможливлювати, упереджувати їх. Вчені визнають, що життя людини 
сьогодні занадто суперечливе: з одного боку, має місце актуалізація 
духовно-моральних цінностей у вияві планетарного мислення, глобалізації, 
визнання необхідності миру, стабільності, гуманних відносин, 
толерантності, єдності, взаєморозуміння, професійної компетентності, 
етики відповідальності, а з іншого – соціально-політична і економічна 
ситуація провокують такі аморальні явища, як конформізм, жадібність, 
жорстокість, егоїзм, споживацькі настрої, несправедливість, відчуження, 
агресію, пріоритет матеріального над духовним, поляризацію суспільства, 
«ментальну і моральну дезінтеграцію», бездуховність, аморальність тощо. 
До того ж свідомість українців наприкінці ХХ століття зазнала потужних 
впливів певних подій: Чорнобильська катастрофа показала людині її 
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безпорадність і завдала шкоди здоров’ю нації; утопічні міфічні уявлення 
про світле майбутнє виявились пустими мріями, привели до 
невизначеності, напруження, фрустрацій, руйнування світоглядних 
настанов, моральних засад, необхідності пошуку нових орієнтирів та 
цінностей. 

Аналіз стратегії й тактики, всього змісту змін, що відбуваються у 
світовому освітньому просторі протягом останніх десятиліть, демонструє 
їхній безперечний зв’язок із системою загальнолюдських цінностей, які є 
головними орієнтирами освітніх реформ. Ці реформи спрямовані на 
формування духовно-моральної людини. Серед теоретичних проблем, які 
досліджуються в системі освіти, особливе місце посідає ідея виховання 
духовно-моральної особистості. Провідними теоретиками гуманістичного 
виховання й освіти є вітчизняні педагоги XX століття: Ш. Амонашвілі, 
А. Макаренко, В. Сухомлинський, С. Шацький, які спиралися на 
дослідження видатних гуманістів минулого: Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, 
Г. Сковороди. 

Ця проблема та пов’язані з нею стали предметом уваги філософів 
освіти В. Андрущенка, В. Кременя, В. Розіна, Г. Юдіна, педагогів та 
психологів О. Леонтьєва, І. Страхова, Л. Савенкової, І. Зязюна, О. Савченко, 
І. Бондаря, М. Євтуха, М. Левківського, О. Любаря, Б. Ступарика, 
О. Сухомлинської, М. Ярмаченка, С. Золотухіної, Б. Савчук, І. Мищишина, 
Т. Тхоржевської, В. Пащенка, В. Кан-Калика, Н. Никадрова, В. Сластьоніна, 
М. Фіцули. Усі вони одностайні в тому, що розвиток духовності і 
моральності особистості – одне з головних завдань освіти, що є, на нашу 
думку, імперативною вимогою. 

Метою статті є аналіз ідей виховання духовно-моральної особистості 
в історії розвитку вітчизняної філософсько-педагогічної думки кінця ХІХ–
ХХ століття. 

Ще в ХІХ столітті до процесу переосмислення ідеалу виховання 
особистості залучились представники різних течій: захисники православної 
традиції (В. Зеньківський, С. Миропольський, М. Олесницький, С. Рачинський, 
М. Рубінштейн), теоретики вільного виховання (К. Вентцель), педагоги 
демократичного напрямку, які намагалися подолати консерватизм і 
поєднати світську і православну традиції, духовно-релігійні цінності й 
об’єктивне наукове знання (П. Блонський, В. Вахтеров, М. Демков, 
П. Каптерев, С. Русова, В. Стоюнін). 

Особливу увагу національним чинникам ґенези понять «моральність», 
«духовність» приділяли діячі культури та освіти (В. Антонович, 
Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Костомаров, П. Куліш, 
І. Нечуй-Левицький, М. Старицький, Т. Шевченко та інші). Головне 
завдання освіти та виховання вони вбачали в пробудженні національного 
духу, формуванні національної самосвідомості, світогляду, прищеплені 
любові до рідного слова. 
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Наприкінці ХІХ століття вітчизняна педагогічна наука інтенсивно 
розвивалась у зв’язку з деякою лібералізацією офіційної політики, 
посиленням уваги видатних учених до проблем освіти, зростанням 
кількості педагогічних видань, організацією педагогічних осередків і 
поширенням просвітницьких настроїв серед інтелігенції. За радянських 
часів учені розглядали моральність і духовність, в основному, через 
призму свідомості, мислення й інтелекту (Л. Виготський, М. Каган, 
О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), активно розроблявся соціологічний напрямок 
(Л. Коган, А. Уледов), представники української діаспори аналізували 
релігійні аспекти (Г. Ващенко, І. Мірчук, О. Чижевський, С. Ярмусь).  
В 90-ті роки значно зріс інтерес до означеної проблеми взагалі, і на 
Україні, зокрема (І. Бичко, Г. Горак – формування особистості; І. Бех, 
С. Кримський, С. Пянзін – духовні цінності; В. Андрущенко, І. Бичко, 
О. Вишневський, М. Лук – національні аспекти; К. Настояща – релігійний 
аспект, А. Лекторський – духовність та раціональність) Філософи і 
педагоги розглядають моральність і духовність як характеристику 
внутрішнього суб’єктного світу людини, і вказують, що вона не може 
розвиватися й існувати поза межами розуму, раціональності, культури 
мислення, пізнавальної діяльності, вона є показником багатства цінностей, 
мети, діяльності. 

Психологи, педагоги Б. Ананьєв, П. Блонський, Л. Божович, 
Л. Виготський, К. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн пропонували 
діяльнісно-особистісний підхід до морального та духовного розвитку 
особистості, коли людина в процесі творчої життєдіяльності стає 
суб’єктом власного розвитку. Вітчизняна психологія джерелом активності 
особистості визнавала її потреби. Цю думку висловив С. Рубінштейн: 
«Серце людини все зіткане з її людських ставлень до інших людей, то, 
чого вона варта, цілком визначається тим, до яких людських ставлень вона 
прагне, які стосунки здатна встановлювати» [1, с. 262]. 

Автори посібника «Мистецтво життєтворчості особистості» подають 
своє бачення проблеми моральності та духовності. Духовність 
розкривається як здатність і потреба особи (суспільства) інтеріоризувати 
зовнішній зміст буття у свій внутрішній світ, а потім – екстеріоризувати у 
зворотному напрямі на ґрунті законів Істини, Добра і Краси в їх 
єдності [2]. 

Смислові контури моральності та духовності, які історично 
зафіксовані в релігії, мистецтві, філософії, є здатністю і потребою 
орієнтуватися на найвищі універсальні цінності Істини, Добра і Краси. 
Саме тому категоріальний статус понять «моральність», «духовність» 
віддзеркалює наступні підходи: загальна характеристика людини та її 
життя, ідеал, до якого прагне людина та людство у власному духовному 
самовдосконаленні, внутрішня якість особистості, один із чинників 
свідомості людини, інтегрована якість особистості, що поєднує ціннісні 
орієнтації, потреби, духовний тип поведінки, духовний саморозвиток, 
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інтелектуальні, моральні, вольові, фізичні, естетичні риси, своєрідний 
інтелектуально-чуттєвий, емоційний стан особистості, що виявляється в 
позитивній поведінці й діяльності людини й характеризує її як цілісну 
особу, творча здатність людини до самореалізації й самовдосконалення, 
усвідомлення єдності себе та Всесвіту, внутрішнє життя людини, багатство 
внутрішнього світу, ціннісний вимір внутрішнього і зовнішнього буття в їх 
єдності. 

В історико-педагогічних дослідженнях радянського періоду більше 
переважали ідеологічний аспект і політичне значення над педагогічним 
аналізом, що надавало оцінкам ідей педагогів і загалом проблемі 
виховання особистості, політичної та ідеологічної спрямованості, за якими 
втрачалася особистість, гуманістичне спрямування педагогіки, а також 
сама людина як основа, центральна постать педагогічного процесу. 

Необхідність докорінного реформування освіти активізувала 
суспільну думку і надала її роботі масштабності та глибини. Майже всі 
сторони життя, історії, мови, традицій, освіти, виховання стали предметом 
широкого публічного обговорення. Суспільство було поставлене в 
ситуацію вибору, тому найосвіченіші його представники намагалися 
переосмислити минуле, зрозуміти витоки народних традицій, визначитись 
у своїй сутності, розпізнати «народну душу». 

На початку ХХ століття було запропоновано декілька педагогічних 
концепцій, зорієнтованих на пошуки нових шляхів освіти та виховання. 
Проблема людини в педагогіці на межі кінця ХІХ і ХХ століть стала 
ключовою в дискусіях та ідейній боротьбі. 

Акцентування педагогами, просвітниками уваги на національних 
чинниках ґенези моральності та духовності сприяло процесу формування 
«національної» парадигми. Але вже після 1930 року всі ці здобутки 
нівелювались: зник термін «українознавство», знищувались церкви, були 
вислані в Сибір кращі люди нації. Безперечно, позитивно відобразилась на 
розвитку ідеї моральності молоді діяльність наукового товариства імені 
Т. Шевченка (до 1939 р. мало певні здобутки), діяльність української 
греко-католицької церкви (Андрій Шептицький), доробки Августина 
Волошина (1874–1946). 

Таким чином, моральність, духовність особистості у виховних 
концепціях кінця XIX – початку XX століть розглядалась як складна 
багатомірна система загальнолюдських і національних цінностей 
(релігійно-моральних, професійно-педагогічних), що тісно пов’язані із 
провідними життєвими цілями: християнською мораллю, активною 
діяльністю, громадянською позицією і становлять духовний основу 
особистості. Щодо змістовного аспекту «моральність», «духовність» в 
науковій літературі існує декілька основних напрямів, а саме: 
космологічний, теологічний, когнітивний, аксіологічний. В педагогічному 
аспекті вчені найчастіше спираються на аксіологічний підхід, що 
запропонував американський філософ Г. Парсон, де акцентується увага на 
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діалогічній взаємодії людини зі світом і набутті певних цінностей  
[3, с. 194]. 

Аналіз стану організації виховного процесу в школах 30–40-х років 
засвідчує, що основними завданнями виховання молоді було – виховати 
відданість комуністичній парії, вчити працювати на благо суспільства, 
виховання чесності, правдивості, моральності тощо. Такі завдання були 
поставлені ХVІІІ з’їздом партії. Відомо, що основні теоретичні розробки 
почали висвітлювати в журналах «Радянська педагогіка» (1937), 
«Народное образование» (1946), «Семья и школа» (1946), «Вопросы 
психологии» (1955). 

Під впливом ідеологічних, політичних факторів дефініції 
«моральність», «духовність» в 30-х, 50-х роках витіснились з 
філософського, психологічного та педагогічного дискурсів і мали місце 
лише в народній педагогіці, в релігійній вірі, моральності народу, народній 
культурі. 40–90-і роки були несприятливими для виховання духовно 
розвиненої особистості через ідеологічну спрямованість всіх впливів.  
В 40-і роки школа була інструментом тоталітарного режиму. Згодом в 1946 
році відбувся новий наступ на національну культуру: русифікація, 
насадження ідеології комуністичної партії тощо. 

Надалі ХІХ з’їзд КПРС передбачив перехід від 7-річної до загальної 
освіти, збільшення на 45 % прийому в педагогічний інститути; у напрямку 
виховної роботи – посилення ідейно-політичного впливу пролетаріату з 
метою виховання молоді тощо. ХХ з’їзд КПРС (1958 р.) проголосив 
виховання трудящих в дусі комуністичної моралі, 11-річну школу, ідейно-
політичну освіту. І хоч в 1958 році було проголошено перебудову школи, 
гострою необхідністю постало питання зв’язку освіти з життям, все ж 
«зміни» були формальними. Практично заборонена у науковому дискурсі 
30–50-х рр. ХХ ст. категорія «духовність» з’являється у філософській та 
педагогічній думці лише в 60-ті роки (В. Сухомлинський) і до 80-х рр. 
повільно і поступово повертається в педагогічну теорію як основна мета 
освіти. В наступний період з 1966 р. до 1972 р. були ухвалені нові 
програми навчання школярів, в 1966 р. створено Міністерство освіти 
СРСР. Великий внесок в розвиток радянської педагогіки здійснили: 
М. Данілов, Б. Єсипов, Л. Занков, І. Марєнко, В. Сухомлинський та ін. В 
1969 р. ЦК КПРС прийняв постанову «Про основні напрямки діяльності 
Академії педагогічної наук». Особливою подією було прийняття 
морального кодексу будівника комунізму. В документі вказані вимоги до 
членів суспільства: відданість комуністичній справі, добросовісна праця на 
благо суспільства, суспільне почуття обов’язку, гуманне відношення до 
інших, чесність, правдивість, моральність, чистота, повага в родині, 
доброта, нетерпимість до нечесності, кар’єризму, гармонійний розвиток 
людини: духовне багатство, моральна чиста, фізична досконалість [4, с. 26]. 

В 1970 р. в статуті середньої загальноосвітньої школи зазначалось: 
«Головне завдання середньої загальноосвітньої школи: давати учням 
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середню освіту, формувати у школярів марксистсько-ленінський світогляд, 
виховати почуття радянського патріотизму, …, забезпечити всебічний 
гармонійний розвиток учнів…», «Провідна роль в школі належить 
вчителю. Він виконує почесне та відповідальне завдання навчання та 
комуністичне виховання школярів» [5, с. 367]. 

З прийняттям Закону про обов’язкову середню освіту (1972 р.) 
виявилось, що недостатньою є матеріальна база; наступного 1973 року 
основи законодавства СРСР про народну освіту знову проголошували 
марксистсько-ленінський світогляд, соціалістичний інтернаціоналізм, 
радянський патріотизм, комуністичну ідеологію. Як наслідок, поширились 
національний нігілізм, зневага до української культури, формалізм, 
бюрократизм. Хоч в системі виховання складовими, активними були 
комсомол, піонерські організації, вони повсюди проголошували моральний 
кодекс будівника комунізму (1971), виховання комуністичної моралі, 
радянського патріотизму, були дієвою силою згуртування молоді, та вже в 
1980-ті роки виявилось, що їх лозунги мали декларативний характер, були 
упередженими, заангажованими. Згодом з 90-х – до 2000 років в настав час 
зняття ідеологічного табу, виникнення нових підходів та концепцій, 
визнання неможливості актуалізації ідей виховання молоді. В цей час 
педагогічна практика являла собою приклади нових підходів до навчання і 
виховання. Саме в 80-ті роки стали відомими вчителі-новатори: 
Ш. Амонашвілі, М. Гузик, Є. Ільїн, В. Караковський, С. Лисенкова, 
В. Шаталов та інші. 

В тогочасних підручниках з педагогіки висвітлювались основи так 
званої радянської педагогіки, розкривались сутність, закономірність, 
шляхи комуністичного виховання, освіти і навчання підростаючого 
покоління в соціалістичному суспільстві, подавались для вивчення теми: 
завдання комуністичного виховання в радянській школі, основи 
комуністичної моралі, посилання на першоджерела (статут КПРС, 
матеріали з’їздів КПРС), позитивний аналіз впливу піонерської, 
комсомольської організації на особистість тощо. Радянській школі 
пропонувалось використовувати методи виховання комуністичної моралі, 
виховати нову людину – борця за перемогу комунізму, будівника 
безкласового комуністичного суспільства. Так, підручник «Педагогіка» 
(автори П. Шимбирьов, І. Огородніков, 1954 р.) з посиланням на праці 
марксизму-ленінізму, ідеологічно спрямовані джерела, спирається на 
основні принципи організації педагогічного впливу: директиви з’їздів 
КПРС, роботи К. Маркса, В. І. Леніна; проголошує основним змістом 
виховання дитини в соціалістичному суспільстві – формування 
комуністичних поглядів і переконань, всебічний розвиток членів 
комуністичного суспільства, борців за комунізм [6]. 

Після реформи в 1985–1986 р. нові навчальні плани містили 
дисципліни, які розкивають мету, завдання комуністичного виховання, 
всебічного гармонійного розвитку особистості, теорію виховання, 
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озброєння студентів марксистсько-ленінським світоглядом, комуністичне 
виховання молоді. З 80-х років в навчальних планах з педагогіки 
розкривається питання політехнічного освіти школярів. Методологічною 
основою організації навчання і виховання залишалась марксистсько-
ленінська ідеологія, концепція комуністичного виховання. 

Таким чином, до початку ХХІ століття у вітчизняному вихованні 
провідними тенденціями морально-духовного розвитку особистості є 
когнітивна, аксіологічна, космічна та теологічна. 

Сьогодні важливими є доробки науковців В. Андрущенка, І. Аносова, 
Г. Балла, І. Беха, Л. Вовк, С. Гончаренка, М. Євтуха, М. Елькіна, І. Зязюна, 
Т. Люриної, В. Молодиченка, О. Сухомлинської, Т. Троїцької, Г. Шевченко 
щодо впровадження в шкільні курси предметів культурологічного 
спрямування, що охоплюють морально-етичні норми. Шляхи формування 
моральності і духовності досліджує сучасний дослідник В. Приліпко 
(виховання свідомості, переконань, організація діяльності тощо) [7, с. 53], 
про взаємозв’язок морально-духовної культури вчителя і учнів в сучасних 
умовах пише дослідниця Н. Сологуб [8, с. 90], Але, на нашу думку, треба 
обов’язково враховувати трансформацію ідей морально-духовного 
розвитку та інтеграцію морально-духовної реальності сьогодення з її 
мінливістю, неоднозначністю, релятивізмом тощо. Спираючись на саме 
такі підходи, сучасна філософія і педагогіка вбачають розгляд проблем 
морально-духовного виховання. 
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МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 
ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ РОБОТАХ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті проаналізовано вітчизняні науково-методичні роботи  

90-х років минулого століття, що присвячені проблемі навчання 
англійського наукового мовлення студентів немовних спеціальностей. 
Автор систематизує і узагальнює їх, визначає переваги і недоліки 
розглянутих методів навчання, наводить коротку характеристику 
суспільно-історичних подій окресленого періоду часу, які вплинули на 
виникнення наукових досліджень з вказаної тематики. 

Ключові слова: метод навчання, науковий стиль мовлення, науковий 
текст, термін, термінологічне словосполучення 

 
Проблема навчання англомовного наукового мовлення не є новою в 

методиці навчання іноземних мов. Так, в 70–80-ті роки минулого століття 
їй приділялась значна увага вітчизняних учених, що було пов’язано з 
необхідністю вивчення передового наукового досвіду іноземних колег, 
розвитком співробітництва із західними країнами, а також зростаючою 
потребою суспільства в спеціалістах, які здатні читати і розуміти 
англомовну технічну літературу. 

Актуальність цієї проблеми, що зародилася іще в середині 70-х років 
ХХ століття, продовжувала зростати і в 90-ті роки у зв’язку з набуттям 
Україною статусу незалежної держави, яка мала наміри налагодити 
міжнародні контакти з країнами Європейської Співдружності. 
Зацікавленість дослідників у навчанні англійського наукового мовлення 
ще більше посилилася в ті роки, оскільки зв’язки наших і зарубіжних 
наукових діячів почали виявлятись не тільки в обміні науковою 
літературою, але і в необхідності безпосереднього спілкування з метою 
вирішення значної кількості складних науково-технічних проблем. 

Вивчення науково-методичних робіт, що виникли в останнє 
десятиріччя минулого століття і були присвячені навчанню наукового 
мовлення, має велику практичну цінність для сучасного етапу розвитку 
методичної науки в цьому напрямку. 

У зв’язку з цим метою нашої статті є визначення переваг та недоліків 
методів навчання англійського наукового мовлення студентів немовних 
спеціальностей у вітчизняній педагогіці 90-х років минулого століття. 

Аналіз наукових досліджень і психолого-педагогічних публікацій 
свідчить, що окресленою нами проблемою в 90-х роках ХХ століття 
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цікавилися О. М. Акмалдінова, І. С. Бєдріна, В. О. Кудряшова, Л. Г. Орлова, 
С. А. Пітіна та інші. 

У 90-ті роки ХХ століття багато дослідників дотримувалися думки, 
що навчання наукового стилю мовлення може відбуватися тільки у тому 
випадку, якщо відомі його специфічні лінгвістичні особливості. Тому у той 
період з’явилася значно більша кількість філологічних, ніж методичних 
робіт, які були присвячені проблемі визначення лінгвістичного складу 
наукових висловлювань. Ми будемо розглядати й аналізувати такі роботи 
для того, щоб отримати найбільш розгорнуту характеристику змістовного 
аспекту наукового мовлення. 

Так, С. А. Пітіна, досліджуючи наукове мовлення з його 
філологічних позицій, установила його психологічний компонент і 
запропонувала лінгвістичні форми його реалізації. На думку автора, 
психологічними складниками наукового мовлення є судження і умовиводи 
тих, хто його відтворює. При цьому кожне останнє судження і умовивід є 
основами для наступних, більш складних розумових дій. Це положення 
автор пояснює так: «умовивід – це логічна форма виділення нових знань з 
уже наявних», і визначається він як «форма мислення, за допомогою якої з 
одного судження виводиться нове» [1, с. 6]. Таке нове судження 
вважається «складним», оскільки воно утворене з двох інших суджень 
шляхом поєднання їх логічним сполучником «якщо…, то». Загально 
прийнято вважати частину судження, яке тільки-но виникло і відповідає 
слову «якщо», антецедентом, а частину, що відповідає «то» – 
консеквентом [1, с. 6]. 

Далі, говорячи про лінгвістичні форми реалізації психологічного 
компоненту наукового мовлення, автор розкриває його структурно-
семантичні особливості: лексичні, морфологічні, синтаксичні, які 
виражаються словами, словосполученнями і реченнями. 

Одним із способів експлікації умовних смислових відносин є система 
лексичних засобів, що функціонують у певних граматичних структурах. 
Вони можуть виражатися одиницями різних лексико-граматичних класів – 
знаменних і службових, представлятися в лексиці іменниками і дієсловами 
з умовною семантикою, а також включати ряд дієслів у імперативі. Автор 
також показала доволі часте використання в мові англійського наукового 
мовлення таких іменників, як case, assumption, supposition, condition, які 
надають умовну семантику дискурсу наукового тексту [1, с. 6]. 

Розглянемо іще одне філологічне дослідження позначеного нами 
періоду, яке присвячене одній із актуальних проблем структурного змісту 
англійського наукового мовлення, а саме – висловленню гіпотетичності. 
Доволі зрозумілим є той факт, що жодна з наукових робіт не може 
обійтися без висунення будь-яких припущень у зв’язку із дослідженням 
окресленого в ній предмету. Способи вираження цієї гіпотетичності, як 
показано в дисертації І. С. Бєдріної, є доволі різноманітними. 
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Так, аналізуючи велику кількість наукового текстового матеріалу, 
автор цієї роботи показала, що гіпотетичність наукового тексту 
виражається через систему різнорівневих мовних засобів. До них 
відносяться лексичні, лексико-граматичні, морфологічні і синтаксичні. 

Перші представлені лексико-граматичним класом слів: possibility, 
suggestion, doubt, to suppose, to predict, to concede, to query, hypothesis, 
caveat, plausible, probable і т.д.; неозначеними прислівниками і 
займенниками: some, somewhat, somehow і т.д.; і деякими сполучниками, 
що виражають значення альтернативності: or, either … or, neither … nor. 

До других засобів вираження гіпотетичності відносяться модальні 
дієслова can, may, must, ought to, should у поєднанні з інфінітивом. 

Третій спосіб передачі модальності пов’язаний з використанням 
форми майбутнього часу і умовного способу дієслова (Subjunctive I, 
Subjunctive II, Conditional Mood). 

До четвертих (синтаксичних) засобів вираження гіпотетичності 
автор прираховує вставні слова відповідної семантики: probably, possibility, 
may be, а також проблемні питання – прямі і непрямі, питально-відповідні 
комплекси, складнопідрядні речення з підрядними умови та з присудком 
дійсного способу, а також: а) поєднання особової форми дієслова із 
займенником у першій особі: I suppose; б) безособової дієслівної 
конструкції, що містить модальне дієслово (it might be expected …) 
[2, с. 12]. 

Проте наукове мовлення містить в собі не тільки гіпотетичні форми 
висловлювань або аналітичні умовиводи, але і велику кількість 
термінології, пов’язаної з предметом дослідження, яку необхідно вживати 
як у вищезгаданому змісті наукового мовлення, так і в багатьох інших 
смислових аспектах таких, як актуальність дослідження тих чи інших 
явищ, методи проведення експериментальної роботи, теоретичне 
обґрунтування ефективності розроблених положень і т.д. Саме тому 
знати, розуміти і вміти використовувати термінологічний апарат наукового 
мовлення необхідно будь-якому науковому співробітникові. 

Високо оцінюючи значущість цього положення, В. О. Кудряшова 
представила методику навчання читання і перекладу термінологічних 
словосполучень з дієслівним компонентом у науково-технічній літературі, 
що висвітлює галузь зв’язку. В процесі її підготовки автор досліджувала 
структуру і семантику термінологічних словосполучень, встановила їх 
розподіленість і текстоутворюючу функцію в англомовному тексті підмови 
«зв’язок», виявила труднощі сприйняття, дешифровки і перекладу таких 
словосполучень студентами технічних ВНЗ і розробила комплекс 
прийомів, що забезпечують формування навичок і вмінь з читання та 
перекладу розглянутих типів термінологічних словосполучень [3, c. 2]. 

Внесок автора складається в тому, що вона обґрунтувала систему 
навчання читання і розуміння термінологічних словосполучень на основі 
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лінгвістично релевантного їх відбору і організації їх взаємозв’язку для 
утворення більш великих смислових блоків. У зв’язку з цим автор 
запропонувала чотирьохетапний комплекс навчальних дій, спрямованих на 
засвоєння цих термінів як текстоутворюючих одиниць [3, с. 3]. 

Враховуючи всі переваги цієї роботи, важко погодитись з тим, що на 
всіх етапах навчання читання наукових текстів використовується 
«термінологічне сполучення» в якості основної методичної одиниці. Таке 
твердження позбавляє читання функції комунікації і перетворює його в 
функцію семантизації термінологічного апарату, що вивчається. Це 
підтверджується і тим, що студентам пропонуються для читання 
перекладні, а не автентичні наукові тексти. Бездоганне ж наукове 
мовлення включає безліч різних лінгвосмислових явищ, про які ми 
говорили вище і які фактично в повному обсязі представлені в 
практичному посібнику з навчання наукового стилю мовлення 
О. М. Акмалдінової. Вона виявила основні особливості науково-технічних 
текстів англійською мовою; запропонувала методику навчання створенню 
вторинних наукових текстів у вигляді рефератів і анотацій; описала 
особливості мови наукових доповідей, рецензій, оглядів і резюме. Автор 
також створила список клішованих фраз для використання в мовленнєвій 
діяльності наукового змісту [4, с. 7–10]. 

Проте, незважаючи на той факт, що всі ці види наукової діяльності 
представлені в її посібнику, їх методика навчання не розписана за етапами 
і не відображена в системі спеціальних вправ. Наведені в посібнику 
алгоритми методичних дій з розвитку різних видів наукового мовлення не 
розкривають всього відповідного процесу навчання, а звідти – і не 
гарантують набуття студентами необхідних умінь. 

З метою осмисленого вивчення наукового стилю англійського 
мовлення Л. Г. Орлова пропонує порівнювати кожний елемент наукової 
фрази з відповідним елементом російською мовою. В цьому вона вбачає 
спосіб диференціації складних мовних явищ і можливість їх самостійного 
утворення в різних ситуаціях наукового спілкування. З цією метою автор 
досліджує наукові фрази на матеріалі журнальних статей з авіаційної 
тематики в морфологічному і синтаксичному аспектах. Вона встановлює їх 
загальні і відмінні характеристики, а також виявляє типові способи їх 
утворення російською і англійською мовами. 

Так, дослідник доводить, що: 1) кількість модальних слів у науково-
технічному тексті і семантична визначеність лексичних одиниць мови 
знаходяться у відносинах компенсації. Звідти менша кількість модальних 
слів у англійському науковому функціональному стилі у порівнянні з 
російським – з одного боку, і більша категоричність висловлювань – з 
іншого; 2) спосіб передачі реми і теми в мовах впливає на кількісний 
розподіл слів за частинами мовлення; 3) під час викладання англійської 
мови в технічних ВНЗ необхідно робити акцент на двокомпонентних 
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професійних одиницях, оскільки вони складають найбільш розповсюджений 
тип термінологічних словосполучень; 4) більша кількість скорочень в 
англійській мові у порівнянні з російською пов’язана з типологічною 
специфікою аналітичних мов – прагненням до стислості лексичних 
одиниць; 5) російський науковий стиль характеризується меншою 
емоційністю, ніж англійський; 6) серед алломорфних явищ, які притаманні 
науково-технічним текстам англійською і російською мовами, необхідно 
виділяти: а) особливості, властиві порівнюваним мовам в цілому; 
б) специфіку наукових стилів мов, що розглядаються; в) характерні риси 
ідіолекту окремих авторів [5, с. 1–2]. 

Виконане Л. Г. Орловою дослідження має суттєве значення як для 
навчання студентів розумінню автентичного англійського наукового 
мовлення, так і для його самостійного продукування. З метою навчання 
виконання цих двох видів мовленнєвих дій, безумовно, необхідна 
спеціальна методика, а їх лінгвосмисловий аспект є цілком очевидним із 
змісту проаналізованої роботи. 

Таким чином, розглянувши низку наукових робіт 90-х років ХХ 
століття, присвячених навчанню наукового стилю англійського мовлення 
студентів немовних спеціальностей, доходимо наступних висновків: 

1) увага більшості вітчизняних дослідників в окреслений період часу 
була звернута до філологічних проблем наукового дискурсу, через що 
методичний аспект проблеми навчання наукового мовлення практично 
нівелювався, наукове мовлення часто зводилось до переказу наукових 
текстів, було русифікованим і часто використовувалось у спрощеній 
формі; 

2) перевагами представлених робіт вважаємо встановлення 
психологічного компоненту наукового стилю мовлення і лінгвістичних 
форм його реалізації; уточнення структурного змісту англійського 
наукового мовлення і системи мовних засобів, що його виражають; 
виявлення основних особливостей і жанрів науково-технічних текстів; 
визначення методичних дій, спрямованих на навчання створенню 
вторинних наукових текстів таких, як реферат, анотація, рецензія; 

3) до недоліків розглянутих нами робіт відносимо відсутність 
обґрунтування одиниці навчання англійського наукового мовлення; 
недостатню розробленість відповідної структури процесу навчання; 
невизначеність психологічних механізмів породження і реалізації 
наукового стилю мовлення; недооцінку його методологічної сутності; 
необґрунтованість використання автентичних наукових текстів з метою 
розвитку іншомовних умінь. 

Врахування вказаних переваг і недоліків має велику практичну 
цінність для проведення подальшої роботи зі створення й удосконалення 
методів навчання наукового стилю англійського мовлення на сучасному 
етапі. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
АВТОСПРАВИ У 1950–1970 РОКАХ 

 
Розкрито зв’язок між використанням автотранспорту в державі 

та підготовкою вчителів автосправи у 1950–1970 рр. Проаналізовано 
офіційні документи досліджуваного періоду, що стосуються виробництва 
та використання автомобілів і розвитку автомобільних господарств. 
Подано статистичні дані щодо перевезення вантажів і пасажирів 
автомобільним транспортом. Досліджено історичні аспекти 
впровадження автосправи у загальноосвітніх школах, зокрема, вплив 
політехнізації освіти на впровадження автосправи. 

Ключові слова: підготовка вчителя, заклади освіти, автомобільний 
транспорт, автосправа. 

 
Підготовка кваліфікованих фахівців є одним із головних чинників 

прогресу країни. Адже кадрове забезпечення значною мірою визначає 
розвиток економіки, у тому числі, виробництво та транспортування 
продукції. 

Перевезення вантажів здійснюється різноманітним транспортом, 
включаючи автомобільний. Вже минуло 127 років з моменту, коли Карл 
Бенц запатентував перший автомобіль (29 січня 1986 р.). Зрозуміло, що 
використання автотранспорту вимагало навчання водіїв. Проте їх 
цілеспрямовану педагогічну підготовку почали здійснювати значно 
пізніше. А нагальна потреба у вчителях автосправи виникла після масової 
індустріалізації суспільства та швидкого збільшення кількості 
автотранспорту. 

Для вибору оптимального змісту та методики навчання майбутніх 
педагогів необхідно переосмислити досвід минулого. Зокрема, здійснити 
ретроспективний аналіз соціально-економічних факторів, які впливають на 
підготовку вчителів автосправи. Це сприятиме мінімізації впливу 
негативних загальнодержавних тенденцій, використанню позитивних 
економічних явищ, вчасному реагуванню на зміни у соціальних процесах. 
До таких факторів відносять: зміну кількості автотранспорту, що 
використовується в державі; модернізацію правових відносин учасників 
дорожнього руху; зміну вимог до підготовки шоферів; потребу водіїв у 
суспільстві; впровадження викладання автосправи у закладах освіти. 

Ретроспективний аналіз підготовки майбутніх учителів технічних 
дисциплін здійснений у наукових студіях А. Федорович, М. Чепіль, 
Б. Струганця, С. Онопченка, В. Гаркіна, М. Пригодія та ін. Окремі аспекти 
методики викладання автосправи розкритті у наукових працях 
А. Педорича, К. Лощакова, В. Беспалька та ін. 
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Мета статті полягає у виявленні та аналізі впливу соціально-
економічних факторів на підготовку вчителів автосправи у 1950–1970 рр. 

Завдання статті: розкрити зв’язок між використанням автотранспорту в 
країні та підготовкою вчителів автосправи; дослідити питання 
впровадження вивчення автосправи у загальноосвітніх школах. 

Дослідження впливу соціально-економічних факторів на підготовку 
вчителів автосправи розпочнемо з таких чинників, як збільшення кількості 
автомобільного транспорту та його використання в державі. Для цього 
проаналізуємо урядові документи другої половини ХХ століття щодо 
провідних питань динаміки автотранспорту. 

Після другої світової війни у СРСР постала проблема відновлення та 
розвитку промисловості. Одним із провідних важелів господарювання став 
автотранспорт, тому 26 серпня 1945 р. Державним комітетом оборони була 
прийнята постанова «Про відновлення та розвиток автомобільної 
промисловості». Відповідно до неї необхідно було за короткий термін 
розпочати випуск нових вантажних (ГАЗ–51 – у грудні 1945 р., ГАЗ–63 – у 
серпні 1946 р., ЗИС–150 – у травні 1946 р., ЯАЗ–200 – у жовтні 1964 р.) та 
легкових (М–20 «Победа», «Москвич») автомобілів. Народному комітету 
середнього машинобудування потрібно було впровадити найбільш 
досконалу технологію масового виробництва, забезпечити високу 
продуктивність праці, підвищити якість автомобілів, розвивати 
конструкторські та експериментально-виробничі роботи [5, с. 239–241]. 

Визначений курс на швидке відновлення промисловості ефективно 
реалізовувався. Парк автотранспорту безперервно поповнювався новими 
автомобілями та автобусами. 

Подальший розвиток автомобілебудування визначив «Закон про 
п’ятирічний план відновлення та розвитку народного господарства СРСР 
на 1946–1950 рр.». Цим документом було заплановано виробництво 
автомобілів на 1950 р. у такій кількості: вантажні – 428 тис. шт., легкові – 
65,6 тис. шт., автобуси – 6,4 тис. шт. [3, с. 13–14]. 

У директивах розвитку СССР на 1951–1955 рр. запланували 
збільшення (у 1955 р. у порівнянні з 1950 р.) автомобілів на 20 %  
[7, с. 715–716] та передбачили збільшення вантажообігу автомобільного 
транспорту на 80–85 % [7, с. 730]. 

Для збільшення кількості автотранспорту були визначені два шляхи: 
1) розвиток власного виробництва автотранспорту, 2) імпорт автомобілі з 
інших країн. 

У СРСР домінував саме перший шлях. Так, у 1950 р. керівництво 
держави запланувало до 1955 р. збільшити виробництво автомобілів до 
650 тис. штук, (на 146 % відносно кількості вироблених автомобілів у 
1945 р.). Від автомобільної промисловості вимагали [2, с. 549–550]: 

– збільшити випуск вантажних автомобілів на 32 % (із загальною 
вантажопідйомністю – на 45 %), автобусів – на 88 %, легкових 
автомобілів – на 86 %, автомобільних і транспортних причепів у 
4,3 рази; 
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– замінити застарілі моделі автомобілів і автобусів новими з 
вищими експлуатаційними показниками; 

– організувати виробництво автомобілів-самоскидів вантажо-
підйомністю до 50 т.; 

– збільшити виробництво автотранспорту високої прохідності, 
спеціалізованих вантажних автомобілів, удосконалених автопричепів 
і напівпричепів різноманітного призначення. 

Збільшення вантажообігу планували здійснювати не тільки через 
зростання кількості транспорту, а й за рахунок удосконалення схем 
перевезень вантажів, про що свідчить постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 27 серпня 1962 р. «Про заходи щодо подальшого укрупнення 
вантажних автомобільних господарств і розвитку централізованих 
перевезень вантажів автомобільним транспортом». У цій постанові 
визначено завдання [8, с. 221–227]: 

– провести у 1962 р. заходи щодо ліквідації малих автомобільних 
господарств, зокрема, автобаз, гаражів, автомайстерень тощо, та 
покращення використання автомобілів в організаціях, де залишаються 
вантажні транспортні засоби; 

– направляти нові вантажні автомобілі в основному на великі 
автомобільні підприємства; 

– забезпечити подальший розвиток у 1962–1963 рр. централізованих 
перевезень вантажів транспортом, головним чином завіз та вивіз із 
залізничних станцій, портів та аеропортів. 

У вищезгаданій постанові також зазначено, що Ради Міністрів 
союзних республік за погодженням із державним комітетом Ради Міністрів 
СРСР з професійно-технічної освіти повинні: 

– забезпечити розробку у другому півріччі 1962 р. системи 
підготовки водіїв за єдиною методикою та навчальними планами (при 
цьому навчання шоферів у містах доцільно зосередити у закладах 
професійно-технічної освіти та навчальних комбінатах автомобільного 
транспорту загального користування, а також на курсах, що 
організовувалися при цих школах і комбінатах, в автомобільних 
господарствах та організаціях ДОСААФ); 

– організувати навчання майбутніх водіїв автомобілів у 10–11–х 
класах середньої школи із виробничим навчанням, а також серед студентів 
технікумів за рахунок годин, які не входять в робочі навчальні плани; 

– забезпечити створення у 1962–1963 рр. при великих 
автомобільних господарствах та майстернях необхідної матеріально-
технічної бази для розвитку заочної та вечірньої підготовки фахівців із 
автомобільного транспорту, виділивши для цього обладнання, 
приміщення, а також посібники зі спеціальних та загальноосвітніх 
предметів, організувати необхідні лабораторії. 

У 1965 р. виробництвом СРСР випущено 616,4 тис. автомобілів 
(вантажних – 379,6 тис., легкових – 201,2 тис.), і заплановано до 1970 р. 
довести їхню кількість до 1,36–1,51 млн. шт. (600–650 тис. шт. вантажних і 
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700–800 тис. шт. легкових автомобілів) [9, с. 49–50]. Також у плани 
входило підвищити у наступні роки вантажообіг автомобільного 
транспорту загального користування приблизно в 1,7 рази, збільшити 
кількість автомобілів великої вантажопідйомності, розширити автопарк 
для обслуговування населення, активізувати автобусні перевезення 
населення орієнтовно у 1,9 рази, оптимізувати темп будівництва гаражів і 
станцій технічного обслуговування, побудувати за п’ятирічку (1965–
1970 рр.) 63 тис. км. автомобільних доріг загального користування з 
твердим покриттям [9, с. 75]. 

Радянське керівництво взяло курс на укрупнення автомобільних 
господарств та сприяння централізованих перевезень вантажів з метою 
уникнення руху автотранспорту без вантажів. Такий підхід підтверджували 
урядові документи: 

1. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 серпня 1962 р. 
«Про заходи щодо подальшого укрупнення вантажних автомобільних 
господарств і розвитку централізованих перевезень вантажів 
автомобільним транспортом» [8, с. 221–227]. 

2. Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1968 р. 
«Про поліпшення використання автомобільного транспорту» [10, с. 30–41]. 

У постанові від 5 серпня 1968 р. подано конкретні цифри щодо 
диференціації малих та середніх автогосподарств, а саме: організовувати 
нові автомобільні господарства з кількістю не менше 50 одиниць (виняток 
становили автогосподарства колгоспів, радгоспів, підприємств харчової та 
м’ясної промисловості), в окремих районах допускалося організовувати 
вищезгадані підприємства з кількістю автомобілів не менше 15 [10, с. 31]. 

Оскільки збільшення автомобільного транспорту здійснювалося не 
тільки у державних організаціях, а й у приватній власності, керівництво 
СРСР 10 жовтня 1967 р. прийняло рішення створити самостійні 
підприємства з технічного ремонту й обслуговування транспортних 
засобів, які належать громадянам [8, с. 163]. Виконання цього рішення 
передбачало: 

– проведення єдиної технічної політики в галузі технічного 
обслуговування приватних автомобілів; 

– розробку та виробництво гаражного обладнання, спеціальних 
інструментів; 

– розробку рекомендацій щодо вдосконалення системи технічного 
обслуговування транспортних засобів [8, с. 165]. 

У сільському господарстві також був курс на централізацію 
перевезень автомобільним транспортом. Аналіз документів підтверджує 
цей факт. Так, у постанові Ради Міністрів СРСР від 14 листопада 1969 р. 
зазначено: 

– для обслуговування державних сільськогосподарських підприємств 
створити у 1969–1970 рр. підприємства «Транссільгосптехніка», 
на базі яких створювати автоколони з кількістю не менше 100 
вантажних автомобілів кожна; 
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– при необхідності, за рішенням керівництва СРСР, автоколони 
передавати з однієї союзної республіки в іншу для збирання 
урожаю, міжреспубліканських перевезень сільськогосподарської 
продукції тощо [10, с. 551–552]. 

Головним чином увагу зосередили на централізації перевезень, 
укрупненні автогосподарств, централізованих пошуках вирішення проблем 
технічного обслуговування автомобілів. 

Щоб зрозуміти наскільки вищезазначені постанови та накази були 
ефективні, проаналізуємо статистику розвитку та використання 
автотранспорту у досліджуваний період. 

Динаміка зміни кількості перевезень автотранспортом у 1940–
2010 рр. показано у таблиці 1 [12, с. 226, 234] та для унаочнення цих даних 
на схемі 1 цю статистику подано у вигляді графіка. 

 
Таблиця 1 

Статистичні дані про перевезення вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом на території України у 1940–1970 рр. 

 
Рік Перевезення вантажів, 

млн. т. 
Вантажооборот, 
млрд. ткм 

Перевезення пасажирів, 
млн. осіб 

1940 187 1,7 29 
1950 366 3,6 59 
1955 687 7,3 495 
1960 1678 17,7 1408 
1965 2362 24,4 2885 
1970 3058 41,6 5061 

 

 
 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості перевезень вантажів та пасажирів 

автомобільним транспортом в Україні 
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Отже, офіційні документи свідчать про курс на стрімке збільшення 
використання автотранспорту, а статистика підтверджує ефективність 
економічних рішень керівництвом СРСР. Накази та постанови також 
свідчать про курс на модернізацію правових відносин суб’єктів 
автомобільного транспорту та удосконалення підготовки водіїв. 

Оскільки загальновідомо, що у підготовці кадрів для будь-якої галузі 
провідну роль відіграють заклади освіти, то доцільно проаналізувати 
питання: Як відреагували навчальні заклади на вищезазначені фактори? 
Які вимоги ставили до підготовки водіїв? Якою була готовність шкіл до 
навчання водіїв? 

Стрімкий ріст закладів освіти та збільшення учнів і студентів було 
передбачено у п’ятирічному плані на 1946–1950 рр.. Зокрема, планувалося: 
довести кількість початкових, семилітніх і середніх шкіл у 1950 р. до 
193 тис. і кількість учнів у них до 31,8 млн. осіб; забезпечити обов’язкове 
навчання дітей з семирічного віку; збільшити кількість студентів у  
вищих навчальних закладах до 674 тис. чоловік, учнів середніх 
спеціальних закладів до 1,28 млн. осіб; розширити підготовку фахівців 
вищої та середньої кваліфікація для промисловості, а також учителів 
початкових та середніх шкіл; підвищити якість кадрів вищої та середньої 
кваліфікації [4, с. 3]. 

Поряд зі збільшенням кількості навчальних закладів було 
заплановано також реформи, орієновані на модернізацію підготовки учнів 
та вчителів [7, с. 734–735]: 

– до 1955 р. завершити перехід від семирічної освіти до 
всезагальної середньої (десятирічна) у столицях республік, містах 
республіканського підпорядкування та в обласних і великих 
промислових центрах; 

– створити умови до повної реалізації десятирічної освіти в інших 
містах та у сільській місцевості; 

– збільшити будівництво міських та сільських шкіл орієнтовно на 
70 % у порівнянні з попередньою п’ятирічкою; 

– розпочати реалізацію політехнічного навчання у середній школі з 
метою подальшого підвищення виховного значення загальноосвітньої 
школи та забезпечення умов вільного вибору професій; 

– вжити необхідні заходи для переходу до всезагального 
політехнічного навчання. 

Одним із аспектів реалізації завдання щодо політехнічної підготовки 
у загальноосвітніх школах було відновлення трудового навчання у 1954 р. 
У наступному році у школах було запроваджено практикуми з 
машинознавства, сільського господарства та електротехніки. У 1955–
1956 н.р. виробниче навчання було запроваджено у 459 середніх школах і 
охопило близько 19 тисяч учнів. Разом у школах готували фахівців із 39 
спеціальностей, серед них: дизеліст, шофер, тракторист, комбайнер тощо 
[6, с. 30]. 
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Кількість шкіл, які здійснювали підготовку водіїв у процесі 
виробничого навчання, була невелика. Це пов’язано з тим, що існувала 
також потреба в інших професіях. А учням поряд із освоєнням будь-якого 
фаху, у процесі своєї майбутньої діяльності необхідно було володіти 
автомобілем. 

Тому пізніше в середніх школах були організовані гуртки по 
вивченню автомашини. Це давало можливість учням, закінчуючи школу, 
одержати посвідчення водія. Вперше таку роботу впровадили у 1963–1964 
навчальному році за програмою підготовки шофера-аматора для учнів ІХ–
ХІ класів. 

Гурткова робота у загальноосвітніх школах не забезпечувала 
підготовку водіїв у тій кількості, яка була необхідна народному 
господарству. Оскільки потреба у шоферах зростала разам із збільшенням 
кількості автотранспорту, то необхідна була масова підготовка водіїв. 

Одним із закладів, де вирішили цілеспрямовано готувати водіїв, були 
середні школи. Так, у постанові Ради Міністрів СРСР від 14 січня 1969 р. 
«Про навчання учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл 
автосправи» зазначено: 

– Міністерству освіти СРСР і Раді Міністрів союзних республік 
ввести, починаючи з 1969–1970 навчального року, в середніх 
загальноосвітніх школах навчання учнів 9–10(11) класів автосправи. Крім 
того, поза навчальним планом відвести на індивідуальне навчання 
практичному водінню автомобіля 32 години для підготовки водія-аматора 
або 50 годин – шофера-професіонала. 

– Міністерству освіти СРСР і Державній автомобільній інспекції 
Міністерства внутрішніх справ СРСР розробити і затвердити до 1 березня 
1969 р. програму навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів 
автосправи та порядок отримання ними прав водія-любителя, водія-
професіонала. Учням, які закінчили школу з навчанням автосправи та 
успішно склали іспити в органах Державної автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх справ СРСР, передбачити видачу водійських 
посвідчень із правом допуску до управлінню автомобілем після досягнення 
18 років. 

– Ввести у середніх загальноосвітніх школах, у яких заплановано 
навчання учнів автосправи, посади інструктора з навчання практичному 
водінню автомобіля у розрахунку один інструктор на 35 учнів. 

– Зобов’язати виконкоми районних і міських Рад депутатів 
трудящих забезпечити підбір для загальноосвітніх шкіл викладачів 
автосправи та інструкторів з навчання практичному водінню автомобіля із 
числа кращих працівників місцевих організацій. Прикріпити загальноосвітні 
школи до автогосподарств, промислових або сільськогосподарських 
підприємств і зобов’язати їх надавати школам необхідну допомогу в 
установці та монтажі діючих стендів двигунів і агрегатів у навчальних 
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кабінетах, а також у технічному обслуговуванні та ремонті автомобілів. 
– Радам Міністрів союзних республік забезпечити виділення для 

загальноосвітніх шкіл, у яких вводиться навчання учнів автосправи, у 1969 
році вантажних автомобілів та запасних частин, які передані республікам 
згідно народногосподарського плану Міністерством оборони СРСР. 

– Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити реєстрацію в 
установленому порядку навчальних автомобілів середніх загальноосвітніх 
шкіл [11, с. 60–61]. 

Навчання автосправи (починаючи з IX класу) запланували ввести у 
декілька етапів. У 1969–1970 навчальному році – у 510 школах, в 1970–
1971 н.р. – у 1020, в 1971–1972 н.р. – у 2030 школах СРСР [1]. 

У 1950–1970 рр. стрімко збільшувалася потреба у водіях, у зв’язку з 
інтенсивним впровадженням автотранспорту в усіх галузях економіки. У 
цей період також збільшувалася кількість закладів освіти. Це сприяло 
підготовці кваліфікованих кадрів для народного господарства. У кінці  
60-х рр. було прийнято рішення навчати старшокласників автосправи. Це 
було спричинено тим, що загальноосвітні школи мали найбільш розвинену 
мережу навчальних закладів, а відповідно – могли забезпечити підготовку 
шоферів у великій кількості. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати висновки: 
1. Основними соціально-економічними факторами впливу на 

підготовку вчителів автосправи у 1950–1970 рр. є стрімке збільшення 
транспорту у державі, зростання перевезень вантажів та пасажирів 
автомобілями, збільшення кількості закладів освіти, політехнізація 
навчання. 

2. Забезпечення якісної підготовки шоферів потребувало 
кваліфікованих учителів автосправи. А швидка модернізація конструкцій 
автомобілів вимагала змін у змісті навчання. Удосконаленню підготовки 
педагогів сприяло також збільшення автотранспорту та зростання 
інтенсивності його використання, що передбачало у свою чергу розвиток 
системи спеціальних навчальних закладів. Крім того, спрямованість на 
політехнізацію освіти забезпечила впровадження вивчення автосправи у 
старших класах. 
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УДК 373:091(477) 
 

Октавія Фізеші 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ НА ЗАКАРПАТТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті аналізуються наслідки впливу суспільно-політичних умов 

на розвиток початкової школи у Закарпатті другої половини ХІХ 
століття. Зокрема, йдеться про освітню політику Австро-Угорщини 
щодо розвитку національних початкових шкіл народів, які проживали на 
закарпатоукраїнській території, що входила до складу Угорського 
королівства, особливості реалізації основних положень освітніх законів 
1868 р., 1879 р., 1897 р. у вирішенні питання мови навчання у початковій 
школі. 

Ключові слова: початкова школа, суспільно-політичні умови, 
Закарпаття. 

 
Трансформація суспільного устрою в Україні зумовлює зміни в 

культурі, освіті, духовному становленні підростаючого покоління. Вони 
потребують переосмислення педагогічних ідей минулого в ракурсі 
запобігання відхиленням у формуванні особистісних якостей сучасних 
школярів шляхом творчого вдосконалення методів, способів та засобів 
впливу на них. Об’єктивний історико-педагогічний аналіз її розвитку та 
подальше творче використання його результатів з урахуванням нових 
вимог і можливостей держави дадуть змогу якісно оновити й удосконалити 
програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 
сучасній початковій школі. 

Аналіз історико-педагогічних досліджень дає підстави стверджувати, 
що різноманітні аспекти освітніх проблем, розвитку теорії та практики 
навчання в закладах освіти другої половини ХІХ століття знайшли 
відображення в працях науковців: Л. Березівської, Л. Вовк, М. Гриценка, 
П. Дроб’язка, М. Євтуха, Т. Завгородньої, І. Зайченка, В. Липинського, 
І. Мельник, О. Савченко, С. Сисоєвої, О. Сухомлинської, Б. Ступарика, 
А. Черкашина, М. Ярмаченка та ін., чиї дослідження мають 
узагальнюючий характер, комплексно розкривають проблеми освітньої 
політики, загального шкільництва, розбудови національної освіти, ідеї 
української національної школи, оригінальність і самобутність української 
концепції та моделі загальної освіти, діяльність педагогів та громадських 
діячів. 

Історія розвитку освіти на Закарпатті знайшла відображення у 
наукових розвідках А. Бондаря, В. Гомонная, І. Гранчака, Д. Данилюка, 
А. Ігната, П.-Р. Магочія, П. Стрічика, М. Ричалки, В. Росула, О. Рудловчак, 
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В. Химинця, Д. Худанича, А. Чуми та ін. 
Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати наслідки впливу 

суспільно-політичних умов розвитку Закарпаття у другій половині ХІХ 
століття на стан початкової освіти та шкільництва. 

Початок другої половини ХІХ століття для Австро-Угорщини був 
означений революційними подіями, які вже хвилею прокотилися по 
західноєвропейських країнах. Для Угорщини 1848 рік знаменував собою 
також початок національно-визвольної боротьби, основним завданням якої 
було відокремлення Угорщини від панівного впливу Габсбургзької 
монархії в окрему державу, ліквідація економічних основ феодалізму, 
забезпечення демократизації політичного життя та, найважливіше, 
забезпечення рівних прав для всіх народностей, які входили до складу 
Австро-Угорщини. 

Проте, після угорської революції новостворений угорський уряд 
проводив по відношенню до неугорських національностей політику 
великодержавного шовінізму. Незадоволенням національних меншин 
скористалася Габсбургзька династія, яка уклала союз зі слов’янським 
населенням своєї імперії, надавши їм ширші можливості для національно-
культурного розвитку. У квітні 1849 р. було створено Міністерство 
культури і релігії, яке приступило до розробки освітнього закону, в основу 
якого було покладені педагогічні ідеї прогресивних педагогів, що 
виступали за звільнення школи з-під впливу релігії та навчання дітей 
рідною «материнською» мовою. Ці позитивні зміни отримали підтримку 
серед представників інших неугорських національностей, які проживали в 
Угорщині. Зокрема, це призвело до відкриття нових можливостей задля 
розвитку шкільної справи для корінного населення Закарпаття. Так, «під 
керівництвом Добрянського [тут: А. Добрянський – відомий 
закарпатоукраїнський державний та громадський діяч ХІХ століття – 
О. Ф.] була відправлена депутація до імператора Франца Йосифа з 
вимогами закарпатського населення. Вимоги торкались і впорядкування 
шкільних справ: визнання руської національності [тут: руська 
національність – русини – О. Ф.] в Угорщині, впровадження рідної мови в 
школах, створення в руських округах гімназій, створення в Ужгороді 
академії, відкриття доступу у Львівський університет молоді з Закарпаття, 
надання руським учителям таких прав і матеріального забезпечення, як і в 
інших областях держави. 

З цих вимог задоволені були лише деякі: рідна мова стала 
обов’язковим предметом в школах, народні школи з більшістю місцевих 
учнів були дані під керівництво руських консисторій, була звернена увага 
на вивчення рідної мови в учительській семінарії, окружним інспектором 
українських шкіл було призначено Віктора Добрянського, брата Адольфа 
Добрянського» [1, с. 55–56]. 

У перші пореволюційні роки на Закарпатті зросла кількість 
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початкових шкіл. Проте, не зважаючи на обіцянки, забезпечити право 
національностей, які входили до складу Австро-Угорщини, на реалізацію 
рідномовної освіти, уряд передав повноваження щодо організації та 
утримання шкіл місцевим громадам: «Найбільшою перешкодою у 
відношенні заснування сільських шкіл представляється нам очевидна 
убогість народу нашого… Як же можна вимагати, щоб народ наш, у якого 
дуже часто не вистачає засобів на прожиття і уплату податі, щоб він на 
своєму утриманні побудував шкільний будинок і платив учителя?» [Цит. 
за: 1, с. 61]. Цей крок з боку уряду Австро-Угорщини при його обізнаності 
зі скрутним соціально-економічним становищем закарпатоукраїнського 
населення унеможливив стрімке поширення рідномовної початкової 
освіти, що, в кінцевому рахунку, сприяло збереженню державної політики 
в сфері освіти. 

Не зважаючи на труднощі організації та утримання початкових шкіл, 
їх кількість поступово збільшувалася, головним чином за допомоги 
громадських діячів, у переважній більшості які одночасно виступали і 
меценатами. Серед останніх – О. В. Духнович, який зробив великий внесок 
у розвиток шкільної справи, педагогіки та підручникотворення. Зокрема, 
про це сам О.Духнович згадував: «По закінченню нещасного заколоту, так 
званого кошутовського, в Угорщині – угорські русини, російськими 
полками запалені, почали по-народному думати, збудувавши силами 
слабими письменність свою. Я в тій справі був запалений, спонукав 
молодь руську до діла» [2, с. 94]. Як наслідок – йому належать: видання 
першого підручника на всій Західній, Україні з теорії і практики навчання і 
виховання молоді «Народной педагогии в пользу училищ й учителей 
сельских» (1857), «Книжиця читальная для начинающих» (1847, 1850, 
1852, 1854), «Краткий землепис для молодих русинов» (1831), 
«Сокращенная граматика письменного русского языка» (1853). Педагогічні 
ідеї О.Духновича мали значний вплив на розвиток і становлення 
педагогічної думки на Закарпатті аж до середини ХХ століття, до часу його 
приєднання до Радянської України. 

Щодо змісту освіти цього періоду, то слід зауважити, що у 
переважній більшості початкових шкіл перевага надавалася вивченню 
церковних предметів, рідній мові, арифметиці. Брак підручників зумовив 
вивчення географії та історії тільки в окремих школах. Пріоритетними 
педагогічними цінностями цього періоду стали «материнська» (рідна) 
мова, патріотизм, народність, релігійні морально-етичні постулати. 

Також серед чинників упливу на розвиток початкової школи цього 
періоду слід відзначити складні соціально-економічні умови, які зумовили 
сезонний характер відвідуваності школярами навчальних занять, оскільки 
діти були затребувані в домашньому господарстві як робоча сила, а також 
на умови оплати праці вчителів. Так, «села, які знаходились на  
більш родючих землях, матеріально були краще забезпечені, краще 
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утримували і вчителя. Учителі північних, гірських районів з платнею 
стояли бідніше» [1, с. 66]. 

Однак вже у 1867 р., коли між Австрією та Угорщиною був 
укладений договір про врегулювання державно-правових відносин, а саме 
Угорщина стає окремим королівством з власною конституцією, 
розпочинається відверта мадяризація закарпатоукраїнського населення. 
Новий парламент приступив до реорганізації освітньої сфери й у 1868 р. 
прийняв новий освітній закон, який увійшов в історію як Закон Йозефа 
Етвеша – міністра культури й освіти Угорщини. Прогресивність цього 
закону полягала в тому, що він офіційно залишав право здійснювати 
початкову освіту, тобто навчання в елементарних школах, рідною мовою. 
Проте видимий прогрес був не що іншим, «як ласкавий спосіб притягнути 
представників національностей до добровільної мадьяризації свого 
народу» [1, с. 75]. Цим законом було забезпечено проведення 
реформування початкової школи, зокрема почали функціонувати початкові 
народні школи із двох навчальних курсів – елементарна школа (1–6 класи) 
та вища народна школа (3 класи – для хлопчиків, 2 класи – для дівчаток). 
Основну початкову школу повинні були відвідувати всі діти віком від 
шести до дванадцяти років. Після її завершення всі діти мали йти до вищих 
народних шкіл, які діяли в основному із жовтня до березня у вечірній час, 
та основне завдання яких – здійснення всебічної освіти, підготовка до 
виконання трудових функцій (при кожній такій школі повинні бути 
створені навчальні майстерні або сільськогосподарські ділянки). Історія 
розвитку шкільництва згодом покаже, що вищі народні школи втратять 
свою актуальність і делегують свої функції горожанським школам. 

Згідно із Законом Й. Етвеша школи могли створюватися за державні 
чи приватні кошти, належати общинам або церквам. Проте заснування 
саме державних шкіл було одним із найефективніших методів для 
мадяризації населення, окрім того вони відзначалися кращим кадровим та 
матеріальним забезпеченням. У державних школах всі навчальні предмети 
вивчалися державною – угорською – мовою. Церковні школи питання 
мови навчання вирішували спільно з громадою. Здебільшого тут велося 
двомовне навчання, а за відсутності підручників та належної підготовки 
вчителів рівень навчальних досягнень був значно нижчим, ніж у 
державних школах. Також закон встановлював, «що там, де є 30 
школоповинних дітей, батьки яких не бажають посилати у церковну 
школу, село повинно постаратись про загальну (сільську) школу. Держава 
може, але не мусить, будувати та відкривати школу» [1, с. 75]. Слід 
відзначити, що таких шкіл на Закарпатті було вкрай мало. 

Закони, видані угорським урядом у 1879 р. та 1897 р., визначили 
державну мовну політику в сфері освіти,а саме: 

– вивчення угорської мови в неугорськомовних школах є 
обов’язковим починаючи з початкової школи; 
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– використання у процесі навчання підручників за ухвалою 
Міністерства освіти; 

– посаду вчителя та шкільного інспектора може обіймати людина, 
яка володіє угорською мовою. 

Про наслідки впливу денаціоналізації закарпатоукраїнського 
населення через заборону навчатися у початкових школах рідною 
«материнською» мовою можна спостерігати на рис. 1, де діаграма 
укладена на підставі аналізу статистичних даних, які друкувались у 
педагогічному часописі «Учитель» (1929, Ч. 3–4) [5, с. 29–30]: 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка розвитку шкіл на Закарпатті  
у другій половині ХІХ століття (мовний аспект) 

 
На занепад шкільництва та освіти вплинула відсутність єдиної 

позиції щодо визначення літературної мови, яка зумовлювалась, на думку 
О.Морозової, «такими чинниками: 

1. Географічний (географічна межа українських територій збігалася 
з етнографічним кордоном мадярів і словаків на півдні). Часто стосунки 
українців відбувалися тільки в мадярському або в словацькому 
середовищі. 

2. Етнокультурний чинник (впливи сусідніх народів на українців 
Закарпаття). 

3. Етнічний чинник (розташування на українській етнографічній 
території кількох інших етнічних груп: євреїв, циган, німців, румунів, 
мадярів, чехів, росіян та ін). 

Крім того, соціально-економічне становище також було 
несприятливим для формування національної інтелігенції як основного 
рушія в справі націоналізації освіти» [4, с. 73]. 

Так, місцеве населення в освітньо-культурній сфері користувалося 
«русинським язичієм», тобто мовою, яка була сумішшю російської, 
української та словацької мов, та була більш прийнятною для офіційного 
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угорського уряду та москвофільних організацій, ніж літературний варіант 
української мови. 

Варто зазначити, що друга половина ХІХ століття сприяла появі 
значної кількості педагогічних видань, на сторінках яких публікувалися 
офіційні матеріали Міністерства освіти, а також висвітлювалися провідні 
педагогічні ідеї та тенденції виховання, методики викладання окремих 
предметів, питання змісту освіти, укладання підручників тощо, що 
засвідчує інтерес педагогічної громадськості до поширення освіти та 
шкільництва на Закарпатті. Досліджуючи висвітлення проблем народної 
школи і виховання у педагогічній пресі на західноукраїнських землях 
І. Мельник зазначає, що «характерною ознакою часу – була невизначеність 
політичних орієнтацій інтелігенції» [3, с. 44]. Тому і педагогічні видання 
виявилися, насамперед, виразниками тих або інших політичних 
(мадярських, проросійських) уподобань, зокрема літературний тижневик 
«Світ» (1867 р.), а з 1871 р. – «Новий світ», що друкувався язичієм й не міг 
послідовно й демократично вирішувати проблеми народної школи, освіти 
українців краю. 

Важливе місце з-поміж педагогічних періодичних видань займає 
«Учитель», який вважається «Педагогическим и народопросвіщающим 
журналом (1867 р.). Видання було призначене для широкої аудиторії – 
вчителям, шкільній молоді, простому народу. «Учитель» відзначався 
послідовними виступами проти мадяризації населення, однак проявляв 
нейтральну позицію щодо мовних проблем. «Учитель» відстоював свій 
«руський язик», в якому яскраво проступали місцеві діалектизми з 
русизмами і мадяризмами. 

Отже, як бачимо державна політика та суспільна ідеологія є 
визначальними чинниками у розвитку освіти та шкільництва. Особливо 
яскраво це виражено на Закарпатті у другій половині ХІХ століття, коли 
воно входило до складу великої імперії, і по відношенню до місцевого 
населення, яке хоч і за чисельністю було домінуючим, проте в рамках 
імперії воно виступало як національна меншина, застосовувалась політика 
денаціоналізації, головним засобом якої виступала школа. Серед умов, які 
вплинули на розвиток початкової школи, також слід відзначити складне 
економічне становище населення, відсутність державної підтримки шкіл 
неугорських національностей, невирішеність мовного питання, проте 
важливим стимулом для розвитку початкової школи та шкільництва 
загалом став підвищений інтерес з боку передової громадськості, 
інтелігенції краю до вирішення шкільних та педагогічних проблем. 

Перспективними напрямками наукових досліджень є вивчення 
впливу системних трансформаційних процесів на розвиток освіти та 
шкільництва в різні історичні періоди Закарпаття, критичне 
переосмислення їх наслідків, можливе використання в сучасній освітній 
практиці. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
313 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бондар А. Українська школа на Закарпатті та Східній Словаччині 

(Історичний нарис). Частина 1. / Андрій Бондар, Андрій Чума. – 
Пряшів : Видання ЦК Культурного Союзу Українських трудящих в 
ЧССР, 1967. – 167 с. 

2. Духнович О. Твори : у 4-х томах / Олександр Духнович. – Пряшів, 
1967. – Т. 2. – 649 с. 

3. Мельник І. М. Проблеми народної школи і виховання в педагогічній 
пресі (за матеріалами західноукраїнських видань другої половини 
ХІХ  – початку ХХ століття) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / 
Ірина Миколаївна Мельник. – Луцьк, 1997. – 181 с. 

4. Морозова О. С. Рух за впровадження української мови в навчальних 
закладах України в кінці XIX – на початку XX століття : дис. … 
кандидата іст. наук : 07.00.01 / Ольга Станіславівна Морозова. – 
Миколаїв, 2007. – 301 с. 

5. Українські школи в бувшій Угорщині від 1868 до 1914 року // 
Учитель. – 1929. – Ч. 3–4. – С. 29−30. 

 
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
314 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
У статті висвітлено сутність соціального працівника як суб’єкта 

здійснення державної молодіжної політики на загальновизнаних 
гуманістичних, демократичних та правових засадах. Визначено основні 
функції та завдання на різних рівнях реалізації соціальної діяльності, що 
вимагає і різних рівнів освіти та кваліфікації. Окреслено соціальні послуги, 
в яких реалізується державна молодіжна політика. 

Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, державна 
молодіжна політика. 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства одним з найважливіших, 

пріоритетних напрямів діяльності держави на політичному, соціальному, 
економічному, законодавчому та організаційному рівнях є створення 
сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації 
молодих людей, вирішення нагальних проблем молоді щодо 
інтелектуального, морального, фізичного розвитку, реалізації її творчого 
потенціалу, підтримки інноваційної діяльності та громадської активності. 

Підґрунтям дієвої системи соціалізації молоді, її громадянського 
становлення в інтересах як самої молодої людини, молодого покоління в 
цілому, так і регіону, держави зокрема є підготовка професійно 
компетентних, конкурентоздатних, гуманістично орієнтованих, кваліфікованих 
фахівців, тобто формування суб’єктів професійної діяльності, здатних 
вільно та свідомо вдосконалювати, забезпечувати ефективну реалізацію 
державної молодіжної політики. Однак, сучасна молодіжна політика є 
принципово відмінною порівняно з політикою попередніх часів, і 
здійснюється за нових гідних умов життя громадян та розглядає молодь як 
базовий стратегічний ресурс держави і суспільства, як суб’єкт соціальної й 
економічної політики. Нині стає усе більш значущим пошук і 
вдосконалення державної молодіжної політики, що має бути не 
епізодичним, а постійним процесом, яку необхідно здійснювати за 
основними, стратегічними напрямами впровадження в Україні. Поряд з 
цим, в державі останнім часом загострюються міжнаціональні відносини, 
еміграційні процеси, країна зазнає економічних і соціальних реформ, які 
зумовлюють соціальну перебудову суспільства та визначають подальший 
розвиток соціальної роботи в цілому та діяльності соціального працівника 
як суб’єкта здійснення державної молодіжної політики зокрема. 
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Дотримання принципів соціального партнерства та субсидіарності, 
ефективності державної молодіжної політики можливо лише за умов 
широкої участі в її реалізації самої молоді та молодіжних організацій, які 
перебували у центрі уваги значної кількості наукових досліджень ще 
наприкінці ХХ століття. Вагомий внесок у розробку моделей державної 
молодіжної політики, механізмів її реалізації, усвідомлення нового типу 
взаємостосунків держави і молоді зробили вчені: П. Кваккестейн, К. Лазос, 
П. Лаурітцен, Ф. Ч. Мюллер, М. Харрісон, К. Хартман-Фріч, А. Цокаліс. 
Концептуальні засади сучасної державної молодіжної політики в Україні 
розкрито у працях В. Барабаша, В. Бачигіна, В. П. Борзова, М. Головатого, 
В. Головенько, Н. Комарова, А. Матвієнко, Я. Немирівського, В. Плохій, 
І. Хохленкова, О. Яременко та інших. 

Наукові публікації Ю. Березкіна, С. Григор’єва, І. Зимньої, А. Панової, 
В Сидорова, А. Пригожина, Є. Холостової присвячені питанням становлення 
соціальної освіти, розкриттю змісту та головних функцій професійної 
діяльності соціальних працівників. Окрім цього, проблема соціального 
працівника як суб’єкта здійснення державної молодіжної політики 
висвітлено у нормативно-правових документах. Проте на нинішньому 
етапі розвитку теорії і практики державної молодіжної політики в Україні 
бракує наукових досліджень, практичних розробок, які б пропонували 
ефективні технології соціальної роботи щодо вдосконалення нормативно-
правого забезпечення здійснення державної молодіжної політики, 
врегулювання суспільно-політичних та економічних проблем. 

Мета статті – розкрити особливості соціального працівника як 
суб’єкта здійснення державної молодіжної політики. 

Діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, 
молодіжним рухом здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій 
сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, 
організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, 
інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її 
творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України  
[3, с. 1]. Ця діяльність ґрунтується на загальновизнаних гуманістичних, 
демократичних та правових засадах, а здійснюють її соціальні працівники, 
фахівці з соціальної роботи – «люди, які внаслідок своїх посадових і 
професійних обов’язків надають всі (або окремі) види соціальної допомоги 
в подоланні людиною, сім’єю або групою людей проблем, що у них 
виникли» [4]. При цьому вони обов’язково дотримуються принципів 
законності, захисту прав людини, диференційності, системності, 
індивідуального підходу, доступності, конфіденційності, відповідальності 
суб’єктів соціальної роботи згідно етичних і правових норм, вимог та 
правил її здійснення, добровільності у прийнятті допомоги. 

Працівник соціальної роботи може працювати на різних рівнях 
реалізації соціальної діяльності, що вимагає і різних рівнів освіти та 
кваліфікації. Соціальна робота є важливим елементом державної 
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молодіжної політики, що проводиться повсякчасно з урахуванням 
можливостей країни, її економічного, соціального, історичного, 
культурного розвитку і світового досвіду в цьому напрямку. Разом з тим, 
кожний історичний етап у розвитку країни потребує свого, специфічного 
підходу до вирішення проблем людства, реалізації державної молодіжної 
політики. Що ж таке «соціальна робота», «молодь»? 

Соціальна робота, як наголошує Національна асоціація соціальних 
працівників США, – це професійна діяльність з надання допомоги 
індивідам, групам і спільнотам, посилення чи відродження їхньої здатності 
до соціального функціонування та створення сприйнятливих умов для 
досягнення цих цілей [6, с. 31–32]. На думку М. Фірсова, суть соціальної 
роботи полягає у наданні допомоги в системі соціокультурних і 
психосоціальних взаємодій та відносин різних суб’єктів, тобто – автор 
акцентує увагу на аспекті самодопомоги [8, с. 21]. Оскільки найбільшою 
цінністю нинішнього суспільства є людина, її сутність, індивідуальні 
особливості, то соціальному працівнику як фахівцю варто досягнути 
цілісного розвитку особистості та діяльності, набути професіоналізму, 
майстерності, щоб у процесі допомоги знайти найефективніші методи 
роботи. 

Перехід до нових форм суспільних відносин зумовлює значні зміни 
соціального становища різних верств населення, у тому числі й тих, що 
традиційно вважалися носіями передових ідей. Одне з основних місць у 
нових умовах належить молоді. Обрані нею соціальні орієнтири суттєво 
визначають майбутнє суспільства [7, с. 428]. Молодь – диференційована 
соціальна група, яка набуває рис соціальної спільноти та має специфічні 
соціально-психологічні, соціальні, культурні та інші особливості, 
перебуває у процесі соціалізації, має свій соціальний вік і відповідно до 
потреб часу має бути творцем або зачинателем нової соціальної і 
культурної реальності [5, с. 52–53]. На думку М Головатого, молодь – це 
соціально-демографічна група, що переживає період становлення 
соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни [1]. 
Виокремлення в Україні молоді як соціально-демографічної групи 
населення та період «молодості» визначено Законом «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [2] як період в 
межах 14–35 років. 

Соціальний працівник покликаний забезпечувати соціально-
педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяти взаємодії 
навчальних закладів, сім’ї, служб для молоді, підрозділів державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та 
громадських організацій з метою адаптації особистості до вимог 
соціального середовища [7, с. 232], створення умов для її всебічного 
гармонійного розвитку. 

Ступінь розвитку соціальної активності, величина її інтенсивності 
залежать від позиції людини щодо основного виду діяльності, в яку вона 
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включена як громадянин. Саме в цій діяльності відбувається оволодіння 
соціально важливими обов’язками, формується колективістська 
самосвідомість, визначається самооцінка, завойовується престиж, 
нагромаджується досвід колективних відносин. 

Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної 
політики надає соціальні послуги, в яких вона реалізується, а саме: 
педагогічні, психологічні, соціально-медичні, юридичні тощо. Державна 
молодіжна політика передбачає залучення соціального працівника до 
таких видів професійної діяльності як створення відповідної системи 
освіти, професійної орієнтації і підготовки молоді до праці; запобігання 
безробіттю, забезпечення зайнятості молоді; встановлення для випускників 
шкіл, профтехучилищ, технікумів, ВНЗ, а також військовослужбовців, 
звільнених у запас, певних гарантій та можливостей для праце-
влаштування; стимулювання підприємств і організацій, що спрямовують 
матеріальні та грошові ресурси на спеціальні молодіжні програми і 
проекти, на забезпечення зайнятості молоді, випуск товарів і надання 
послуг для молоді; створення та організацію діяльності госпрозрахункових 
та інших молодіжних підприємств і формувань, які дбають про надання 
допомоги молодим людям; розвиток нових форм трудової участі молоді у 
виробництві; стимулювання молоді, її організацій на самостійне вирішення 
власних соціальних проблем (розвиток молодіжних житлових 
кооперативів, центрів науки, творчості, дозвілля і відпочинку тощо); 
вирішення житлових проблем молоді (зокрема створення системи 
пільгового кредитування для молодих сімей); вивчення та формування 
розумних потреб молоді, розширення асортименту послуг і збільшення 
випуску товарів для молоді; державне стимулювання і фінансування 
молодіжного обміну з представниками інших держав з метою підвищення 
професійної кваліфікації молоді, набуття нових спеціальностей, 
розширення світогляду. 

Сучасний розвиток суспільних інституцій в Україні зумовив 
створення системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 
спеціальних закладів, уповноважених державою брати участь у реалізації 
державної молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з 
дітьми, молоддю, сім’ями згідно нормативно-правових документів: Законів 
України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р., № 803-ХІІ, «Про 
сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України» від 
15.01.2009 р. № 876-VІ, Декларації «Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні», Державній програмі зайнятості населення 
від 07.03.2002 р. № 3076-ІІІ, Національній програмі «Діти України» від 
18.01.1996 р. № 63/96, Указу Президента України «Про заходи щодо 
забезпечення працевлаштування молоді» від 06.10.1999 р. № 1285/99, 
Проекту Стратегії розвитку державної молодіжної політики до 2020 р.  
та ін. [3]. 

Соціальні працівник виступають своєрідним посередником у системі 
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взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливають на створення 
позитивних виховних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин 
між людьми, здійснюють підтримку корисних ініціатив, стимулюють різні 
види самодопомоги, а також здійснюють соціологічні та соціопсихологічні 
дослідження, проводять діагностичні виміри щодо розвитку особистості, а 
також впливу на нього факторів середовища. 

Отже, соціальний працівник (професія визнана трохи більше 10 років 
тому) надає наступні соціальні послуги, в яких реалізується державна 
молодіжна політика: педагогічні, психологічні, соціально-медичні, 
юридичні та інші, що забезпечує створення умов для самореалізації та 
творчого розвитку кожної молодої людини – громадян України, реалізації 
інноваційного потенціалу молоді у всіх сферах суспільного життя, 
вихованні покоління людей здатних ефективно працювати і навчатися 
протягом життя, зберігати й примножувати цінності народу України та 
громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
демократичну, правову державу як невід’ємну складову європейської та 
світової спільноти. 
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У статті розкривається поняття «дистанційної освіти». 

Визначено показники оцінки якості впровадження та застосування 
дистанційного навчання. Сформовано першочергові заходи по 
впровадженню дистанційної освіти у ВНЗ. Виділено негативні сторони, 
підходи вирішення проблем, а також перспективи дистанційної форми 
навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, 
проблеми дистанційного навчання, перспективи дистанційного навчання, 
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На сьогоднішній день якість освіти – тема більшості дискусій в 

світових освітніх спільнотах. Якщо пару років тому ці обговорення 
стосувалися традиційної освіти, то тепер поняття якості застосовується 
щодо електронного навчання. 

Тенденції впровадження сучасних інформаційних технологій у 
процес навчання найбільш розвинених країн показують, що в даний час 
відбувається процес кардинальних змін в системі освіти. Відбувається 
переоснащення навчальних закладів відповідно до сучасних вимог якості 
навчання [1]. Однією з провідних завдань, які стоять перед викладачами та 
працівниками ВНЗ, є не тільки впровадження системи дистанційної освіти, 
а й забезпечення сприятливого впливу нових технологій на освітній 
процес, тобто необхідність розвитку сильних сторін і мінімізація 
негативних. 

Для успішного рішення цього питання необхідно підготувати 
відповідну нормативно-правову базу. На сьогодні ми вже маємо наступний 
перелік правових документів пов’язаних з дистанційним навчанням: 

– Цього року на громадське обговорення було винесено проект 
«Положення про дистанційне навчання у навчальних закладах». 
Обговорення тривало до 20 лютого 2012 р. 

– Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 
Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті і науці» на 2006–2010 роки» від 7 грудня 2005 р. № 1153. 

– Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Завдань 
Національної програми iнформатизацiї на 2006–2008 роки» 
№ 3075–IV від 4 листопада 2005 р. 

– Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан і 
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перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні» від 
23 червня 2005 р. 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 
«Про затвердження Положення про дистанційне навчання». 

– Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2003 р. 
№ 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи 
дистанційного навчання на 2004–2006 роки». 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 р. 
№ 293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти». 

– «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20 грудня 
2000 р. 

– Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку 
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет 
та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 
31 липня 2000 р. № 928/2000. 

– Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 
лютого 1998 р. № 74/98–ВР. 

– Дистанційна форма навчання заявлена як рівноправна з 
традиційними: очною, заочною, вечірньою та екстернатом у 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» [2]. 

Вступивши в Болонський процес, Україна стала на шлях глобального 
реформування своєї системи вищої освіти, що має підняти статус 
власників вітчизняних дипломів про вищу освіту на європейському ринку 
праці. 

Для досягнення в цьому напрямку найкращих результатів, 
спираючись на класичні методи викладання, необхідно розвивати нові – на 
основі Інтернет-технологій XXI ст., які вже зараз успішно застосовуються 
в ряді провідних ВНЗ України. 

Метою статті є розкриття поняття дистанційної освіти, визначення 
переваг та недоліків при застосуванні дистанційної форми навчання у ВНЗ. 

Завдання: визначити показники ефективності процесу дистанційного 
навчання; окреслити заходи і напрямки для вдосконалення і поширення 
дистанційної освіти; виділити негативні і позитивні сторони в процесі 
впровадження дистанційного навчання в освітній процес; описати 
перспективи та підходи вирішення проблем дистанційної освіти у ВНЗ. 

Поряд з вже зарекомендованими традиційними формами навчання 
(очною, заочною), не так давно з’явилася дистанційна освіта. Дана форма 
навчання є найбільш прийнятною з точки зору економії як фінансового, 
так і часового ресурсу. У порівняння з іншими формами освіти 
дистанційне навчання здатне задовольняти потреби самого широкого кола 
споживачів освітніх послуг. 

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням 
комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують 
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iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання 
i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

У перспективність, життєвість дистанційного навчання і адекватність 
його (по відношенню до традиційних форм) сьогодні повірили не тільки 
колективи найбільш прогресивних вузів країни, а й самі студенти, яких з 
кожним роком стає все більше. 

На відміну від зарубіжних моделей, українська дистанційна освіта 
більш наближена до нашого споживача і є більш демократична. Органічно 
поєднуючи в собі змішані технології відкритої освіти (кейс-технології, TV-
технології, мережеві технології), українська дистанційна освіта стає 
найбільш доступна широким масам населення, роблячи можливим 
здобувати освіту не на все життя, а все життя. 

Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи 
освіти, основні з яких можна сформулювати так: 

– вміння самостійно знаходити, накопичувати і переосмислювати 
наукові знання; 

– вміння студентів самостійно орієнтуватися в сучасному 
інформаційному суспільстві [3]. 

Якість впровадження та застосування дистанційної освіти можна 
оцінювати за допомогою таких показників як: 

– результативність (ступінь засвоюваності знань, можливість 
застосовувати накопичені знання на практиці, успішність, 
індивідуальний процес навчання, гнучкі консультації); 

– доступність всім верствам населення (студенти, бізнесмени, 
інваліди, військовослужбовці та ув’язнені так само мають 
можливість дистанційно навчатися); 

– ресурсомісткість (відсутність необхідності відвідувати лекції і 
семінари, фінансові витрати, матеріальні ресурси, аудиторії, 
викладачі і т.д.); 

– оперативність (час на засвоєння знань, донесення до студентів і т.д.); 
– демократичний зв’язок «викладач – студент»; 
– комплексне програмне забезпечення; 
– провідні освітні технології. 
Все перераховане вище можна віднести до показників ефективності 

процесу дистанційного навчання. Дистанційна освіта розвивається дуже 
швидко, і для України є перспективною формою вищої освіти. 

На Заході ця форма з’явилася вже досить давно і має велику 
популярність серед студентів через її економічні показники і навчальну 
ефективність. Дистанційну форму навчання ще називають «освітою на 
протязі всього життя» через те, що більшість тих, хто навчається – дорослі 
люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність 
підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох 
виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички 
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роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне 
навчання. 

Для вдосконалення та поширення високих дистанційних технологій 
необхідне рішення двох основних проблем. Головна, знаходиться в області 
права, інша – в сфері фінансування робіт з розробки та впровадження 
інноваційних технологій. З метою їх успішного вирішення об’єктивно 
необхідна реалізація наступних першочергових заходів і напрямів: 

– розробка і реалізація Загальноукраїнської програми дистанційної 
безперервної освіти; 

– викорінення протиріч в законодавстві про освіту в Україні, 
приведення його у відповідність з об’єктивними потребами і 
тенденціями розвитку дистанційних форм навчання; 

– розробка наукових основ, що забезпечують інноваційність і 
дистанційних форм, і рівнів освіти, програм та навчальних планів; 

– наукове обґрунтування ринку навчальної літератури, комп’ютерних 
та мультимедійних баз даних, виключення можливості його 
монополізації; 

– створення варіативних методик з дистанційного навчання людей з 
різними рівнями здібностей, віком і потребами; 

– забезпечення переходу до інтерактивних методів та практичної 
спрямованості дистанційного навчання; 

– створення системи підтримки проектів, нововведень в технології 
дистанційної освіти, її заочних та інших форм; 

– надання права навчання студентів, отримання атестатів і дипломів 
у різних освітніх закладах. 

Відкрита освіта дає широке поле для наукових досліджень, що 
сприяють розвитку творчих ініціатив розробників і педагогів, переходячи з 
об’єкта вивчення в об’єкт прогнозування, конструювання та проектування [4]. 

У той же час можна виділити і декілька негативних сторін, з якими 
можна зіткнутися в процесі впровадження дистанційної освіти в освітній 
процес. 

1. Занадто слабка координуюча функція з боку Міносвіти 
(неузгодженість в нормативно-правовому забезпеченні, в стандартизації, в 
економічних і фінансових питаннях, в оцінках якості освіти). 

2. Конкурентна боротьба серед вузів за студентів – як основне 
джерело фінансування – призвела до автономізації багатьох вузів, 
закритості розробок, що також пов’язано ще і з тим, що питання захисту 
авторських прав не опрацьовані. 

3. Людський фактор відіграє важливу роль в процесі навчання, тому 
що викладач, при безпосередньому контакті з студентом, може передавати 
і прищеплювати певний ряд навичок, а при дистанційній освіті він 
повністю або частково зникає. 

4. Існуючі до цього методи навчання погано поєднуються з новими 
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технологіями, а більшість методичних і навчальних матеріалів не 
підходять для дистанційного навчання. 

5. За деякими спеціальностями навчатися дистанційно неможливо, 
оскільки деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних 
практикумів, які проводяться під контролем викладача. 

6. Відсутність навичок роботи з інформаційними технологіями у 
багатьох викладачів. У зв’язку з цим виникають труднощі з підготовкою 
навчального матеріалу, підходящого для використання при дистанційній 
освіті. 

7. Опір професорсько-викладацького складу впровадженню сучасних 
технологій. 

8. Витрати на навчання викладачів сучасним інформаційним 
технологіям, а так само фінансові витрати ВНЗ на придбання необхідного 
технічного оснащення. 

9. Необхідність стандартизації вимог до наданих навчальних 
матеріалів, необхідних при дистанційному навчанні. 

10. У технічному плані – слабкі канали зв’язку, висока вартість 
Internet. 

11. Створення інформаційно-освітнього середовища, особливо в 
частині наповнення бази даних електронними підручниками та навчально-
методичними матеріалами. 

12. Збільшення пропускної здатності телекомунікаційного каналу, 
розвиток корпоративної мережі ВНЗ і філій до рівня, що забезпечує 
організацію навчального процесу за всіма видами навчальної діяльності та 
технологій педагогічного спілкування. 

Так само найбільш актуальними проблемами, що виникають при 
впровадженні дистанційної форми навчання у ВНЗ є: 

– контроль за наявністю знань в студентів; 
– проблема оцінки якості наданих освітніх послуг; 
– проблематичність об’єктивної оцінки знань студента. 
Немає повної гарантії, що студент навчається самостійно, виконує ті 

чи інші завдання необхідні для засвоєння дисципліни, що підтверджують 
наявність знань. Частковим вирішенням цієї проблеми є контроль в режимі 
on-line, або використання технологій змішаного навчання [5]. 

Деякі підходи вирішення проблем впровадження дистанційної освіти 
у ВНЗ: 

– розробка концепції дистанційної освіти; 
– розвиток і адаптація корпоративної мережі ВНЗ, доведення 
пропускної здатності телекомунікаційного каналу (вихід в 
Internet) до мінімально необхідної, що відповідають вимогам 
забезпечення навчального процесу дистанційної освіти; 

– розробка електронних підручників і навчально-методичних 
матеріалів та створення бази даних дистанційної освіти, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
324 

придбання і впровадження мережевих інструментальних засобів; 
– консолідація зусиль організаторів і розробників; 
– пошук, придбання і впровадження існуючих розробок 
електронних підручників і навчально-методичних матеріалів; 

– створення єдиної корпоративної системи дистанційної освіти і 
єдиних ресурсів; 

– організація підготовки та підвищення кваліфікації викладачів і 
технічного персоналу в галузі методології та інформаційних 
технологій дистанційної освіти; 

– створення електронної бібліотеки, включення її в корпоративну 
мережу бібліотек регіону, забезпечення доступу до відкритих 
бібліотек мережі Internet; 

– створення центру дистанційної освіти на базі ВНЗ України, вступ 
до Міжнародної асоціації відкритих електронних бібліотек, інші 
відповідні організації; 

– подання та суміщення оцінок навчання; 
– створення «Єдиної міжвузівської системи контролю дистанційної 
освіти», яка має займатися розробкою єдиних норм, стандартів, 
здійснювати методичне забезпечення, спрямоване на удосконалення 
освітнього процесу, а також проводити вибірковий контроль 
навчальних закладів. 

Щоб вирішити проблему якості освітніх послуг, що отримують 
студенти дистанційної форми навчання, викладачі мають розвивати і 
впроваджувати інформаційні технології, які сприяють розвитку 
дистанційної освіти. Дистанційне навчання в університеті дає студентам 
можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну 
підтримку й консультації викладачів та методистів, on-line відеолекції, 
віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення 
ефективного процесу навчання. 

Використання мережі Internet дає можливість оперативного доступу 
до інформаційних ресурсів навчального закладу та можливість ефективної 
взаємодії «викладач-студент», як в on-line, так і в off-line режимах. 

Підводячи підсумок сказаному, незважаючи на всі негативні сторони 
дистанційного освіти, хочеться висловити надію на впровадження 
існуючих інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ та розвиток 
нових технологій більш досконалих за формою і адаптованих до 
українських умов. 

Потреба в формуванні людини майбутнього тисячоліття – це 
серйозний виклик світовій системі освіти. Наскільки ясно і адекватно ми 
зможемо визначити і реалізувати нову технологію навчання, і його 
дистанційні форми, що поліпшують якість і збільшують масовість освіти, 
настільки продуктивно вітчизняна школа освіти виконає це історичне 
замовлення створення в нашій країні нового громадянського суспільства. 
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Дистанційне навчання у світовій практиці одна з усталених форм 
навчання. Воно затребуване суспільством, користується популярністю. 
Дистанційне навчання – найбільш демократична форма навчання, що 
дозволяє отримати освіту широким верствам суспільства. Методи 
дистанційного навчання застосовуються у ВНЗ, в шкільній освіті, системі 
підвищення кваліфікації вчителів, в системі підготовки управлінських 
кадрів. 

Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання в 
Україні складає впровадження в освітній процес комп’ютерної і аудіо-
візуальної техніки. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють 
практично всі вузи на території України. 

У перспективі електронна освіта зробить навчання не нудним і 
ретельно розпланованим зобов’язанням, а захоплюючим пізнавальним 
процесом, у формуванні якого студент сам бере участь. Вчитися скрізь, 
завжди і все життя із задоволенням – приблизно таке гасло ідеї 
дистанційної освіти. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 
У статті розглянуто сучасні підходи до методичної підготовки 

студентів у вищому навчальному закладі. Розкрито сутність поняття 
«методологічний підхід», проаналізовано основні підходи до професійної 
підготовки майбутніх педагогів. Виокремлено та схарактеризовано 
системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, 
контекстний та середовищний підходи до методичної підготовки 
майбутніх учителів біології в контексті євроінтеграції. 

Ключові слова: методична підготовка, підхід, майбутні вчителі 
біології. 

 
На сучасному етапі розвитку вищої освіти України в контексті 

євроінтеграційних процесів необхідні суттєві зміни у підготовці майбутніх 
фахівців. Незважаючи на численні реформи, педагог, як і раніше, 
залишається ключовою постаттю в усіх освітніх системах. Це зумовлює 
перегляд традиційних підходів до підготовки майбутніх учителів у вищому 
навчальному закладі. Формування в студентів професіоналізму, 
компетентності, мобільності та швидкої адаптації до нових умов освітньої 
діяльності повинні стати пріоритетними завданнями їхнього професійного 
розвитку. 

Важливе значення у професійному становленні майбутнього вчителя 
біології має методична підготовка. З огляду на новітні тенденції та 
трансформації в освітній галузі актуальною є проблема впровадження 
нових підходів до методичної освіти студентів-біологів. Методологічні 
підходи визначають напрям дослідження, дають змогу виявити певний 
аспект аналізованих освітніх явищ. 

Основні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів 
досліджували Н. Дюшеєва, І. Костікова, Л. Москальова, М. Пригодій, 
Г. Строганова, В. Шарко та ін. Окремі підходи до методичної підготовки 
студентів було проаналізовано у працях Л. Булавинцевої (культурологічний 
підхід), Н. Верещагіної, Л. Барни, М. Барни та А. Степанюк (компетентнісний 
підхід), Н. Зеленко (інтегративний підхід), О. Мітіної (середовищний 
підхід), А. Малихіна (синергетичний підхід). 

Проте сучасні підходи до методичної підготовки майбутніх учителів 
біології в Україні не були предметом спеціальних наукових пошуків. 

Мета статті – проаналізувати сучасні методологічні підходи до 
методичної підготовки вчителів у вищому навчальному закладі. 

Поняття «методологічний підхід» є загальновживаним у науковому 
обігу, втім, його зміст і місце в системі інших дефініцій до цих пір 
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залишається невизначеним. У науковій літературі з методології педагогіки 
наявні різні погляди щодо тлумачення поняття «підхід». Так, у словнику з 
методології О. Новикова та Д. Новикова зазначено, що з одного боку 
підхід розглядають як певний вихідний принцип, вихідну позицію, основне 
положення чи переконання (цілісний, комплексний, системний, 
синергетичний та ін.), а з іншого – як напрям вивчення предмета 
дослідження (історичний, логічний, змістовий, формальний та ін.)  
[8, с. 117–118]. 

Н. Дюшеєва стверджує, що методологічний підхід – це стратегія, яка 
базується на основних положеннях відповідної теорії і визначає напрями 
пошуку стосовно предмета дослідження [4, с. 19]. 

У методології педагогічних досліджень розрізняють різні підходи, 
які дають змогу з різних боків розглянути певні явища на основі окремого 
аспекту. О. Отич зазначає, що в сучасній педагогічній науці поряд із 
традиційними методологічними підходами, які міцно утвердилися у 
наукових розвідках з проблем гуманістичної педагогіки (особистісний, 
індивідуальний, диференційований, діяльнісний, аксіологічний, 
антропологічний, екзистенціальний, акмеологічний, контекстний, 
компетентнісний тощо) все більш вагоме місце посідають нові 
методологічні підходи (полісуб’єктний, креативний, медіологічний, 
семіотичний, герменевтичний, феноменологічний, цивілізаційний, 
холістичний), які, на погляд ученої, більше узгоджуються з сучасними 
соціальними та освітніми реаліями [9, с. 41]. 

В. Шарко виокремила такі підходи до методичної підготовки 
вчителя: гуманістичний, акмеологічний, праксеологічний, компетентнісний, 
синергетичний, системний, аксіологічний, герменевтичний, культурологічний, 
діяльнісний, рефлексивний, технологічний, особистісно орієнтований, 
інтегративний, андрагогічний, адаптаційний, контекстний [15, с. 85]. 

Така різноманітність дає змогу науковцям вибирати той чи інший 
підхід. Однак, зважаючи на те, що з позицій лише одного підходу важко 
зрозуміти сутність предмета дослідження, найчастіше учені спираються на 
сукупність декількох підходів. Зокрема, Н. Дюшеєва під час вивчення 
професійної підготовки майбутніх учителів пропонує застосовувати 
системний, компетентнісно-діяльнісний і технологічний підходи [4], 
Л. Прояненкова спирається на компетентнісний і діяльнісний [11] тощо. 

Одним із провідних методологічних підходів є системний підхід, 
сутність якого полягає в тому, що об’єкт вивчають як цілісну множину 
елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто як систему  
[8, с. 159]. Теорію системного підходу розроблено у працях А. Авер’янова, 
В. Афанасьєва, І. Блауберга, Ф. Корольова, В. Кузьміна, В. Садовського, 
А. Урсула, П. Щедровицького, Е. Юдіна та ін. 

Основними принципами системного підходу є такі: цілісність (дає 
змогу розглядати одночасно систему як єдине ціле і водночас як 
підсистему для вищих рівнів); ієрархічність будови (наявність безлічі 
елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого 
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рівня елементам вищого рівня); структуризація (дає можливість 
аналізувати елементи системи і їхній взаємозв’язок у межах конкретної 
організаційної структури); множинність (використання кібернетичних, 
економічних та математичних моделей для опису окремих елементів і 
системи загалом); системність (властивість об’єкта володіти всіма 
ознаками системи) [8, с. 160]. 

Погоджуємося з М. Криловцем в тому, що системний підхід 
забезпечує цілісний погляд на проблему методичної підготовки майбутніх 
учителів і дає змогу розглядати її, по-перше, як інваріантний етап 
неперервної педагогічної освіти учителя, що здійснюється під час 
навчання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах, а по-друге, 
забезпечити єдність і цілісність усіх складових компонентів змісту та 
процесу методичної підготовки [6, с. 251]. На думку, В. Земцової, система 
методичної підготовки вчителя – це педагогічна система, що включає в 
себе сукупність функціональних і структурних компонентів, взаємодія 
яких породжує інтегративну якість особистості вчителя – методичну 
готовність; ця система орієнтована на завдання педагогічної системи 
вищого порядку – професійної підготовки [5, с. 2]. 

Системний підхід передбачає з’ясування внеску окремих 
компонентів у розвиток особистості як системного цілого. У цьому він 
дуже тісно пов’язаний з особистісним підходом. 

Особистісно орієнтований підхід широко розповсюджений у 
сучасній освіті. Основні положення особистісно орієнтованого підходу 
щодо підготовки майбутніх учителів висвітлено у працях І. Беха, 
Є. Бондаревської, В. Бондаря, І. Зязюна, О. Пєхоти, Г. Селевка, В. Сєрікова, 
С. Сисоєвої, І. Якиманської. 

В «Енциклопедії педагогічних технологій» зазначено, що 
особистісно орієнтований підхід – це методологічна орієнтація в 
педагогічній діяльності, що дає можливість за допомогою опори на 
систему взаємопов’язаних понять, ідей і способів забезпечити та 
підтримати процеси самопізнання, самопобудови та самореалізації 
особистості, розвиток її неповторної індивідуальності [12, с. 138] 

Методична підготовка майбутніх учителів біології буде більш 
ефективною, якщо в навчальному процесі враховуватимуть їхні 
індивідуальні особливості, інтереси та потреби. Відповідно до особистісно 
орієнтованого підходу студента визнають головною особою в навчальному 
процесі, створюють такі умови, у яких він знаходився б у ролі 
повноправного учасника, суб’єкта діяльності. Сутність особистісного 
підходу полягає в орієнтації під час педагогічного процесу на особистість 
«як мету, суб’єкт, результат і головний критерій його ефективності»; 
визнання «унікальності особистості, її інтелектуальної і моральної 
свободи, права на повагу» [10, с. 100]. Особистісно орієнтований підхід 
передбачає створення відповідних умов для саморозвитку задатків, 
здібностей і творчого потенціалу особистості. 

Дослідження А. Андреєва, В. Байденка, А. Вербицького, А. Гребньова, 
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В. Жураковського, І. Зимньої, Ю. Татура дають підстави стверджувати, що 
на сучасному етапі розвитку освіти особистісно орієнтований підхід 
виявляється в межах компетентнісного підходу, конкретизуючи, 
поглиблюючи і доповнюючи його. 

Проблему компетентнісного підходу в освіті вивчали В. Байденко, 
В. Болотов, Ф. Гоноболін, Б. Ельконін, Е. Зеєр, І. Зимня, І. Зязюн, 
В. Краєвський, Н. Кузьміна, A. Маркова, А. Новиков, О. Овчарук, 
Т. Орджи, Дж. Равен, Є. Рогов, B. Сєріков, Л. Паращенко, Ю. Татур, 
Л. Тархан, В. Тушева, С. Трубачова, Г. Фрейман, М. Холстед, А. Хуторський, 
В. Шадриков та ін. 

Основна ідея компетентнісного підходу зводиться до того, що 
результатом освіти є не окремі знання, уміння та навички, а компетенції. За 
такого підходу сутність підготовки педагогічних кадрів полягає не у 
збагаченні студентів певною кількістю інформації, а в розвитку уміння 
оперувати нею, проектувати та моделювати свою діяльність, здатності 
творчо застосовувати набуті знання і досвід у практичній діяльності. 

Відповідно до компетентнісного підходу зміст вищої освіти і 
методика навчання повинні бути зорієнтовані на професійну підготовку 
компетентного фахівця, у якій важливим аспектом є формування 
методичної компетентності. У цьому контексті значно зростає значення 
самостійної роботи студентів, виконання ними індивідуальних навчально-
дослідних завдань, ефективним є використання інноваційних освітніх 
технологій, зокрема, методу проектів, тренінгів, рольових та ділових ігор, а 
також розв’язування методичних задач і ситуацій, створення методичного 
портфоліо студента. 

Загальноприйнятим в педагогіці і психології є діяльнісний підхід до 
навчання, сутність якого розкрито в дослідженнях Б. Ананьєва, 
Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна, Ю. Татура. 
Відповідно до цього підходу діяльність визначають як основу, засіб і 
вирішальну умову розвитку особистості, як форму активної 
цілеспрямованої взаємодії людини з навколишнім світом. Особистість 
розглядають як суб’єкт діяльності, яка сама формується в діяльності та 
спілкуванні з іншими людьми і визначає характер цієї діяльності та 
спілкування. З погляду психології, зміст освіти засвоюється не шляхом 
передачі інформації людині, а в процесі її власної активної, спрямованої 
діяльності. Ю. Татур відзначає, що узагальненим результатом професійної 
освіти має стати готовність випускника до соціальної та професійної 
діяльності, бо тільки через власну активну діяльність людина здатна 
розвиватися [14, с. 47–48]. 

Відтак, у методичній підготовці майбутніх учителів біології 
необхідно виділити ті види діяльності, якими має оволодіти студент, і 
забезпечувати виконання цих видів діяльності під час навчальних занять. 
За словами Л. Прояненкової, методична підготовка у межах діяльнісного 
підходу будується як послідовне виконання типових професійних задач 
[11, с. 13]. 
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Н. Дюшеєва констатує, що компетентнісний підхід орієнтований 
передусім на досягнення результатів, якими є компетенції, а вектор 
діяльнісного підходу спрямований на організацію процесу навчання, що 
набуває діяльнісного характеру. Оскільки оволодіння компетенцією 
неможливо без набуття досвіду діяльності, то можна стверджувати, що 
компетенції і діяльність взаємопов’язані і взаємодоповнюють один одного. 
З огляду на це дослідниця пропонує об’єднати два підходи у 
компетентнісно-діяльнісний підхід [4, с. 22]. Розглядають також 
особистісно-діяльнісний (В. Сєріков, І. Зимняя, Е. Лузік, Т. Тихонова) та 
суб’єктно-діяльнісний (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, Б. Ломов, 
В. Мясищев, В. Шадриков) підходи. 

Тісно пов’язаний з компетентнісним контекстний підхід, який 
досліджували А. Вербицький та представники його наукової школи 
(Т. Дубовицька, Н. Жукова, В. Калашников, О. Ларіонова, Ю. Маслова 
В. Теніщева та ін.). Сутність контекстного підходу полягає в активному 
навчанні, спрямованому на реалізацію системного використання 
професійного контексту, тобто поступового насичення навчального 
процесу елементами професійної діяльності [1]. Відповідно до 
контекстного підходу підготовка фахівців відзначається максимальним 
наближенням змісту і форм навчання до професійної діяльності фахівця; 
під час навчального процесу відтворюють реальні зв’язки і стосунки, 
вирішують конкретні професійні завдання. 

А. Вербицький стверджує, що контекстний підхід до навчання 
забезпечує об’єднання теоретичної та практичної підготовки майбутніх 
учителів, органічний зв’язок отриманих знань із майбутньою професійною 
діяльністю [3, с. 54]. За словами вченого, на відміну від «монопідходів» у 
контекстному навчанні за умови належного науково-методичного 
обґрунтування їхніх можливостей у досягненні конкретних освітніх 
завдань можуть знайти своє органічне місце будь-які педагогічні 
технології з будь-яких теорій і підходів – традиційні і нові [2, с. 54]. 

Ще одним новим підходом до підготовки майбутніх педагогів є 
середовищний підхід. Основні положення середовищного підходу в освіті 
розробив Ю. Мануйлов. Наукові пошуки на основі середовищного підходу 
проводять В. Баришников, Л. Волкова, О. Даценко, О. Мітіна, О. Проскурняк, 
І. Суліма, О. Тюрікова, Л. Шемятихіна, О. Ярошинська, В. Ясвін. 

За словами В. Стрельнікова, сучасна педагогіка пропонує 
середовищний підхід як теорію і технологію безпосереднього управління 
(через середовище) процесами виховання і розвитку особистості учня чи 
студента; як систему дій суб’єкта управління, спрямованих на 
перетворення середовища у засіб проектування й діагностики результату 
навчання і виховання [13]. 

О. Ярошинська зазначає, що саме середовищно орієнтований підхід 
дає змогу перенести акцент у діяльності викладача з активного 
педагогічного впливу на особистість студента в контекст формування 
«освітнього середовища», в якому відбувається його професійне 
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становлення: чим більше і повніше особистість використовує можливості 
середовища, тим успішніше відбувається її вільний і активний 
саморозвиток [16, c. 107]. 

О. Мітіна констатує, що цінність середовищного підходу полягає в 
тому, що вже на етапі навчання у ВНЗ поглиблюються уявлення студентів 
про можливості визначення свого місця у професійному просторі на основі 
цілісного знання про середовище [7]. 

Середовищний підхід органічно поєднується з діяльнісним, 
компетентнісним, особистісно орієнтованим і системним підходами. 

Особливого сенсу середовищний підхід набуває у підготовці 
педагога-біолога, що зумовлено сформованим дисбалансом між об’ємним 
вивченням природного середовища в межах предметних дисциплін і 
фрагментарним поданням освітнього середовища у змісті освітніх програм 
підготовки фахівця в галузі біологічної освіти. З огляду на вищесказане 
середовищний підхід до розвитку системи методичної підготовки 
педагога-біолога розглядають як: умову подолання труднощів входження 
молодого педагога у професійну діяльність на початковому етапі; 
інструмент освоєння і розширення професійного простору; спосіб 
інтеграції гуманітарного і природничо-наукового знання в процесі 
підготовки фахівця в галузі біологічної освіти [7]. 

Отже, результати дослідження дали змогу виокремити ті 
методологічні підходи, які найбільше відповідають методичній підготовці 
майбутніх учителів біології. Серед них – системний, особистісно 
орієнтований, компетентнісний, діяльнісний, контекстний і середовищний. 
Названі підходи не суперечать один одному, а навпаки, взаємодоповнюють 
один одного, що забезпечує вибір тактики наукового дослідження, 
відповідних форм, методів і засобів навчання, а також змісту підготовки 
майбутніх фахівців. 

Перспективами подальших наукових пошуків може бути вивчення 
інших методологічних підходів до методичної підготовки майбутніх 
учителів біології, як-от: аксіологічного, культурологічного, технологічного, 
синергетичного та ін. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
У статті розглядаються науково-технічні механізми пошуку, 

розвитку і підтримки талановитих студентів в педагогічних вузах. 
Приводяться основні документи Президента і Уряду РФ з досліджуваної 
проблеми. Показано, що в даний час серйозною проблемою російської 
освіти є несформованість системи цілеспрямованої роботи з 
обдарованими дітьми і талановитою молоддю. Наголошується, що 
особливою проблемою є розвиток творчої, обдарованої особистості. 
Узагальнюється досвід діяльності факультету технології, економіки і 
дизайну Армавірської державної педагогічної академії у використанні 
науково-технічного підходу в розвитку творчості студентів в галузі 
мехатроніки і робототехніки. Показано, що підростаюче покоління має 
великий потенціал в галузі електроніки, мехатроніки, робототехніки і 
інформаційних технологій. 

Ключові слова: науково-технічні підходи, розвиток, талановиті 
студенти, педагогічні вузи, мехатроніка, робототехніка, конкурси, 
фестивалі. 

 
Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – 

самая важная в сфере образования. От её решения зависит 
интеллектуальный и экономический потенциал города, области и 
государства в целом. 

В своём послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 года 
Президент РФ Д. А. Медведев отметил, что «интеллектуальная энергия, 
творческая сила (людей) – это главное богатство нации и основной ресурс 
прогрессивного развития. Нам нужно организовать масштабный и 
системный поиск талантов и в России, и за рубежом. Содействовать 
приходу молодых одаренных людей в фундаментальную и прикладную 
науку. Должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности». 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
одним из пяти направлений является «Развитие системы поддержки 
талантливых детей». Согласно направлению, в ближайшие годы в России 
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будет выстроена разветвлённая система поиска, поддержки и 
сопровождения талантливых детей [3]. 

В Концепции федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы отмечается, что в настоящее время «серьезной 
проблемой российского образования является несформированность 
системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью [2]. 

В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, непрерывность, 
недостаточно используются возможности высших учебных заведений, 
научных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

Результаты международных сравнительных исследований показали, 
что «российские школьники демонстрируют достаточно высокий уровень 
владения предметными знаниями по математике и естествознанию, но 
значительно отстают от своих сверстников из многих стран в умении 
применять эти знания на практике, использовать в различных 
продуктивных видах деятельности, например, выражать и обосновывать 
свою точку зрения, работать с различными источниками информации». 

Талантливая, одаренная молодёжь является мощным ресурсом 
общественного развития, способная раскрыть перед страной перспективы 
социально-экономического, культурного и духовно-нравственного 
преображения [2]. 

Забота об одаренных и талантливых детях сегодня – это забота о 
развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Как необходимое условие выявления, развития и поддержки 
одаренных детей и молодёжи является консолидация усилий педагогов, 
психологов научно-педагогических работников и других специалистов для 
решения этой проблемы. 

Для этого необходимо решить задачи, сформулированные в 
подпрограмме «Одарённые дети» федеральной целевой программе «Дети 
России» [7]: 

– создание государственной системы выявления и развития детской 
одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их 
способностями, в том числе на основе инновационных 
технологий выявления и поддержки одаренных детей, 
проживающих в сельской местности, населенных пунктах, 
удаленных от крупных центров культуры, образования, науки; 

– координация деятельности базовых центров по работе с 
одаренными детьми и их поддержка; 

– оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 
работающим с одаренными детьми». 

В плане первоочередных действий по модернизации общего 
образования отмечается, что развитие системы поддержки талантливых 
детей должна включать: 
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– разработку моделей взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования по формированию 
индивидуальной образовательной траектории одаренных детей; 

– разработку Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, предусматривающего механизмы 
выявления и развития творческого потенциала одаренных детей; 

– совершенствование правовых условий и механизмов системы 
поиска и поддержки одаренных детей в общеобразовательных 
учреждениях». 

Таким образом, совершенно четко обозначена позиция государства в 
работе с одаренными детьми, показана стратегическая направляющая этой 
деятельности. 

Коллективом учёных России под руководством академика РАЕН 
Д. Б. Богоявленская по заказу Министерства образования и науки РФ 
разработана вторая, расширенная и переработанная рабочая концепции 
одарённости. Первая редакция рабочей концепции одарённости была 
разработана в 1998 г. [6]. 

Разработка концепции одаренности ставила цель, как раскрыть 
понятия одаренности на основе теоретических положений отечественной 
психологии, так и определить основные принципы в решении задач 
выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Рабочая концепции одаренности состоит из двух разделов: 
1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности 
одаренного ребенка. 

2. Принципы выявления и пути развития одаренных детей. 
В первом разделе рассматриваются такие вопросы, как: определение 

понятий «одаренность» и «одаренный ребенок», признаки одаренности, 
виды одаренности, особенности личности одаренного ребенка. 

Во втором разделе разработаны принципы и методы выявления 
одаренных детей и направления работы с одаренными детьми в сфере 
образования. 

В заключении авторы отмечают, что «данная Концепция отражает 
целостный подход к сложному и многоаспектному явлению детской 
одаренности. В предлагаемом определении удалось отойти от ставшего 
житейским представления об одаренности как количественной степени 
выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как 
системного качества психики, развивающегося на протяжении всей жизни. 

Особая проблема – развитие творческой, одаренной личности. Гении 
рождаются раз в сто лет, но талантливых и способных детей много, и 
нельзя упустить возможности их развития. Для таких детей обучение 
должно быть особое, индивидуальное, направленное на развитие их 
потенциала, оно не должно ограничивать возможности их развития. 
Отсюда вытекает актуальная проблема общественного характера: создание 
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условий для сохранения и развития одаренности, начиная с детского 
возраста. 

Цель статьи – исследовать научно-технические подходы развития 
талантливых студентов в педагогических вузах 

Сегодня перед педагогическими вузами стоит задача подготовки 
учителей и педагогов, владеющих современными технологиями поиска, 
развития и поддержки одарённых и талантливых детей и молодёжи. 

В настоящее время остро стоит задача подготовки технических 
специалистов для работы на промышленных предприятиях. Поэтому 
поиск, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей и молодёжи 
в области технического творчества и инновационных технологий является 
новой проблемой учебных заведений России. 

При решении задач развития научного творчества и интенсификации 
научно-исследовательской деятельности студентов, поиска, отбора и 
профессиональной ориентации одарённых и талантливых студентов 
необходимо учитывать следующие психолого-педагогические положения [1]: 

– каждому студенту должны быть обеспечены такой уровень и 
такая направленность подготовки, которые в наибольшей степени 
соответствуют их интеллектуальным и психофизическим способностям, 
наклонностям и интересам; 

– необходимо опираться на природные способности студентов к 
научно-исследовательской деятельности, используя для их оценки 
зарубежные и отечественные психодиагностические методы, тесты и 
наблюдения специалистов; 

– нельзя придерживаться принципа «талант сам пробьётся» и 
полагаться на случай. Одарённость и талант развиваются в деятельности, 
поэтому для неё надо создавать соответствующие условия и систему. 

Деятельность вуза по поиску и поддержке талантливых студентов 
необходимо проводить с учётом результатов психологических 
исследований о сущности и содержании одарённости. В этих 
исследованиях одарённость, как и талант, рассматриваются не сами по 
себе, а как вид априорного преимущества в творческой деятельности 
студентов: гуманитарной, социальной, психологической, экономической, 
управленческой, естественнонаучной и т.д. 

Вуз должен создавать вокруг каждого одарённого и талантливого 
студента социально-психологическую среду, развивающую его творческие 
способности и включающую в себя [1]: 

– психологическую службу диагностики его общей и специальной 
одарённости; 

– социальный спрос на творческую одарённость его личности; 
– интеграцию с научными учреждениями и производственными 
предприятиями, в которых он будет работать после окончания 
вуза; 
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– наличие студенческих научно-исследовательских центров, кружков, 
научно-исследовательских лабораторий и традиций; 

– создание возможностей для свободы творчества и самовыражения 
в учебно-научной деятельности академии; 

– материальное и моральное стимулирование научного труда 
студента и его научного руководителя. 

Разработку и внедрение социально-педагогических проектов 
организации поиска и поддержки одарённой и талантливой молодежи, их 
подготовку для получения научного социально-психологического, 
экономического и управленческого образования вуз должен вести с 
учётогм положения о том, что одарённость студента определяется 
диапазоном возможностей, которые открывает реализация наличных 
возможностей. 

Именно поэтому по инициативе Федерального агентства по делам 
молодежи Российской Федерации и Фонда поддержки социальных 
инноваций «Вольное Дело» с 2008 года осуществляется Программа 
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», 
утверждённая президентом РФ Медведевым Д. А. в 2009 году [5]. 

Основная цель этой программы – привлечь внимание одарённой и 
талантливой молодёжи к сфере высоких технологий. 

Задачи Программы: вовлечение детей и молодежи в научно-
техническое творчество, ранняя профориентация; обеспечение равного 
доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, получению 
практических навыков их применения; выявление, обучение, отбор, 
сопровождение талантливой молодежи; продвижение и обеспечение 
реализации профессионального потенциала и лидерских качеств 

В рамках реализации Программа предусмотрены 2 направления: 
1. «Общая робототехника» (8–17лет), вовлечение в научно-

техническое творчество, повышение общей технической грамотности и 
ранняя профориентация в системе общего образования 

2. «Профессиональная робототехника» (16–30лет), дополнение 
действующей системы профессионального образования в технической 
сфере доступом к передовым технологиям, практикой их применения, 
механизмом открытого и прозрачного выявления и оценки социальных и 
профессиональных компетенций 

Данная программа уникальна, так как это: 
1) единственная в России система многоуровневого непрерывного 
образования в сфере высоких технологий для детей, подростков и 
молодежи; 

2) единственная в России система инженерных соревнований: 
– для всех возрастов – детей, подростков и молодежи; 
– имеющая единую концепцию и преемственность; 
– ориентация на работу в регионах и создание общероссийской 
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сети; 
– ориентация на непосредственное взаимодействие с потребителями 
высококвалифицированных кадров и решение их задач; 

– наиболее массовая в России молодежная программа в 
технической сфере по состоянию на 2011 год. 

Программой представлены четыре вида конструкторов-лабораторий, 
нацеленных на разные возрастные категории и умения: 

1) для начальной школы: комплект на основе конструкторов LEGO 
WeDo; 

2) для средней школы: на основе LEGO NXT; 
3) для старшей школы и студентов первых курсов: на основе Tetrix; 
4) для студентов: разработанный в рамках Программы на базе 
промышленного оборудования инженерно-технический конструктор 
«Базовый Элемент». 

Все комплекты включают в себя оборудование, методические 
материалы, программное обеспечение. Они не только содержат все 
необходимое для созда-ния «робота» для соревнований, но также 
позволяют организовать в школе, колледже, вузе или центре НТТМ 
учебно-исследовательскую лабораторию по мехатронике, робототехнике и 
программированию, а также естественнонаучных дисциплин – при 
дальнейшем наращивании инструментария на их базе. 

В российских образовательных программах все большее значение 
приобретает робототехника. Учащиеся российских школ вовлечены в 
учебный процесс создания моделей – роботов, проектирования и 
программирования робототехнических устройств с применением LEGO-
роботов, промышленных роботов, специальных роботов для МЧС России. 

В апреле 2011 году в Армавирской государственной педагогической 
академии прошел первый зональный конкурс-фестиваль по робототехнике 
и мехатронике «Создай свою мечту!», в котором приняли участие 
27 школьников, студентов и аспирантов вузов Краснодарского края. 

24 марта 2012 года на базе факультета технологии, экономики и 
дизайна кафедрой технологии и общетехнических дисциплин проведён  
2-й, а 24 марта 2013 года 3-й зональный конкурс-фестиваль научно-
технического творчества детей и молодёжи по механотронике и 
робототехнике «Создай свою мечту!». 

Во всех трёх конкурсах приняли участие свыше 200 школьников и 
студентов Краснодарского края. 

В Конкурсе приняли участие: роботы, изготовленные руками 
участников Конкурса из типовых конструкторов, либо изготовленные 
самими участниками Конкурса; радиоуправляемые модели различных 
технических средств. 

Состязания роботов проводились в двух категориях: основной и 
творческой 
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В основной категории состязания роботов, изготовленных с 
использованием типовых конструкторов, проводились в трех возрастных 
группах: 

– младшая группа – с 11 до 13 лет (включительно); 
– средняя группа – с 14 до 17 лет (включительно); 
– старшая группа – с 18 до 25 лет (включительно). 
В творческой категории состязания роботов, изготовленных самими 

участниками, проводятся в одной возрастной группе с 18 до 25 лет 
включительно. 

Состязания радиоуправляемых моделей любых технических средств 
проводится в одной возрастной категории с 11 до 17 лет. 

В данном конкурсе-фестивале приняли участие свыше 50 учащихся и 
студентов из городов Краснодарского края. 

В конкурсах участвовала команда студентов факультета технологии, 
экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической 
академии. 

На рисунке 1 показаны интеллектуальные роботы, собранные 
студентами 1-го и 4-го курсов факультета технологии, экономики и 
дизайна Армавирской государственной педагогической академии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Интеллектуальные роботы, собранные студентами 1-го  
и 4-го курсов факультета технологии, экономики и дизайна  
Армавирской государственной педагогической академии 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 
340 

Победителями 2-го зонального конкурса-фестиваля научно-
технического творчества детей и молодёжи по механотронике и робототехнике 
«Создай свою мечту!» стали 15, а 3-го – 9 учеников и студентов. 

На рисунке 2 показаны победители 3-го зонального конкурса-
фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи по 
механотронике и робототехнике «Создай свою мечту!» – студенты 
факультета технологии, экономики и дизайна Армавирской государственной 
педагогической академии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Участие студентов АГПА во 3-м зональном конкурсе-фестивале  

научно-технического творчества детей и молодёжи  
по мехатронике и робототехнике «Создай свою мечту!» 

 
Выводы: 
1. Одним из эффективных механизмов выявления, развития и 

поддержки одарённых и талантливых студентов в педагогических вузах 
является вовлечение студентов в научно-техническое творчество. 

2. Основными направлениями деятельности студентов могут быть: 
мехатроника, робототехника, мультимедийное моделирование изучаемых в 
вузе технологий, приборов, устройств и механизмов, а также изучение 
современных измерительных технологических датчиков и приборов. 

3. Организация и управление процессом выявления, развития и 
адресной поддержки интеллектуальной и творческой деятельности 
студентов осуществляются посредством консолидации научно-
педагогических работников вуза для решения данной проблемы. 
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ОСВІТИ У ФІНЛЯНДІЇ 

 
У статті розглядаються теоретичні підходи до проблем 

реформування педагогічної освіти Фінляндії відповідно Болонської 
програми підготовки. Досліджується роль університетів у підготовці 
педагогічних кадрів фінської системи педагогічної освіти. Аналізується 
модель корпоративної відповідальності в системі педагогічної освіти. 
Окреслюються загальнодержавні вимоги щодо майбутніх вчителів у 
професійній діяльності 

Ключові слова: педагогічна освіта, університети, педагогічні кадри, 
реформування освіти. 

 
Останні кілька років система освіти і система педагогічної освіти 

Фінляндії знаходиться в центрі міжнародної уваги. Черговий сплеск 
інтересу до неї обумовлений відмінними результатами, які фінські школярі 
продемонстрували в рамках «Програми з міжнародної оцінки освітніх 
досягнень учнів» (PISA) в 2000 і 2003 рр. Фінляндія зайняла перше місце і, 
більше того, стала єдиною європейською країною, що увійшла до числа 
лідерів. Відзначимо дві обставини, які, здавалося б, не пов’язані між собою 
і відносяться до принципово різних сторін функціонування освітньої 
системи. По-перше, у Фінляндії якісна університетська освіта 
забезпечується якісним шкільним навчанням, і навпаки, особливу увагу, 
приділяють підготовці педагогічних кадрів в університетах, що 
відображається на системі освіти в цілому та шкільному навчанні зокрема. 
По-друге, фінські вузи відкрито проголосили курс на підвищення 
«соціальної відповідальності» вищої та педагогічної освіти [1]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблеми загальної освіти, 
вищої освіти, педагогічної освіти та їх реформи досліджувало багато 
вчених не тільки Фінляндії (Borg O. 1990. Trade Unions in Postindustrial 
Society) In Suomi 2017 (ed. Olavi Riihinen). Helsinki. Gummerus; Hayrynen  
Y-P. and Hautamaki J. (1973) Trainability of People and Education Policy 
Helsinki; Lampinen O. (1998) Development of the Finnish Education system) 
Tampere. Finland; Nousiainen J. (1990). Silent Development of the Political 
System. In: Suomi 2017 (ed. Olavi Riihinen). Helsinki: Gummerus; Nurmi V. 
(1979). Development of Teacher Education until Today). Juva: WSOY), але й 
вченими інших країн (Schleicher A. (2006). The Economics of Knowledge: 
Why education is key for Europe’s success. Policy Brief. Brussels: The Lisbon 
Council; Sahlberg P. (2004). Teaching and Globalization. International 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
343 

Research Journal of Managing Global Transitions, 2(1), 65–83 ; Castells M. and 
Himanen P. (2002). The Information Society and the Welfare State. The Finnish 
Model. Oxford: Oxford University Press; Hargreaves A. and Goodson I. (2006). 
Educational Change over Time. The Sustainability and Non-sustainability of 
Three Decades of Secondary School Change and Continuity. Educational 
Administration Quarterly, 43(1)). Також нами досліджено та опрацьовано 
багато документів в яких розглядаються освітні реформи Фінляндії 
(Ministry of Education. (1991). Development Plan for Education and Research 
in 1991–1996; Ministry of Education. (1993). Development Plan for Education 
and Research in 1991–1996; Ministry of Education. (1999). Education and 
Research in 1999–2004; OECD. 2000. From Initial Education to Working Life. 
Paris; OECD. 2001. Knowledge and Skills for Life: First results from PISA 
2000. Paris; OECD. 2004. Learning for Tomorrow’s World – First Results from 
PISA 2003. Paris; OECD. 2005. Education at a Glance. Paris. 

Мета статті полягає у тому, щоб розглянути теоретичні підходи до 
проблем реформування педагогічної освіти Фінляндії відповідно 
Болонської програми підготовки та дослідити роль університетів у 
підготовці педагогічних кадрів фінської системи педагогічної освіти. 

У Фінляндії «третя роль» університетів закріплена законодавчо і її 
становлення входить до числа пріоритетних завдань національного 
розвитку. Успіхи шкільного навчання і законодавче закріплення 
«соціальної відповідальності» університетів – це прояви загальної логіки 
розвитку, якій слідує сьогодні фінська модель. Істотна відмінність 
спостерігається між університетами та інститутами (так званими 
«політехніками»). Спектр освітніх послуг, що надаються «політехніками» 
(яких у Фінляндії 29) не ведуться фундаментальні наукові дослідження і 
відсутні магістратури. Однак багато експертів схиляються до того, що 
«політехніки» незабаром отримають право присвоєння магістерських 
ступенів [4]. Першим кроком став дозвіл вести в цих навчальних закладах 
післядипломне навчання та присвоювати ступінь «sui generis» в 2002 р. (з 
латинського – своєрідний, «єдиний у своєму роді»). Відносно одночасно з 
виникнення університетів позначається на однорідності сектору вищої та 
педагогічної освіти. Винятком є перший фінський вищий навчальний 
заклад – Королівська академія в Турку – заснована в 1640 р., коли 
Фінляндія була частиною Шведського королівства. У 1828 р. академія 
указом Олександра I була переведена в Гельсінки. На початку XX ст. 
з’явилися ще два вузи – Технологічний університет і Школа економіки та 
управління. Більшість діючих сьогодні університетів засновані після 
закінчення Другої світової війни [3]. 

Як і школи, вузи розміщені пропорційно чисельності населення. У 
кожному з невеликих міст Фінляндії з населенням 50–100 тис. осіб є 
достатньо великий вуз. Наприклад, у м. Йоенсу з населенням 43 тис. 
чоловік (у всьому регіоні – 177 тис. осіб) в університеті навчаються 6 тис. 
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студентів. В університеті м. Оулу з населенням 90 тис. чоловік – 10 тис. 
студентів. Останнім часом кількість іноземних студентів у фінських 
університетах і «Політехніках» збільшується. Найбільше їх приваблює у 
фінській вищій та педагогічній освіті відсутність плати за навчання: так 
само, як і громадяни Фінляндії, іноземці, які володіють фінською мовою, 
навчаються безкоштовно. Зростанню числа іноземних студентів в 
чималому ступені сприяє і поширення освітніх програм англійською 
мовою, які стали інтенсивно впроваджуватися в останні п’ять років. 
Фінські студенти отримують від держави грошову допомогу – стипендію і 
доплату за житло. Вони можуть брати в банках пільгові кредити, при 
цьому протягом трьох років після закінчення навчання відсотки виплачує 
держава [6]. 

Рівень вищої та педагогічної освіти обумовлений двома чинниками 
післявоєнного розвитку Фінляндії. По-перше, економічне зростання 50–60-
х років зробив вищу та педагогічну освіту затребуваною і соціально 
престижною. Підвищення освітнього рівня відбувалося стрибкоподібно, 
один освітній бум змінювався іншим. По-друге, зростання освіченості – 
результат довгострокової політики, що проводиться правлячою соціально-
демократичною партією. Більш як десятиліття розвиток педагогічної та 
вищої освіти зберігає свої позиції в рейтингу національних пріоритетів. 
Щорічно на фінансування систему освіти уряд Фінляндії витрачає 5466 
млн. євро, це 15.5 % від видаткової частини бюджету країни. При цьому 
повні державні витрати на вищу та педагогічну освіту становлять 21.7 % 
від усіх витрат на освіту. У перерахунку на одного студента ВНЗ це 
приблизно 8 тис. євро в рік. 

Фінляндія відноситься до числа країн з найбільш послідовними 
проведеннями Болонських реформ. Початком реформ стало в деякій мірі 
реакцією на «ідейну кризу» вищої та педагогічної освіти 90-х років [1]. 
Директивний стиль управління університетами, характерний для фінської 
системи освіти, вичерпав себе, необхідність посилення інституційної 
автономії вузів стала очевидною. Включення в Болонський процес дало 
стимул до вирішення «проблеми надмірної директивності в управлінні». 
Основна мета введеного в 1999 р. п’ятирічного плану фінського уряду в 
галузі освіти – впровадження елементів Болонської моделі і всесвітня 
участь Фінляндії у створенні єдиного європейського освітнього простору. 
Нове законодавство, відповідно Болонської угоди, набуло чинності в 
серпні 2005 р. [5]. 

З усіх соціокультурних факторів успішності не тільки шкільне 
навчання, а й педагогічне найбільш згадуване та значуще, оскільки 
високий статус вчителя залишається у фінському суспільстві. Виходячи з 
результатів дослідження, професія шкільного вчителя в Фінляндії більш 
популярна, ніж професії лікаря, викладача університету та IT-менеджера, 
причому це не пов’язано з перспективами заробітку. Вчителі у Фінляндії 
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отримують приблизно 17 тис. євро на рік без урахування податків. 
Популярність професії шкільного вчителя дозволяє залучати в школи 
талановитих молодих фахівців і проводити політику «омолодження» 
педагогічних кадрів. 

Представники Міністерства освіти Фінляндії називають кілька 
причин високих показників шкільного навчання, серед яких і специфіка 
шкільної програми, і налагоджена система підготовки вчителів, і 
розвинена служба підтримки учнів. З усіх інституційних факторів, що 
впливають на якість шкільного навчання, особливого значення набуває 
система підготовки вчителів. Реформа підготовки педагогічних кадрів 
почалася в Фінляндії в 1978 р. Її мета – підвищення професійного рівня 
вчителів та уніфікація стандартів навчання. Відповідно з наказом міністра 
освіти Фінляндії, до викладання в школах допускаються тільки випускники 
з магістерським ступенем. Отримання цього ступеня передбачає 
обов’язкову здачу наступних курсів: комунікативна компетентність (12 
кредитів), технології освіти (75 кредитів), педагогіка і психологія (35 
кредитів), основна предметна спеціалізація (35 кредитів), додаткова 
предметна спеціалізація (35 кредитів), курси за вибором (5–8 кредитів). 
Університетський сектор відреагував миттєво, запропонувавши в якості 
удосконалення педагогічної освіти впровадженням практик більш тісної 
взаємодії шкіл і вузів [3]. Пізніше на підвищення якості навчання в 
професійних школах відреагували деякі політехнічні інститути, 
об’єднавшись з професійними училищами в єдині освітні комплекси з 
семирічним навчанням, що починається відразу після закінчення 
загальноосвітньої школи. Тісна взаємодія між школами та педагогічними 
вузами існувала завжди, то в результаті минулої реформи в даний процес 
включилися класичні дослідницькі університети. Як зазначає колишній 
ректор університету Куопіо (найбільшого дослідницького університету 
Східної Фінляндії) О. Ліндквіст: «причиною тому стало бажання залучити 
талановитих студентів, які в довгостроковій перспективі сприятимуть 
збереженню репутації університету та його конкурентоспроможності» [1]. 
Для вирішення цього завдання університет Куопіо в 90-х роках почав 
працювати з місцевими школами, організовуючи спільні заходи, які могли 
б допомогти в залученні майбутніх студентів та їхніх сімей. 

На прикладі Фінляндії помітно як підвищення якості підготовки 
педагогічних кадрів в рамках одного з сегментів університетського сектору 
(розвиток педагогічних магістратур) впливає в довгостроковій перспективі 
на інституційну трансформацію сектора в цілому і підвищення якості 
вищої та педагогічної освіти за рахунок поліпшення шкільного навчання. 
Крім того, у Фінляндії, де вже більше 10 років реалізується доктрина 
безперервної освіти, тісна співпраця шкіл та університетів має під собою 
міцні нормативні підстави. Неабиякою мірою цьому сприяє соціальна 
орієнтація фінських університетів – посилення їх «третьої ролі». У 2004 р. 
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у фінський Акт про університети були внесені зміни [4]. На рівні з 
викладанням і дослідницькою діяльністю – традиційними і такими, що 
превалюють функціями університетів – була законодавчо закріплена, так 
звана «третя роль» вузів, їх «соціальна місія». Усвідомлення того факту, 
що роль університетів, які у ролі суб’єктів соціальної взаємодії, вимагають 
нормативної регламентації, передував тривалий період досліджень. 
Зокрема, Центр вивчення освітньої політики Університету Твенте 
протягом п’яти років займався дослідженнями за програмою «Вища освіта 
і зацікавлене суспільство». Основне призначення – перевизначення завдань 
і цілей університету як соціального інституту. Отримані результати 
активно використовувалися Міжнародною асоціацією університетів при 
розробці «Положення про академічну свободу та соціальну 
відповідальність» (1998 р.). 

Рада з вищої та педагогічної освіти, функціонуючий при 
Міністерстві освіти Фінляндії, провів кілька перевірок університетів з 
метою виявлення ступеня їх участі у розвитку регіонів. У звіті під назвою 
«Регіональний розвиток і вища освіта» містилися рекомендації, що 
стосуються ключових позицій взаємодії університетів та місцевих органів 
влади, участі університетів у плануванні стратегії регіонального розвитку, 
діалогу вузів і регіональних громадських організацій. У результаті уряд 
Фінляндії затвердив за фінськими вузами роль активних учасників 
регіонального розвитку, закріпивши її спочатку в «Стратегії регіонального 
розвитку» (2003 р.), а потім в Акті про університети (2004 р.) [6]. 
Сьогоднішня дискусія про «третю роль» університетів вглиблюється 
корінням в дебати 60-х років, коли у Фінляндії, як і в більшості країн 
Європи, політика створення нових вузів виявилася інструментом 
«перекроювання» карти країни і «вирівнювання» соціального простору. 
Натомість сказати, що вузи мають бути «соціально відповідальними», 
значить припустити, що спочатку вони не являються такими. Гострі 
суперечки, що виникли у фінському академічному співтоваристві, зайвий 
раз звертають увагу на неоднозначність терміну «третя роль» 
університетів [3]. Противники використання цього терміну вважаючи його 
просто зайвим та наголошуючи на тому, що університетові цілком 
достатньо успішно справлятися з першими двома ролями (дослідженням і 
викладанням), щоб виконувати свої зобов’язання перед суспільством. 

Прихильники програми «третьої ролі» стверджують, що зміст даного 
поняття не може обмежуватися одною участю у регіональному розвитку. 
Університети повинні розробити свою власну етику «корпоративної 
соціальної відповідальності» (corporate social responsibility), подібно до 
того, як це роблять інститути бізнесу. У 2001 р. Конфедерація фінських 
промисловців і підприємців розробила модель корпоративної 
відповідальності, що включає в себе три компоненти: економічну 
відповідальність (максимізація зусиль, спрямованих на досягнення 
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економічного благополуччя суспільства), екологічну відповідальність 
(дотримання всіх екологічних вимог, необхідних для забезпечення 
«сприятливого середовища») і трудову відповідальність (створення нових 
робочих місць, підвищення людського потенціалу і т.д.). Надалі ця модель 
була взята за основу для визначення соціальної відповідальності вищої та 
педагогічної освіти, її «третьої ролі» [4]. Прихильники застосування моделі 
корпоративної соціальної відповідальності в університетах називають свій 
підхід «акціонерним» і наполягають на розширювальному трактуванні 
поняття «соціальної місії» університету. 

Прикладом реалізації «третій ролі» стало звернення великої уваги, 
яку приділяють університетами працевлаштування своїх випускників. 
Зараз всі фінські університети відкрили спеціальні служби зайнятості і 
розвивають контактну мережу з відділами кадрів провідних фінських 
корпорацій і державних установ. Внесення поправок до Акту щодо 
університетів означало перемогу корпоративістського акціонерного 
підходу, оскільки «третя роль» вузів Фінляндії сьогодні практично не 
виходить за рамки активної участі в регіональному плануванні. Основним 
результатом прийняття програми соціальної відповідальності набуло в 
більш тісній співпраці вузів і представників місцевого співтовариства. Що 
стосується інших форм корпоративної відповідальності (економічної або 
екологічної), то говорити про них передчасно [2]. 

Тісна взаємодія інститутів педагогічної освіти з різними спільнотами – 
територіальними, професійними та іншими соціальними групами. Це задає 
сприятливий контекст функціонування системи педагогічної та вищої 
освіти (високий статус вчителя, підтримка громадськості, система 
опікунських рад), але в той же час створює ситуацію множинності 
інстанцій контролю. Наприклад, посилення «третьої ролі» веде до того, що 
не тільки університет стає учасником регіонального розвитку, але й 
представники місцевого співтовариства, місцевого бізнесу, місцевих 
етнічних громад та місцевих органів влади входять до складу 
університетського управління. У результаті відбувається множення 
завдань вузу, серед яких завдання підвищення якості викладання та 
наукових досліджень, а також ефективності власного управління, вже не 
першорядні [5]. 

На сьогоднішній час модель підготовки майбутнього вчителя у 
фінській педагогічній освіті (зокрема, вчителя початкової школи) 
залишається одним з найкращих у світі. Підтримка з боку фінського уряду 
простежується в діяльності університетів, які в свою чергу допускають до 
викладання у школі тільки висококваліфікованих та компетентних 
вчителів в своїй галузі знань. Згідно державних стандартів педагогічної 
освіти вчитель повинен володіти повним комплексом знань та вмінь 
власної професійної діяльності, бути широко розвиненою особистістю, яка 
зможе навчити учнів бути розвиненою, мислячою особистістю. Не дарма 
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тільки 12 % випускників отримують статус вчителя. Серед головних 
принципів фінської системи підготовки педагогічних кадрів розрізняють: 
індивідуальний підхід, високу освіту вчителів, довіру і рівноправність. 
Високий мобілізаційний потенціал системи педагогічної освіти. Оскільки 
саме ця якість, пов’язана з низьким ступенем автономії фінських вузів і їх 
нечисленністю, дозволило оперативно, за допомогою директив «зверху 
вниз» провести реформування і, зокрема, реалізувати програму 
інтернаціоналізації вищої та педагогічної освіти. 
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МЕХАНІЗМ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТНІМИ РЕСУРСАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ 
 
У статті досліджено модель управління освітніми ресурсами вищих 

навчальних закладів України, що відповідає потребам усіх стейкхолдерів, 
концептуальним засадам освітньої політики держави й сталого розвитку 
вищої освіти України. Запропоновано механізм громадсько-державного 
управління освітніми ресурсами вищої освіти. Цей механізм орієнтовано 
на координацію управлінських зусиль громадського і державного секторів, 
на управління освітніми ресурсами системи вищої освіти України. 

Ключові слова: управління, освітні ресурси, вища школа, механізм, 
громадсько-державне управління. 

 
Актуальність дослідження проблеми громадсько-державного 

управління освітою пов’язана з соціально-економічними та соціально-
політичними змінами у світовому просторі: перехід на інноваційний шлях 
розвитку, виділення в якості пріоритету розвиток людського капіталу та 
існуючими об’єктивними протиріччями в освіті. До основного протиріччя 
відносяться розповсюджені процеси включення соціального партнерства в 
діяльність освітніх установ і недостатня виражена орієнтацією 
продуктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу та громадськості у 
вирішенні соціально-значущих для них проблем. 

Громадсько-державне управління розглядається як управління, в 
якому оптимально поєднується діяльність суб’єктів управління громади і 
держави. Громадсько-державне управління освітою передбачає узгоджену 
взаємодію між громадою і державою у вирішенні різних питань освіти, 
пов’язаних з можливістю відповідально і результативно впливати на 
освітню політику, прийняття управлінських рішень, участь у виконанні 
адміністративно-управлінських функцій, створенні прозорого соціального 
середовища для всіх суб’єктів освіти. 

Методологічні засади розвитку науки, і педагогічної науки зокрема, 
відображено в значній кількості робіт. Це наукові праці В. Буряка, 
О. Глузмана, С. Гончаренка, М. Данилова, В. Кременя, В. Нікіфорова, 
Ю. Сурміна, М. Фіцули, Е. Юдіна та ін. Питанням філософії освіти 
присвячені наукові здобутки В. Андрущенка, О. Базалука, Б. Гершунського, 
Д. Дзвінчука, І. Зязюна, С. Клепка, B. Лyтая, Н. Піщуліна, М. Сидорова, 
В. Шадрікова та ін. 

Особливості участі громадськості у державному управлінні вищою 
освітою відображені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів 
В. Андрущенко, В. Астахова, Г. Балл, О. Глузман, І. Зязюн, В. Кізіма, 
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С. Клепко, Г. Клімова, К. Корсак, В. Кремень, М. Култаєва, В. Кушерець, 
Н. Лавриченко, В. Луговий, В. Лутай, Є. Мануйлов, В. Огнев’юк, 
М. Романенко, С. Сірополко, В. Скотний, В. Сухіна та інші. 

Недослідженими залишаються особливості механізму громадсько-
державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів. 

Метою статті є аналіз механізму громадсько-державного управління 
освітніми ресурсами вищих навчальних закладів 

Процес модернізації системи управління вищою освітою має 
забезпечити, прозорість та відкритість системи управління освітою за 
допомогою громадсько-державного партнерства. Для цього процесу 
необхідно залучити всіх стейкхолдерів, бо саме посилення ролі всіх 
суб’єктів освітньої політики і їхня взаємодія допоможе демократизації та 
узгодженості системи управління вищою освітою України. 

У пошуках вирішення названих проблем існують три підходи до 
визначення того, хто повинен виступати ініціатором інтеграції системи 
вищої освіти і стейкголдерів. Представники першого підходу вважають, 
що ініціатива повинна виходити від вузів, так як вони виступають 
виробниками освітніх послуг і, будучи зацікавленими в їх затребуваності, 
самі повинні здійснювати маркетинг і знаходити спільну мову зі 
споживачами. З точки зору представників другого підходу, активність у 
стосунках з системою професійної освіти повинні проявляти самі 
роботодавці, оскільки саме вони потребують кваліфікованих кадрах. 
Нарешті, прихильники третього підходу вважають, що ініціатором 
взаємодії між роботодавцями та системою вищої освіти має бути держава. 
Державна освітня політика сьогодення вимагає полісуб’єктності процесу 
управління вищої освітою, саме тому держава має буди ініціатором 
процесу залучення усіх стейкголдерів до процесу управління вищою 
освітою в Україні. 

В умовах розвитку демократії і розширення практики співуправління 
система освіти все більше спирається на громадські організації та 
спільноти, що зумовлює виникнення суспільно-державного управління 
освітою, необхідність якого обумовлена низкою факторів: посилення 
відкритості освітніх систем; зменшення ступеня централізації управління 
освітою; підвищення ролі функції забезпечення інновацій в системі освіти; 
переходу до договірних відносин; зростаючими потребами громадськості в 
управлінні системою освіти і розвиток громадських ініціатив у сфері 
освіти; створення «горизонтальних» управлінських структур; необхідність 
формування «громадянського замовлення» на якість освіти [2]. 

Завдання демократизації управління освітою в результаті його 
конструктивного діалогу з державою і громадянським співтовариством 
полягає в тому, щоб об’єднати всіх суб’єктів в єдину команду для 
продуктивних спільних дій на основі їх реальної зацікавленості у розвитку 
освіти [1]. 

Сутність державної складової управління полягає у фінансуванні та 
забезпеченні розвитку матеріально-технічної бази сфери вищої освіти, 
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використанні ресурсів для вирішення завдань розвитку освіти. Однак 
необхідно відзначити авторитаризм управлінської позиції і бюрократизм у 
прийнятті та виконанні рішень, існуючий адміністративний тиск на 
громадську ініціативу, прагнення обмежити її роль і знизити її значення; 
використання тільки державного ресурсу при визначенні та проведенні 
освітньої політики. 

Впровадження відповідальності уряду за виконання своїх функцій по 
управлінню стане реальним тільки з появою інших суб’єктів цього 
процесу, а саме – громадськості, приватного сектору. Монопольне 
положення держави, негативним проявом якого виступають непідзвітність, 
непрозорість і невідповідальність, буде долатися з включенням цих 
суб’єктів в процес управління освітньою діяльністю. На даний момент, 
хоча і має місце розвиток приватного сектору освіти та громадської 
активності, вони не виступають консолідованими виразниками інтересів 
своїх груп. Успіх реформування в Україні залежить від того, як буде 
розв’язано завдання трансформації функцій управління з поступовим 
посиленням децентралізації повноважень, реорганізації державного 
контролю тощо. Перехід від централізованої адміністративної системи до 
децентралізованої, такої, що об’єднує різні форми власності і типи 
господарювання, потребує нових підходів до управління. Посилений 
пошук в Україні децентралізованої моделі державного управління галуззю 
потребує уваги до вироблення нової політики, спрямованої на розширення 
самостійності та відповідальності не державних органів управління у 
вирішенні питань забезпечення населення території вищою освітою та її 
розвитком. Від децентралізації влади та відповідальності очікується 
більша ефективність роботи центральних інститутів (Міністерства освіти і 
науки), які, передавши ряд своїх повноважень, сконцентруються на більш 
ключових проблемах освіти. 

Загальносвітовою тенденцією сучасного стану освіти виступає 
розвиток процесів децентралізації в управлінні цією сферою, які знаходять 
прояв у делегуванні відповідальності на нижчі рівні управління системою. 
Це може проявлятися у різних формах: делегування повноважень на нижчі 
рівні центральної влади, делегування повноважень місцевим органам 
державної влади, надання повноважень спеціально створеним органам 
управління освітою, зменшенні ієрархічних рівнів влади. 

На рівні вищої освіти поширеною практикою різних країн стає 
перетворення державних органів управління освітою у незалежні агенції, 
які діють як неприбуткові організації. В ці агенції залучаються 
кваліфіковані менеджери, які мають досвід роботи у бізнесових 
організаціях і можуть сприяти ефективному виконанню державних 
програм. Незалежні агенції, діяльність яких може фінансуватися частково 
державою, частково від зароблених коштів, мають кращі можливості 
вивчення ситуації на ринку праці, місцевого попиту на освіту і професійну 
підготовку, проблем молоді та безробіття. Діяльність таких агенцій вже 
набуває не стільки керівного характеру, скільки координуючого. 
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Система управління освітніми ресурсами вищої школи має стати 
відкритою, прозорою, демократичною та децентралізованою функцією 
громадсько-державного управління. Для цього пропонується політично, 
теоретико-методологічно, законодавчо обґрунтувати створення Незалежної 
агенції з освітніх ресурсів вищої школи [3]. 

Керуюча підсистема Незалежної агенції з освітніх ресурсів вищих 
навчальних закладів складається з представників усіх стейкхолдерів вищої 
освіти: 

1) представники Громадських організацій: 
а) з боку замовників: Економічна рада громадських організацій; 

Асоціація керівників шкіл України; Асоціація керівників закладів нового 
типу України «Відроджені гімназії України»; Асоціація навчальних 
закладів України приватної форми власності; Всеукраїнська громадська 
організація «Батьківський комітет України»; Громадська організація 
«Інформаційно-консультативний центр «Жіночі ініціативи»; 

б) з боку виконавців: Спілка ректорів вищих навчальних закладів 
України; Професійна спілка працівників освіти і науки; Всеукраїнська 
громадська організація «Асоціація працівників вищих навчальних закладів 
I – II рівнів акредитації»; Конфедерація недержавних вищих закладів 
освіти; Українська асоціація студентського самоврядування; Всеукраїнська 
студентська рада; Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Центр 
молодіжних ініціатив «Школа лідерів»; 

в) з боку споживачів: Спільний представницький орган сторони 
роботодавців на національному рівні (СПО), який об`єднав Федерацію 
роботодавців України, Конфедерацію роботодавців України, Всеукраїнську 
асоціація роботодавців; Українська спілка підприємців і промисловців; 

2) державні установи: Адміністрація Президента України; Кабінет 
Міністрів України; Міністерство економіки та промислової політики 
України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Державна 
служба зайнятості; Український координаційний комітет сприяння 
зайнятості населення; Рада з питань професійної орієнтації населення при 
Кабінеті Міністрів України; 

3) експерти: національні: Національна академія педагогічних наук 
України, Національна академія наук України, НДІ соціально-трудових 
відносин; міжнародні експерти (Світовий банк, ЄС, Темпус Тасіс) 

Ця система вищої освіти є відкритою відносно зовнішнього 
середовища, до якої можуть бути залученні інші представники 
стейкхолдерів: громадські об’єднання соціуму; установи соціальної сфери; 
Громадські ради з освіти; підприємства й організації різних форм 
власності, що беруть участь у вирішенні питань формування освітнього 
простору держави. 

Організація управління освітніми ресурсами вищої школи України 
має наступні рівні: 

– всеукраїнський – Незалежна агенція з управління освітніми 
ресурсами вищої школи; 
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– регіональний – регіональне представництво Незалежної агенції з 
управління освітніми ресурсами вищої школи у кожній 
адміністративно-територіальній одиниці України ; 

– рівень вищого навчального закладу – окремий відділ з управління 
освітніми ресурсами у вищому навчальному закладі. 

Представники усіх стейкхолдерів утворюють Організаційний 
Комітет. Члени Організаційного Комітету обираються серед стейкхолдерів 
через он-лайн висування або шляхом самовисування. Члени 
Організаційного Комітету повинні займати чітку позицію та бути лідерами 
у сфері політики та практики громадсько-державного управління. Вони 
також повинні добре усвідомлювати філософію стейкхолдерського 
управління та працювати задля реалізації основних принципів 
компетентно, з повагою та без комерційних інтересів. 

Організаційний Комітет виробляє політику та стратегію ініціативи 
громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищої школи в 
Україні, підтримує продуктивний діалог серед членів та партнерів і 
представляє Агенцію в регіональних та міжнародних заходах. 
Організаційний комітет обирає Голову Агенції, який відносно принципів 
громадсько-державного управління має бути представником громадськості. 

Механізмом громадсько-державного управління освітніми ресурсами 
вищої освіти в умовах сьогодення є створення Незалежної агенції з 
освітніх ресурсів вищих навчальних закладів. Особливостями цієї Агенції є 
залучення усіх стейкхолдерів: представників громадських організацій (з 
боку замовників, виконавців та споживачів освітніх послуг вищої школи), 
державних установ та національних і зовнішніх експертів. Саме тому до 
визначення понятійного апарату дослідження покладено стейкхолдерський 
підхід. 
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АННОТАЦИИ 
 

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 

Ирина Андрощук 
Реализация системного подхода в учебном процессе как педагогическая проблема 
В статье обоснована необходимость использования системного подхода в учебном 
процессе, осуществлен анализ понятий «система» и «педагогическая система», которые 
определяют сущность реализации системного подхода в профессиональной подготовке 
будущих специалистов. Также определены сущностные признаки педагогической 
системы и основные подходы к определению основных компонентов педагогической 
системы. В статье обоснованы условия эффективного функционирования педагогической 
системы. 
Ключевые слова: система, педагогическая система, системный подход, профессиональная 
подготовка. 
 
Людмила Андрощук 
Внедрение педагогической модели формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего учителя хореографии как творческий процесс 
В статье предложено структурные компоненты педагогической модели формирования 
индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии и опыт ее 
внедрения. Проанализировано основные этапы формирования индивидуального стиля 
деятельности будущего учителя хореографи. 
Ключевые слова: индивидуальный стиль деятельности, творчество, самоактуализация, 
модель формирования, будущий учитель хореографии. 
 
Станислав Бурчак, Лиана Бурчак 
Использование персонального компьютера для контроля учебных достижений 
учащихся 
В данной публикации рассмотрена целесообразность использования компьютера в 
процессе контроля учебных достижений учащихся, функции контроля в современном 
понимании (контрольная, учебная, диагностическая и воспитательная), основные 
звенья проверки знаний, умений и навыков (предшевствующая, текущая, повторная, 
периодическая, итоговая). Кроме того, в статье предложена сравнительная 
характеристика современных программных средств, которые используются с целью 
проверки учебных достижений учащихся как общеобразовательных, так и высших 
учебных заведений. 
Ключевые слова: персональный компьютер, контроль учебных достижений учащихся, 
ученики общеобразовательной школы, программные средства. 
 
Алина Ваколюк 
Особенности содержания работы классного руководителя в учебных заведениях 
В статье анализируется специфика содержания работы классного руководителя, 
раскрываются формы и основные разделы деятельности в учебном заведении, 
организация и воспитания ученического коллектива классным руководителем. Также 
обращается внимание на изучение классным руководителем учащихся и работа с их 
родителями; планированием и координацией своей работы с учетом всех особенностей 
учащихся, их склонностей, интересов и сформированности коллектива. 
Ключевые слова: классный руководитель, содержание работы, учебное заведение. 
 
Гладкая Елена  
Формирование коммуникативной компетенции студентов на основе проектной 
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методики обучения иностранному языку 
В статье рассмотрены особенности формирования коммуникативной компетенции 
студентов на основе проектной методики обучения иностранному языку; 
конкретизировано понятие «проектная методика обучения иностранному языку»; 
выделены этапы его реализации; определены основные принципы работы над 
проектом. 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, проектная методика обучения, 
студент. 
 
Наталия Горобченко 
Знания, навыки и умения для обучения написания дискурса-описания/ 
повествования 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся методики обучения письменной речи, 
а именно обучения написания дискурса-описания/повествования будущих учителей 
немецкого языка. Обобщено понятие «дискурс», его особенности, конкретизированы 
этапы обучения дискурса, согласно которым охарактеризированы знания, навыки и 
умения для обучения студентов написания немецким языком дискурса-
описания/повествования. 
Ключевые слова: дискурс, дискурсивная стратегия, умение построения дискурса, 
целостность текста. 
 
Ольга Музыка 
Развитие воображения и художественно-образного мышления студентов в 
процессе работы над темой натюрморта 
В статье рассматривается важная проблема современного высшего художественно-
педагогического образования: развитие творческого воображения и художественно-
образного мышления будущих учителей изобразительного искусства в процессе работы 
над темой натюрморта. Анализируются виды творческих самостоятельных заданий, их 
роль в активизации творческой деятельности студентов. 
Ключевые слова: творческое воображение, художественно-образное мышление, 
натюрморт, творческая активность будущие учителя изобразительного искусства. 
 
Сергей Овчаров 
Научно-педагогические подходы к развитию креативности в профессиональной 
подготовке будущих учителей информатики 
Статья посвящена определению базовых научно-педагогических подходов к развитию 
креативности в профессиональной подготовке будущих учителей информатики и 
обоснованию целесообразности их использования. Рассмотрено влияние этих подходов 
на профессиональную подготовку учителей информатики креативного типа во время их 
обучения в высших педагогических учебных заведениях. Выделены особенности 
применения каждого из них во время профессионально-педагогической подготовки 
будущих педагогов. 
Ключевые слова: научно-педагогические подходы, креативность, профессиональная 
подготовка учителей информатики. 
 
Паламарчук Екатерина  
Спецкурс по формированию лидерских качеств у будущих социальных педагогов 
В статье представлена программа спецкурса по формированию лидерских качеств у 
будущих социальных педагогов. Обоснована целесообразность и актуальность 
использования программы. Разработаны планы проведения лекционных и 
практических занятий; предложено темы для выполнения студентами самостоятельной 
и индивидуальной работы, а также написание реферативных исследований. 
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Ключевые слова: социальный педагог, лидерские качества, диагностика лидерских 
качеств. 
 
Лариса Рубан 
Развитие математических умений детей – предпосылка формирования их 
экономического мышления (взгляды американского педагога-реформатора 
Джона Холта) 
В статье рассмотрены взгляды американского педагога-реформатора Джона Холта на 
развитие математических умений детей. Философия Дж. Холта касательно изучения 
математики заключалась в следующем: взрослые используют числа для 
количественного измерения предметов, что, в свою очередь, помогает им использовать 
эти предметы надлежащим образом, делать некоторые суждения касательно их. 
Дж. Холт советовал взрослым позволить детям поступать с числами так же.  
Ключевые слова: Джон Холт, математические способности, экономическое 
мышление, финансы, экономика, школьное обучение.  
 
Зоя Сирота, Всеволод Сирота 
Восприятие произведений искусства как процесс отображения в познании 
человека художественного образа 
В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме восприятия 
произведений искусства как процесса отображения в познании человека 
художественного образа. Исследуется сущность таких понятий, как восприятие, образ, 
художественный образ, художественно-образное мышление. Рассматриваются свойства 
фасилитованой дискуссии и педагогическое управление процессом художественного 
восприятия произведений искусства.  
Ключевые слова: восприятие, образ, художественный образ, художественное 
мышление, фасилитованая дискуссия. 
 
Владимир Староста 
Подготовка будущих учителей к разработке мультимедийных презентаций уроков 
В статье рассматриваются особенности основных этапов разработки мультимедийных 
презентаций уроков будущими учителями химии. Показано, что мультимедийная 
презентация урока – это процесс и результат общей учебно-познавательной 
деятельности студентов и преподавателя, которая дает возможность сориентировать 
теоретическое обучение в практическую плоскость, создать условия для интеграции 
знаний, умений и навычок студентов из фаховых и психолого-педагогических 
дисциплин с современными информационными технологиями. 
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийная презентация, 
интерактивные методы обучения. 
 
Наталья Шикина  
Лингводидактические условия профессиональной (языковой) подготовки 
будущих учителей начальной школы 
В статье рассматривается актуальная проблема формирования профессиональных 
навыков культуры речи у студентов педагогической специальности в процессе их 
языковой и методической подготовки, раскрываются лингводидактические условия 
формирования навыков культуры речи будущих учителей начальных классов. 
Описываются компоненты профессиональной речи педагога и требования к ней. 
Ключевые слова: профессиональные навыки культуры речи, педагогическая 
специальность, профессиональная подготовка, лингводидактические условия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Николай Аверченко, Наталья Дермелева, Владимир Кривохвостов 
Использование технологии компьютерного тестирования для оценивания 
музыкальных знаний студентов – будущих учителей начальных классов 
В статье рассматривается современная технология компьютерного тестирования, 
которая используется для проверки и оценивания музыкальных знаний будущих 
учителей начальных классов, изучающих курс «Основ сценично-творческого 
искусства» в Донбасском государственном педагогическом университете. 
Проанализированы тестовые программы, среди которых выбраны наиболее удобные 
для создания мультимедийных тестов – «Конструктор тестов 3.3», MyTestX, UniTest 
System. 
Ключевые слова: тестирование, мультимедийный тест, тестовые программы, 
музыкальные знания. 
 
Олег Авраменко 
Особенности изучения технических дисциплин в процессе подготовки учителей 
образовательной области «Технология» 
В статье представлен системный анализ технических дисциплин как интегративной 
составной формирования в учителя технологий фундаментальных технических знаний 
и широты его подготовки. Доказано, что формирования единой системы знаний об 
окружающем мире, которая отображает взаимосвязь науки, техники и технологии, есть 
невозможным без учета интегративных связей. Благодаря интеграции очерчиваются 
системы связей и взаимоотношений, которые носят многоаспектный характер. 
Ключевые слова: техника, технические дисциплины, интеграция, подготовка 
учителей. 
 
Татьяна Батиевская 
О реализации структурно-функциональной модели проектирования учебного 
процесса средствами информационных технологий в профессиональной 
подготовке будущих учителей изобразительного искусства 
В статье рассмотрена проблема усовершенствования профессиональной подготовки 
художественно-педагогических кадров с использованием возможностей средств 
информационных технологий (ИТ) на основе педагогического проектирования. 
Представлены основные положения и результаты реализации структурно-
функциональной модели проектирования учебного процесса средствами ИТ в 
подготовке будущих учителей изобразительного искусства. 
Ключевые слова: модель, проектирование, учебный процесс, информационные 
технологии, профессиональная подготовка, будущие учителя изобразительного 
искусства. 
 
Мария Бондарь, Александр Байдацкий 
Статическая динамика знаний и их восстановление 
В статье рассматриваются различные пути перестройки школьной среды с 
экстенсивной модели предметных знаний на интенсивную модель развития 
способностей. Представленная структура учебного материала с помощью 
семантических сетей и основ статистической теории обучения. Определяется 
вероятность правильной и неправильно ответы студентами в заданном интервале 
времени; математическое ожидание и дисперсию времени забывания тем 
определенного модуля студентами. 
Ключевые слова: индивидуализация обучения, проблемное обучение, алгоритмический 
подход, эвристическое обучение, самостоятельная работа студентов, семантические 
сети, семантические графы. 
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Ольга Гончарова, Лилия Калужская 
Рефлексивный компонент готовности будущего учителя иностранного языка к 
инновационной деятельности 
В статье рассматриваются теоретические основы формирования рефлексивного 
компонента готовности будущего учителя иностранного языка к инновационной 
деятельности, трактуется понятие «педагогическая рефлексия», анализируются пути 
развития рефлексивного компонента готовности студента к инновациям. 
Ключевые слова: педагогическая рефлексия, рефлексивный компонент, готовность к 
инновационной деятельности, будущий учитель иностранного языка. 
 
Ольга Красовская 
Модель профессиональной готовности будущих учителей начальной школы к 
внедрению инновационных технологий в отрасли художественного образования 
Данная статья посвящена освещению сущности инновационных технологий 
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в отрасли 
художественного образования. Реализация данных образовательных технологий в 
подготовке будущих специалистов в отрасли начального образования является одним 
из путей усовершенствования процесса обучения, который дает возможность 
сформировать компетентного учителя-профессионала, способного творчески применять 
добытые знания, умения и навыки в отрасли художественно-педагогических 
инноваций. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, инновационные 
образовательные технологии, художественное образование. 
 
Тамара Турчин 
Специфика подготовки учителей музыки к инновационной педагогической 
деятельности в начальной школе 
В статье раскрыта специфика подготовки учителей музыки к овладению способами 
педагогического сопровождения младших школьников, которые направлены на 
достижение детьми высокого уровня музыкальной образованности – познания музыки, 
ее оценивания, музыкального творчества. Современный учитель должен быть готовым 
к гуманно-творческой инновационной деятельности. 
Ключевые слова: учитель, гуманизация образования, воображение, фантазия, 
интуиция, эмоции. 
 
Наталья Хмиль 
Педагогические условия эффективного использования блогов для организации 
учебно-познавательной деятельности студентов при изучении информатики 
В статье обоснованы педагогические условия эффективного использования блогов для 
организации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении 
информатики. Раскрыты рекомендации по реализации этих педагогических условий. 
Представлены методические рекомендации по организации работы студентов с блогом 
в аудитории и использовании блогов для организации учебно-исследовательской 
работы студентов (работы над созданием проекта). 
Ключевые слова: блог, социальные сервисы, педагогические условия, создание блога, 
самостоятельная работа студентов. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Людмила Ващенко 
Педагогическое мастерство Г. Г. Нейгауза как ключевая составляющая 
профессиональной подготовки учителей музыки внешкольных учебных заведений 
В статье анализируется педагогическое майстерство великого педагога-музыканта 
Генриха Густавовича Нейгауза, рассматриваются педагогические приемы и методы его 
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работы с учениками, анализируется возможность их использования в современных 
вузах культуры и искусства на занятиях спецдисциплін, а также перечисляются 
качественные изменения профессиональной подготовки будущих учителей музики на 
основе использования педагогического опыта Нейгауза. 
Ключевые слова: педагогическое мастерство, комплексный метод, педагогические 
приемы и методы, специнструмент, спецдисциплины, педагог-мастер, педагог-
музыкант. 
 
Александр Евсюков 
Подготовка будущего преподавателя высшего аграрного учебного заведения к 
педагогическому мышлению  
В статье рассматривается подготовка к педагогическому мышлению будущего 
преподавателя высшего аграрного учебного заведения, на основе анализа психолого-
педагогических исследований, используя определенные направления формирования 
педагогического мышления.  
Ключевые слова: подготовка, педагогическое мышление, будущие преподаватели, 
высшее аграрное учебное заведение. 
 
Владимир Заболотный  
Методическая компетенция будущего учителя физики как важная составляющая 
профессиональной компетентности 
Рассматриваются основные подходы к описанию сущности понятий «профессиональная 
компетентность учителя» и «профессиональная компетенция». Представлены 
компоненты профессиональной компетенции педагога. Охарактеризованы основные 
этапы формирования методической компетентности будущего учителя физики: 
пропедевтический (изучение курса «Теоретические обобщения школьного курса 
физики»), базовый (изучение дисциплин естественнонаучной группы), квалификационный 
(изучение методики физики), научно-исследовательский. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная компетенция, 
методическая компетентность, методическая компетенция. 
 
Елена Иваний 
Формирование правовой компетентности будущих учителей в процессе 
профессиональной подготовки 
В статье определено содержание основных структурных компонентов правовой 
компетентности (теоретического, практического и личностного) и обоснованы 
педагогические условия их формирования в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей. Охарактеризовано методическую систему формирования в будущих 
учителей правовых знаний, умений и развития их профессиональных и личностных 
качеств и способностей, необходимых для успешного осуществления профессионально- 
правовой деятельности. 
Ключевые слова: компетентность, правовая компетентность, будущий учитель, 
профессиональная подготовка, педагогические условия. 
 
Валентина Коваль 
Условия формирования профессиональной компетентности будущего учителя-
филолога как педагогическая проблема 
В статье определены и проанализированы педагогические условия формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя-филолога. В ходе исследования 
выделены следующие педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя-филолога: организацию в вузах компетентно 
направленного обучения, выработка у студентов лингводидактичних стратегем и 
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речевой-поведенческой стратегии будущей профессиональной деятельности, создание 
положительной мотивации у студентов к формированию личностных и 
профессиональных качеств. 
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная компетентность, 
организационно-методическая система, компетентно направленное обучение, 
лингводидактические стратегемы. 
 
Николай Коломиец 
Подготовка будущего классного руководителя до организации профориентационной 
работы 
В статье рассматривается проблема подготовки будущих классных руководителей к 
организации профориентационной работы. Основываясь на результатах собственных 
исследований, в статье осуществлен анализ состояния профориентационной работы в 
современной школе Украины. Опираясь на нормативные документы определены 
основные задания классного руководителя по организации профориентационной 
работы на всех этапах её реализации. Приведены знания и умения классного 
руководителя, необходимые для успешного выполнения поставленных перед ним 
профориентационнных задач.  
Ключевые слова: профессиональная ориентация, классный руководитель, подготовка 
учителя. 
 
Наталья Мыслицкая  
Комуникативная подготовка студентов в системе формирования методической 
компетентности 
Рассматривается проблема коммуникативной подготовки будущего учителя физики. 
Акцентировано внимание на необходимости улучшения усноязычной деятельности 
студентов во время проведения практических и лабораторных занятий по физике и 
методике преподавания физики. Отмечена важность употребления правильной 
физической терминологии при формулировании определений физических величин, 
наименований единиц физических величин, построении суждений и умозаключений.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, терминология, определение 
физического понятия. 
 
Юлия Рыбинская  
Особенности формирования коммуникативной компетентности будущих филологов 
средствами креативного перевода 
В статье высветлен вопрос формирования коммуникативной компетентности у 
будущих филологов (будущих учителей иностранных языков и переводчиков), 
особености организации занять по иностранным языкам на основе коммуникативного 
подхода. Доказана теория про шесть аспектов коммуникативности, которых следует 
придерживаться при обучении общения на иностранном языке: ситуативности; 
языково-мыслительной активности; индивидуализации; функциональности; новизны; 
диалога культур. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативный подход, 
будущие филологи, креативний перевод, инностранное общение. 
 
Татьяна Северина 
Становление аксиосферы будущих специалистов в высшем педагогическом 
учебном заведении 
В статье исследуется проблема формирования ценностно-смысловой сферы личности 
будущего учителя в услових личностно ориентированного подхода. Аксиосфера 
трактуется как центр профессионально-личностной саморегуляции студента, 
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обеспечивающий его самореализацию, свободу самопроявления. Становление 
аксиосферы рассматривается в контексте социализации личности будущего педагога. 
Определены и охарактеризованы внешние факторы влияния на формирование 
ценностно-смысловой сферы личности студента. 
Ключевые слова: аксиосфера, ценностно-смысловые ориентации, детерминанты, 
образовательная середа, образовательный діалог. 
 
Ирина Сичко  
Экологическая компетентность как профессинальная составляющая подготовки 
будущих учителей начальных классов 
В статье раскрыты теоретические аспекты и практические пути формирования и 
повышения экологической компетентности учителя младших классов. Определяются 
уровни экологической компетентности будущих учителей. Автор также освещает 
особенности методического аспекта проблемы подготовки экологически грамотного 
учителя. 
Ключевые слова: экологическая компетентность, экологическая культура, высшее 
образование. 
 
Татьяна Скрипай 
Эмоционально-волевая культура будущих учителей начальных классов в свете 
компетентностного подхода 
В статье освещают суть эмоционально-волевой культуры будущих учителей начальных 
классов в контексте реализации компетентнисного подхода. Представленная группа 
профессионально-педагогических компетенций, которые характеризуют эмоционально-
волевую культуру педагога начальной школы. 
Ключевые слова: профессионально педагогическая подготовка, компетентность, 
компетенции, компетентносний подход, профессионально-педагогическая культура, 
эмоционально-волевая культура, будущие учителя начальных классов, профессионально- 
педагогические умение и качества, составляющие эмоционально волевой культуры. 
 
Валентина Харламенко, Тарас Олефиренко 
Концептуальные положения профессионализации учителя  
У статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме профессионального 
становления учителя, профессионального развития педагога, педагогической 
компетенции как главного компонента подсистемы профессионализма деятельности 
учителя; анализируются перечисленные дефиниции, обосновываются концептуальные 
положения профессионализации учителя, их взаимосвязь.  
Ключевые слова: профессионализация, профессионализм, профессиональное 
становление учителя, педагогическая компетентность, концептуальные положения 
профессионализации учителя, подсистема професионализма деяльности учителя. 
 
Ольга Шевчук 
Формирование готовности будущего учителя-словесника к организации 
внеклассной работы с одаренными школьниками 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию готовности к деятельности 
как психолого-педагогической категории. Исследуется проблема формирования 
готовности будущих учителей-филологов к организации внеклассной работы с 
одаренными учащимися и ее компонентная структура. 
Ключевые слова: готовность к педагогической деятельности, формирование 
готовности к организации внеклассной работы, одаренные ученики, компонентная 
структура готовности. 
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Елена Ярошинская  
Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальной 
школы в условиях образовательной среды профессиональной подготовки 
В статье осуществлен анализ исследований, которые раскрывают содержание и 
особенности формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
начальной школы. Представлены результаты исследований, которые обосновывают 
разные подходы к определению сущности данного интегрированного понятия. 
Раскрыты условия эффективного формирования профессиональной компетентности, в 
частности действенность образовательной среды профессиональной подготовки 
будущего учителя начальной школы. 
Ключевые слова: подготовка будущего учителя начальной школы, компетентность, 
профессиональная компетентность учителя начальной школы, образовательная среда 
профессиональной подготовки. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  
Любовь Богославец 
Основные аспекты воспитательного процесса при подготовке будущих 
инженеров-педагогов 
В статье рассматриваются основные аспекты воспитательного процесса при подготовке 
будущих инженеров-педагогов. Раскрывается акмеологическая сущность самовоспитания 
в аспекте гуманистического характера содержания и методов воспитания при условии 
комплекса конкретных мероприятий для их реализации. 
Ключевые слова: воспитательный процесс, акмеологическая сущность самовоспитания, 
комплексный подход. 
 
Сергей Куценко 
Влияние эстетического воспитания на формирование творческого потенциала 
студента-хореографа средствами народно-сценического танца 
В данной статье эстетическое воспитание студента-хореографа рассматривается как 
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной 
воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное в процессе овладения знаниями и 
умениями на занятиях теории и методики народно-сценического танца. А также 
раскрывается влияние эстетического воспитания на формирование творческого 
потенциала студента средствами народно-сценического танца в условиях учебно-
воспитательного процесса в высшем учебном заведении. 
Ключевые слова: народно-сценический танец, эстетическое воспитание, творчество, 
творческий потенциал, будущий учитель хореографии. 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Кин Елена 
Развитие общественной деятельности студенческой молодежи высших учебных 
заведений Украины в период 1900–1917 гг. 
В статье рассмотрены особенности развития студенческого общественного движения в 
период 1900–1917 гг. в контексте обострения социально-политических, экономических 
противоречий, оживления гражданской активности, активизации революционных 
настроений в стране. Проанализирована эволюция процесса общественной 
деятельности студентов в зависимости от политики властных структур. Установлены 
основные направления и содержание студенческой общественной деятельности 
исследуемого периода. 
Ключевые слова: студенты, общественная деятельность, общественная активность, 
общественное движение, студенческие объединения. 
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Леся Клевака 
Методы организации процесса обучения в средних учебных заведениях 
Полтавской губернии (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) 
В статье рассматриваются методы организации обучения, существовавшие в средних 
женских учебных заведениях Полтавского региона во второй половине XIX – начале 
ХХ веков: словесные (лекция, объяснение, рассказ, беседа, работа с книгой), наглядные 
(наблюдение, иллюстрация, демонстрация), практические (упражнения, лабораторные 
и практические работы). Раскрыты методы организации обучения определенным 
предметам. 
Ключевые слова: женское образование, средние женские учебные заведения, методы 
организации обучения, региональное образование, Полтавская губерния. 
 
Елена Кравец 
Историко-теоретический анализ возникновения проектирования учебной 
информации в процессе професийно-педагогической деятельности преподавателя 
высшего учебного заведения 
В статье сделан исторический анализ появления проектировочной деятельности 
преподавателя как составляющей части образовательного процесса в высшей школе. 
Автор определяет исторические этапы появления и становления проектирования 
учебной информации в ходе розвития професионально-педагогической деятельности 
преподавателя. Определяется степень исследования данного вопроса в отечественных и 
зарубежных высшых учебных заведениях. Доказывается важность проектирования 
учебной информации в решении вопроса надмерности информационного потока в 
преподавательской деятельности. 
Ключевые слова: проектирование, учебная информайция, проектировачная деятельность, 
преподаватель всшей школы. 
 
Оксана Кравченко 
Пролетарский университет в системе культурно-просветительских организаций 
пролеткульту 
В статье отражены организационные и педагогические принципы деятельности 
пролетарских университетов в системе культурно-просветительских организаций 
Пролеткульту(20 гг. ХХ в.). Рабочий университет был чисто классовым учреждением, а 
общий программный план предусматривал три циклы: подготовительный; основной; 
специализированный. Для формирования кадрового состава университетов 
предусматривалось создание Социалистической Академии. 
Ключевые слова: Пролетарский университет, Пролеткульт, пролетариат, обучение, 
воспитание. 
 
Вера Курок, Борис Шевель 
Анализ результатов образовательной реформы 1958 г. для профессионально-
технического образования Украины 
В статье проводится анализ результатов образовательной реформы 1958 года в 
Советском Союзе для профессионально-технического образования Украины. 
Проводятся параллели между политическим режимом и его влиянием на 
образовательную реформу. Исследованы проблемы, которые пытались решить 
украинские ученые и последствия трансформации профессионально-технического 
образования Украины в указанный период. 
Ключевые слова: образовательная реформа, профессионально-техническое образование 
Украины, трудовые резервы, режим Хрущева. 
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Екатерина Кучина 
Генезис духовности и моральности личности в отечественном философско-
педагогическом наследии конца ХІХ–ХХ ст. 
В статье анализируются теоретические подходы к проблеме духовности и моральности 
личности в отечественном педагогическом наследии ХІХ–ХХ ст. Исследуется 
смысловые контуры моральности и духовности, указывается на трансформацию 
прогрессивных тенденций – когнитивной, аксиологической, теологической. 
Акцентируется необходимость интеграции морально-духовной реальности с её 
изменчивостью. 
Ключевые слова: моральность, духовность, идеал личности, национальная парадигма 
моральности и духовности, общечеловеческие ценности. 
 
Алина Маслова 
Анализ методов обучения английской научной речи студентов неязыковых 
специальностей в лингвометодических работах 90-х годов ХХ века 
В статье проанализированы отечественные научно-методические работы 90-х годов 
прошлого века, посвященные проблеме обучения англоязычной научной речи 
студентов неязыковых специальностей. Автор систематизирует и обобщает их, 
определяет достоинства и недостатки рассматриваемых методов обучения, приводит 
краткую характеристику общественно-исторических событий того периода времени, 
повлиявших на возникновение научных исследований на указанную тематику. 
Ключевые слова: метод обучения, научный стиль речи, научный текст, термин, 
терминологическое словосочетание. 
 
Виктор Сопига 
Социально-экономические факторы подготовки учителей автодела в 1950–1970 
годах 
Раскрыта связь между использованием автотранспорта в государстве и подготовкой 
учителей автодела в 1950–1970 гг. Проанализированы официальные документы 
исследуемого периода, касающихся производства и использования автомобилей и 
развития автомобильных хозяйств. Подано статистические данные по перевозке грузов 
и пассажиров автомобильным транспортом. Исследованы исторические аспекты 
внедрения автодела в общеобразовательных школах, в частности, влияние 
политехнизации образования на внедрение автодела. 
Ключевые слова: подготовка учителя, учебные заведения, автомобильный транспорт, 
автодело. 
 
Октавия Физеши 
Общественно-политические условия развития начальной школы на Закарпатье 
во второй половине ХІХ века 
В статье рассматриваются последствия влияния общественно-политических условий на 
развитие начальной школы в Закарпатье во второй половине ХІХ века. А именно, речь 
идет об образовательной политике Австро-Венгрии относительно развития 
национальных начальных школ народов, проживавших на закарпатоукраинской 
територии, входящей в состав Венгерского королевства, особенности реализации 
основных положений образовательных законов 1868 г., 1879 г., 1897 г. в решении 
языкового вопроса преподавания в начальной школе. 
Ключевые слова: начальная школа, общественно-политические условия, Закарпатье. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

Валентина Балахтар 
Социальный работник как субъект осуществления государственной молодежной 
политики 
В статье освещены сущность социального работника как субъекта осуществления 
государственной молодежной политики на общепризнанных гуманистических, 
демократических и правовых началах. Определены основные функции и задачи на 
разных уровнях реализации социальной деятельности. Это требует различных уровней 
образования и квалификации. Освещены социальные услуги, в которых реализуется 
государственная молодежная политика. 
Ключевые слова: социальная работа, социальный работник, государственная 
молодежная политика 
 
Алла Веремчук 
Проблемы и перспективы дистанционного обучения в ВУЗ 
В статье раскрывается понятие «дистанционного образования». Определены 
показатели оценки качества внедрения и применения дистанционного обучения. 
Сформированы первоочередные меры по внедрению дистанционного образования в 
Вуз. Выделены отрицательные стороны, подходы к решению проблем, а также 
перспективы дистанционной формы обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, проблемы 
дистанционного обучения, перспективы дистанционного обучения, проблемы 
дистанционного образования, перспективы дистанционного образования. 
 
Наталия Грицай 
Современные подходы к методической подготовке будущих учителей биологии 
В статье рассмотрены современные подходы к методической подготовке студентов в 
высшем учебном заведении. Раскрыта сущность понятия «методологический подход», 
проанализированы основные подходы к профессиональной подготовке будущих 
педагогов. Выделены и охарактеризованы системный, личностно ориентированный, 
деятельностный, компетентностный, контекстный и средовой подходы к методической 
подготовке будущих учителей биологии в контексте евроинтеграции. 
Ключевые слова: методическая подготовка, подход, будущие учителя биологии. 
 
Андрей Дикой, Роберт Галустов, Инна Дикая, Владимир Глухов 
Научно-технические подходы развития талантливых студентов в педагогических 
вузах 
В статье рассматриваются научно-технические механизмы поиска, развития и 
поддержки талантливых студентов в педагогических вузах. Приводятся основные 
документы Президента и Правительства РФ по исследуемой проблемы. Показано, что в 
настоящее время серьезной проблемой российского образования является 
несформированность системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью. Отмечается, что особой проблемой является развитие 
творческой, одаренной личности. Обобщается опыт деятельности факультета 
технологии, экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической 
академии в использовании научно-технического подхода в развитии творчества 
студентов в области мехатроники и робототехники. Показано, что подрастающее 
поколение имеет большой потенциал в области электроники, мехатроники, 
робототехнике и информационных технологий. 
Ключевые слова: научно-технические подходы, развитие, талантливые, студенты, 
педагогические вузы, мехатроника, робототехника, конкурсы, фестивали. 
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Кирилл Котун 
Европейские подходы к реформированию педагогического образования в 
Финляндии 
В статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме реформирования 
педагогического образования Финляндии соответственно Болонской программы 
подготовки. Исследуется роль университетов в подготовке педагогических кадров 
финской системы педагогического образования. Анализируется модель корпоративной 
ответственности в системе педагогического образования. Очертываются общегосудар-
ственные требования относительно будущих учителей в своей профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова: педагогическое образование, университеты, педагогические кадры, 
реформирование образования. 
 
Владислав Фадеев 
Механизм общественно-государственного управления образовательными ресурсами 
высшего образования в современных условиях 
В статье исследовано модель управления образовательными ресурсами высших 
учебных заведений Украины, отвечающую потребностям всех стейкхолдеров, 
концептуальным основам образовательной политики государства и устойчивому 
развития высшего образования Украины. Предложен механизм общественно-
государственного управления образовательными ресурсами высшего образования. Этот 
механизм ориентирован на координацию управленческих усилий общественного и 
государственного секторов, на управление образовательными ресурсами системы 
высшего образования Украины. 
Ключевые слова: управление, образовательные ресурсы, высшая школа, механизм, 
общественно-государственное управление. 
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ANNOTATION 
 

DIDACTICS AND METODICS 

І. Androshchuk 
The realization of systematic approach in the educational process as a pedagogical 
problem 
The article substantiates the need for a systematic approach to the learning process, analyzes 
the concepts «system» and «educational system» that define the essence of a systematic 
approach to training future professionals. It also defines the essential features of educational 
systems and the basic approaches to identifying key components of educational systems. In 
the article the conditions for the effective functioning of educational systems are considered. 
Key words: system, pedagogical system, systems approach, professional preparation. 
 
L. Androshchuk 
Implementation of the pedagogical model of the future choreography teacher’s 
individual style activity formation as a creation process 
The structural components of the pedagogical model of future choreography teacher’s 
individual style activity forming and experience of its implementation are proposed in the 
article. The main stages of the future choreography teacher’s individual style activity forming 
are analyzed. 
Key words: individuality, creativity, individual styles of activity, self-actualization, model of 
forming, a future choreography teacher. 
 
S. Burchak, L. Burchak 
Use of the personal computer for control of student’s educational achievements 
Expedience of the use of computer in the process of verification and control of educational 
achievements of students, control function, in the modern understanding (control, educational, 
diagnostic and educate), basic links of verification of knowledges, abilities and skills is 
considered in this publication (previous, current, repeated, periodic, result). In addition, 
comparative description of modern programmatic facilities which are used with the purpose 
of verification of educational achievements of students of both general and higher, 
educational establishments is offered in the article. 
Key words: personal computer, control of educational achievements of students, students of 
general school, programmatic facilities. 
 
A. Vakolyuk 
Features of contents classy head in educational institutions 
The article analyzes the specific content of the class teacher, form and reveal the main 
sections of activities in school, organization and training of student group class teacher. Also 
draws attention to the study of the class teacher to work with students and their parents, 
planning and coordination of work with all the characteristics of students, their aptitudes, 
interests and group formation. 
Key words: class teacher, job content, educational institution. 
 
O. Hladka  
Building students’ communicative competence on the basis of project method of 
teaching English 
The article deals with peculiarities of building students’ communicative competence on the 
basis of project method of teaching English. The notion «project method of teaching English» 
is concretized. The stages of its realization are singled out. The basic principles of 
implementing project method techniques are defined.  
Key words: communicative competence, project method, student. 
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N. Gorobchenko 
Knowledge, skills and habits for teaching discourse-description/narration 
The article deals with questions of teaching written speech, writing discourse-
description/narration of future German language teachers in particular. The concept 
«discourse» and its peculiarities are generalized, the stages of writing discourse are 
concretized, according to which knowledge, skills and habits for teaching students of writing 
discourse-description/narration in German are characterized. 
Key words: discourse, discourse strategy, skills of a discourse construction, text integrity. 
 
О. Мuzyka 
Development of imagination and art creative thinking of students during the creation of 
still life painting  
The article is dedicated to the important problem of modern higher pedagogical education: the 
development of imagination and art creative thinking of future fine art teachers during the 
creation of still life painting. The types of creative independent tasks and their role in 
activation of creative activity of students are analyzed. 
Key words: creative imagination, art creative thinking, still life painting, creative activity, 
future fine art teachers. 
 
S. Ovcharov 
Scientific and pedagogical approaches to the development of creativity in professional 
training of the would-be information technology teaches 
The article is devoted to define the basic scientific and pedagogical approaches to the 
development of creativity in professional training of the would-be information technology 
teachers and to ground their accuracy. The influence of the above-given approaches on 
professional training of creative IT teachers during their studying in pedagogical colleges has 
been displayed. The specific features of applying either of approaches over teacher’s 
professional training period have been stressed. 
Key words: scientific and pedagogical approaches, creativity, professional training of the 
information technology teachers. 
 
Е. Palamarchuk  
Special course to build leadership skills in future social workers 
In the article the program of study course on the formation of leadership in future social 
workers. Justified the feasibility and relevance of the program. Developed plans for lectures 
and seminars; proposed topics for student’s independent and individual work, as well as 
writing refereed research. 
Key words: social educator, leadership skills, leadership qualities diagnosis. 
 
L. Ruban 
The development of children’s mathematical skills – a background of their economic 
thinking formation (views of American educator and reformer John Holt) 
The paper highlights the views of the American educator and reformer John Holt on the 
development of children’s mathematical skills. John Holt’s philosophy about math is the 
following: adults use numbers to measure things. And they measure things so that having 
measured them they can do things with them, or make certain judgements about them. John 
Holt advised adults to let children do with numbers what they do. 
Key words: John Holt, mathematical skills, economic thinking, finances, economy, 
schooling. 
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Z. Syrota, V. Syrota 
Perception of works of art as process of reflection is in cognition of man of image 
In the article theoretical approaches are examined to the problem of perception of works of art 
as process of reflection in cognition of man of image. Essence of such concepts is 
investigated, as perception, character, image, artistically-vivid thought. Properties of 
fasilitovanoi discussion and pedagogical process control of artistic perception of works of art 
are examined. 
Key words: perception, character, image, artistic thought, fasilitovana discussion. 
 
V. Starosta 
Training of future teachers by developing multimedia presentations lessons 
In article features the main stages of the development of multimedia presentations lessons of 
future teachers of chemistry. It is shown that multimedia presentation lesson – the process and 
the result of joint teaching and learning activities of students and teachers, which allows target 
theoretical studies into practice and create conditions for the integration of knowledge and 
skills of students with professional, psychological and pedagogical disciplines with modern 
information technologies. 
Key words: information technology, multimedia presentation, interactive teaching methods. 
 
N. Shykina 
Linguistic and didactic conditions of professional (language) preparation of primary 
school teachers  
In the following article the problem of formation of professional cultural speech skills of 
pedagogical specialty’s students majoring in the process of their linguistic and 
methodological preparation is examined, linguistic and didactic conditions of professional 
cultural speech skills’ formation of future primary school teachers are disclosed. The 
components of the professional teacher’s speech and requirements are described. 
Key words: professional cultural speech skills, pedagogical specialty, professional 
preparation, linguistic and didactic conditions. 
 

NEW TECHNOLOGIES  
N. Averchenko, N. Dermelova, V. Kryvohvostov 
Use of technologies of computer testing for the appraisal of the musical knowledge of 
students – future teachers of primary classes 
The article considers the modern technology of computer-based testing, which is used to 
check the musical knowledge of the future teachers of primary classes. Students study the 
course «principles on the stage-creative art» in Donbass State Pedagogical University. 
Analyzed the existing test program, among which are chosen the most comfortable (Test 
Constructor 3.3, MyTestX, UniTest System) for the creation of multimedia tests. 
Key words: testing, multimedia test, test programs, knowledge of music. 
 
O. Avramenko  
General technical subjects as educational model to integrations of the science, 
technology and technologies 
System analysis of technical discipline is presented іn article as integrating of the component 
shaping in teacher technology fundamental technical knowledge and widths of his 
preparation. It іs рroved that shaping the united system of the knowledge about surrounding 
world, which displays intercoupling the science, technology and technologies, there is 
impossible disregarding integrating of the relationships. Due to integrations are outlined 
systems of the relationships and relations. 
Key words: the technology, technical discipline, integration, preparing the teachers.  
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T. Batievska 
About realization of the structural and functional pattern of projecting the educational 
process by facilities of information technologies in professional training of future 
teachers of art 
The article deals with the problem of improvement the professional training of artistic-
pedagogical shots with use the possibilities of the facilities information technologies (IT) on 
the basis of pedagogical proecting. It presents the main positions and results of realization the 
structural and functional pattern of projecting the educational process by facilities of IT in 
professional training of future teachers of Art. 
Key words: model, рrojecting, educational process, information technologies, professional 
training, future teachers of Art. 
 
M. Bondar, O. Baidatskyi 
Static dynamic of the knowledge and its recovery 
The article discusses the various ways of restructuring the school environment with extensive 
domain knowledge model for intensive development model abilities. The present structure of 
the educational material using semantic nets and foundations of statistical learning theory. 
Determine the probability of correct and incorrect answers students in a given interval of 
time, the expectation and variance of the time forgetting a module topics students. 
Key words: individualization of learning, problem-solving, algorithmic approach, heuristic 
learning, self-study students, semantic nets, semantic graphs. 
 
L. Kaluzhska, O. Goncharova 
Reflective component of the future foreign language teacher’s readiness for the 
innovative activity 
The article deals with the theoretical aspects of the formation of the reflective component of 
the future foreign language teacher’s readiness for the innovative activity. It defines the term 
pedagogical reflection, analyses the ways of reflective component development in the 
structure of the student’s readiness for the innovations. 
Key words: pedagogical reflection, reflective component, readiness for the innovative 
activity, future foreign language teacher. 
 
O. Krasovska 
Model of professional readiness of future teachers of initial school to introduction of 
innovative technologies in industries of artistic education 
This article is sanctified to illumination of essence of innovative technologies of professional 
preparation of future teachers of initial school in industry of artistic education. Realization of 
these educational technologies in preparation of future specialists in industry of primary 
education is one of ways of improvement of process of educating, that gives an opportunity to 
form a competent teacher-professional, able creatively to apply the obtained knowledge, 
abilities and skills in industry of artistically-pedagogical innovations. 
Key words: professional preparation of future teachers, innovative educational technologies, 
artistic education. 
 
T. Turchin 
Characteristics of training Primary School music teachers for the innovative 
pedagogical activity 
The article deals with the characteristics of training Primary School music teachers in order to 
teach them new methods of supporting primary school students, aimed at reaching a high 
level of music education – ability to learn music, evaluate it and create it. The modern teacher 
has to be prepared for humane and creative innovation activities. 
Key words: teacher, humanization of education, imagination, fantasy, intuition, emotions.  
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 7, 2013 

 

 
377 

N. Khmil 
The pedagogical conditions for the effective use of blogs for organizing teaching and 
learning of students when studying informatics 
The article describes the pedagogical conditions for the effective use of blogs for organizing 
teaching and learning of students when studying informatics. Presented recommendations for 
implementation of these conditions, methodical recommendations concerning the 
organization of the students in the audience with a blog and use it to organize educational and 
research students (working at the project). 
Key words: blog, social network services, pedagogical conditions, blog creation, self-
students studying. 
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

L. Vashchenko 
Nenhaus pedogodical skills as key component of music teacher training in extra-
curricular schools 
The article deals with pedagogical techniques and methods of famous music teacher Henry 
Gustavovich Neygauz. It is considered pedagogical ways and methods of his work with 
students, analyzed possibility of their use in modern higher education institutions of culture 
and art at special disciplines courses, also considered high-quality changes of vocational 
training of future music teachers on the basis of use of Neygauz’s pedagogical experience.  
Key words: pedagogical skills, complex method, pedagogical techniques and methods, 
special tools, special disciplines, expert-teacher, music teacher. 
 
A. Evsyukov  
Preparation of future teacher of higher agricultural education in the pedagogical 
thinking  
In article discusses the preparation of the pedagogical thinking of the future teacher of higher 
agricultural education institution, based on the analysis of the psychological and pedagogical 
studies, using the defined directions of formation of pedagogical thinking.  
Key words: training, pedagogical thinking, future teachers, higher agricultural education 
institution. 
 
V. Zabolotnyy 
Metodical kompetentntsiya future teachers of physics as an important component of 
professional competence 
The main approaches to the description of the essence of the concepts of «professional 
competence teacher» and «professional competence». The components of the professional 
competence of the teacher. Describes the main stages in the formation of methodological 
competence of future teachers of physics: the propaedeutic (the study of the course 
«Theoretical generalizations school physics course»), the base (the study of natural science 
disciplines of the group), qualification (study methods of physics), Research. 
Key words: professional competence, professional competence, methodological competence, 
methodological competence. 
 
O. Ivaniy 
Forming legal competence of future teachers in a process of professional education 
The article essence of the concept of «a future teacher’s legal competence» is defined, its 
structural-semantic and criterion-evalution characteristics are revealed is the thesis. Structural 
semantic model of forming a future teacher’s legal competence in the educational process at 
the University which includes four interconned blocks (conceptual aimed, semantic, 
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technological, evaluational) is scientifically grounded. Its effectiveness is experimentally 
proved. 
Key words: competence, legal competence, future teacher, professional training, pedagogical 
conditions. 
 
V. Koval 
Conditions of professional competence of future teachers of philology as a pedagogical 
problem 
The article defines and analyzes the pedagogical conditions of professional competence of 
future teacher-scholar. In the study singled out the following pedagogical conditions of 
professional competence of future teachers of philology: the organization of higher education 
competence directed learning, developing students speech linguodidactic strategems and 
behavioral strategies for future professional activities, create positive motivation for students 
to form personal and professional qualities. The study determined that the pedagogical 
conditions – a set of measures of educational process, which on the one hand, the students 
achieve the required level of formation of professional competence, and the other – enhance 
the efficiency of this process. Scientists are three mandatory conditions for learning any 
educational innovation: reflection, understanding and personal preparedness, besides their 
own personal preparedness to use innovations in the learning process and becomes the main 
obstacle to the implementation of new technologies. 
Key words: pedagogical conditions, professional competence, organizational and methodical 
system, competency directed learning, language strategems. 
 
M. Kolomiets 
The problem of future class teachers training to the organizing career guidance 
This article deals with the problem of future class teachers training to the organizing career 
guidance in modern Ukrainian school. The paper defines the main class teacher’s problems of 
career guidance at all stages of its implementation, gives knowledge and skills of class teacher 
required for successful implementation of career guidance challenges set before a teacher. 
Key words: vocational guidance, class teacher, teacher training. 
 
N. Mislitska  
Communicative training students in the formation methodical competence 
Resume. The problem of communicative training future teachers of physics. Focused on the 
necessity to improve usnoyazychnoy of students during the practical and laboratory classes in 
physics and methods of teaching physics. The importance of the use of the correct physical 
terminology in the definitions of physical quantities, items of physical units, the construction 
of judgments and conclusions. 
Key words: communicative competence, the terminology, the definition of physical concepts. 
 
Y. Rybinska  
The specific of communicative competence formation in future philologists by means of 
creative translation 
The article highlights the question of communicative competence formation in future 
philologists (future teachers of foreign languages and translators), the specific of foreign 
classes organization on the basis of communicative appproach . The theory of six 
communicative aspects is proved which should be followed while teaching speaking in 
foreign language: situation; language-thinking activeness; individualization; function; 
novelty; cultural dialogue. 
Key words: communicative competence, communicative approach, future philologists, 
creative translation, foreign socializing. 
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T. Severina 
Formation of future specialists’ axiosphere at higher pedagogical establishments 
The problem of future teachers’ value-notional formation within the personal directed 
approach is researched in the article. Axiosphere is defined as the centre of student’s 
professional-personal self-regulation, provided his self-realization and self-display freedom. 
Axiosphere formation is regarded in the context of future teacher personality socialization. 
Exterior factors influence on formation of student’s personality value-notional sphere is 
determined and characterized. 
Key words: axiosphere, value-notional orientations, determinants, educational environment, 
educational dialogue. 
 
I. Sichko 
Ecological competence as profeshional constituent of preperatoion of future teachers of 
initial classes 
In the article theoretical aspects and practical ways of forming and increase of ecological 
competence of teacher of initial classes are exposed. The levels of ecological competence of 
future teachers are determined. An author lights up the features of methodical aspekta 
problem of preparation ecologically of competent teacher also. 
Key words: ecological competence, ecological culture, higher education. 
 
T. Skrуpay 
Emotional and volitional culture of primary school teachers in the light of the 
competency approach 
The essence of emotionally volitional cultures of future primary school teacher in the context 
of realization of competence approach is revealed in the article. The group of professionally 
pedagogical competences that characterize emotionally volitional culture of teacher is 
presented.  
Key words: professionally pedagogical preparation, the competence, competence approach, 
professionally pedagogical culture, emotionally volitional culture, future primary school 
teacher, professionally pedagogical abilities. 
 
V. Kharlamenko, T. Olefirenko 
Conceptual professionalization of teacher 
The theoretical approaches of teacher’s professional development, teacher’s professional 
development, pedagogical competence as the main component subsystems professionalism of 
teachers were showed; the list of definitions grounded conceptual teacher professionalism and 
their interrelation were analyzed. 
Key words: professionalism, professionalism, professional development of teachers, 
pedagogical competence, conceptual professionalization of teacher, subsystem professionalism of 
teachers. 
 
O. Shevchuk 
Formation of readiness of the future teacher of philology to the organization of 
extracurricular work with the gifted pupils 
The article deals with the main approaches to understanding the readiness to the activity as a 
psychological and pedagogical category. The problem of the formation of readiness of the 
future teachers of philology to the organization of extracurricular work with gifted pupils, and 
its component structure are justified. 
Key words: readiness to pedagogical activity, formation of readiness to the organization of 
extracurricular work, gifted pupils, component structure of readiness. 
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O. Yaroshynska 
Formation of the professional competence of future elementary school teachers under 
the conditions of the educational environment of professional training 
The analysis of research which reveal the content and features of formations of the 
professional competence of future elementary school teacher is done. The research results that 
reveal different approaches to defining the essence of the integrated concept are given. The 
conditions of the efficient formation of professional competence including the effectiveness 
of the educational environment of the professional training of future elementary school 
teacher are shown. 
Key words: preparation of future elementary school teacher, competence, professional 
competence, elementary school teacher, educational environment of professional training. 
 

EDUCATIONAL ASPECTS OF PREPARATION  

L. Bogoslavets  
The Basic aspects of an educational process in preparation of future engineers-teachers 
The basic aspects of an educational process in preparation of future engineers-teachers are 
examined in the article akmeologic. The article deals loith essence of self-education in the 
aspect of humanism character of maintenance and methods of education on condition of 
complex of particular measures for their realization. 
Key words: educational process, akmeological essence of self-education, complex approach. 
 
S. Kutsenko 
The influence of aesthetic education on the forming of creative potential of students-
choreographers by means of folk-stage dance 
In the article the aesthetic education of student-choreographer are regarded as a purposeful 
process of forming the creatively active person, able to perceive, to feel, to assess beauty in 
the mastering of knowledge and skills at the lessons of theory and methodology of folk-stage 
dance. And also the influence of aesthetic education on the forming of creative potential of 
student by means of folk-stage dance in the educational process in the higher education are 
revealed. 
Key words: folk-stage dance, aesthetic education, creation, creative potential, future teacher 
of choreography. 
 

THE HISTORY OF PEDAGOGICAL EDUCATION  
Е. Keane  
Developing social activities of students of higher educational institutions of Ukraine in 
the period of 1900–1917 years 
The article describes the features of public student movement during 1900–1917 in the 
context of the worsening socio-political and economic contradictions, revitalizing civic 
engagement, activation of revolutionary sentiment in the country. The evolution process of 
the social activities of students, depending on the policy authorities. The basic direction and 
content of student social activities the study period. 
Key words: students, social activities, social activities, social movement, student association. 
 
L. Klevaka 
Methods of organization of learning on average women’s education Poltava region (the 
second half of XIX – beginning of XX century) 
The article considers the methods of training organization, which existed in the middle of 
women’s educational institutions of the Poltava region in the second half of the XIX – 
beginning of XX centuries: verbal (lecture, an explanation of the story, talk, work with the 
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book), visual (watching, illustration, the demonstration), practical (exercises, laboratory and 
practical works). Introduces methods of organization of teaching different subjects. 
Key words: women’s education, women’s average educational institutions, methods of 
organization of education, regional education, Poltava province. 
 
O. Кravets 
The historical and theoretical analises of the educational information projection in the 
process of professional teaching activities at the highter educational establishments 
The article deals with the historical analysis of the appearance of educational information 
projection in the process of professional teaching activities at the higher educational 
establishment as a part of the educational process. The author defines the historical stages of 
educational information projection in the course of professional and teaching development. 
The author defines the degree of studying this question a higher education institutions in our 
country as well as abroad. The article proves the importance of educational information 
projection in solving such question as finding the direction in a huge amount of similar 
information.  
Key words: educational information projection, educational information, higher educational 
establishment 
 
O. Kravchenko 
Proletarian university in system of a civilized manner-elucidative organizations of 
proletcult 
In the article organizational and pedagogical principles of activity of proletarian universities 
are reflected in the system of in a civilized manner-elucidative organizations of Proletcult 
(20th ХХ of century). It is set that a working university was cleanly class establishment, and a 
general programmatic plan provided for three cycles: preparatory; basic; specialized. For 
forming of skilled composition of universities creation of Socialistic Academy was envisaged. 
Key words: the Proletarian university, Proletcult, proletariat, studies, education. 
 
V. Kurok, B. Shevel 
The analysis of results educational reform in 1958 for Ukrainian vocational education  
The article analyzes the results of educational reform in 1958 in the Soviet Union for 
Ukrainian Vocational Education, defines parallels between the political regime and its impact 
on educational reform. The paper deals with problems, trying to solve the Ukrainian 
scientists, consequences of transformation Ukrainian vocational education during this period. 
Key words: educational reform, Ukrainian vocational education, labor reserves, 
Khrushchev’s regime. 
 
K. Kuchyna 
The genesis of spirituality and morality of the individual in the national philosophical 
and pedagogical inheritance from the late XIX–XX century 
The article analyses the genesis of spirituality and morality of the individual in the national 
philosophical and pedagogical inheritance from the late XIX–XX century. The article deals 
with the analysis of theoretical approaches to the problems of morality and spirituality of the 
individual in domestic pedagogical thought in the late XIX–XX centuries. Much attention is 
given to the investigation of semantic outlines of morality and spirituality, the transformation 
of the leading tendencies-cognitive axiological, theological. The stated goal is to emphasize 
the need of integrating moral-spiritual reality with its variability. 
Key words: morality, spirituality, ideal personality, national paradigm of morality and 
spirituality, human values. 
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A. Maslova 
Analysis of enlish scientific speech teaching methods of students of nonlinguistic 
specialties in linguistic methodical works of the 90-s 
The article analyzes domestic scientific-methodological works of the 90-s, devoted to English 
scientific speech teaching of students of non-language specialties. The author systematizes 
and summarizes these works, defines their advantages and disadvantages. He also shortly 
characterizes social and historical events, that had impact on scientific researches in the 
investigated thematics.  
Key words: teaching method, scientific speech style, scientific text, term, terminological 
word combination  
 
V. Sopiga 
Social and economic factor of training teachers of driving instructors in the 1950s – 
1970s 
The connection between the use of motor vehicles in the state and the training of driving 
instructors in the 1950s – 1970s has been discovered. The official documents of that period 
that have had connection to the production and usage of automobiles and development of 
automobile industry have been analyzed. Statistics on the carriage of goods and passengers by 
road has been given. The historical aspects of introduction driving lesson to secondary 
education as well as the influence of polytechnic education on motor affair have been 
investigated. 
Key words: teacher training, educational establishments, road transport, training of drivers. 
 
O. Fizeshi  
The social political conditions on the development of elementary school in 
transcarpathia of the second half of the XIX century 
The article considers the consequences of effects of the social political conditions on the 
development of primary school of Transcarpathia in the second half of the XIX century. 
Exactly, the article is going about educational policy of the Austro-Hungarian abóut 
devélopment of nátional primary schools of nation, which lived in the Transcarpathia, that 
was a mémber of the Hungarian kingdom, the féatures of the main positions of educational 
laws of 1868, 1879, 1897, in solving the problem of the language learning of primary school. 
Key words: primary school, the social political conditions, Transcarpathia. 
 

THE PROFESSIONAL PREPARATION  
IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION 

V. Balakhtar 
Social workers as subjects of the state youth policy  
The article highlights the essence of the social worker as a subject of state youth policy 
generally humanistic, democratic and legal principles. The main functions and tasks at various 
levels of social activity that requires different levels of education and training. Outlined social 
services which is realized state youth policy. 
Key words: Social work, social worker, state youth policy. 
 
A. Veremchuk 
Problems and perspectives of distance learning in universities 
The article deals with the concept of «distance education». Identified indicators for assessing 
the quality of implementation and application of distance learning. Formed priority measures 
to implement distance education in the university. Highlighted the negative aspects and 
approaches to solving problems and prospects of distance learning. 
Key words: distance learning, distance education, the problems of distance learning, distance 
learning perspective, the problems of distance education, the prospects for distance education. 
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N. Grytsai 
Modern approach to the methodical training teachers of biology 
The article deals with modern approaches to the methodical training of students in higher 
education. The essence of the concept of «methodological approach» was revealed, the main 
approaches to the training of future teachers was analyzes in the article. Selected and 
characterized the system, personal-oriented, activity, competency, contextual and 
environmental approach to the methodical training of future teachers of biology in the context 
of European integration. 
Key words: methodical training, approach, future teachers of biology. 
 
A. Dykyi, R. Galustov, I. Dyka, V. Glukhov 
Scientific and technical approaches of talented students development in teacher training 
colleges 
In this article are considered scientifically-technical mechanisms of search, development and 
support of talented students in pedagogical higher education institutions. The main documents 
of the President and the Government of the Russian Federation on investigated problems are 
provided. It is shown that now a serious problem of Russian education is not formation of 
system of purposeful work with exceptional children and talented youth. It is noted that a 
special problem is development of the creative, gifted person. Experience of activity of 
faculty of technology, economy and design of Armavir state pedagogical academy in use 
scientifically-technical approach in development of creativity of students in the field of 
mechatronics and a robotics is generalized. It is shown that the growing-up generation has 
high potential in the field of electronics, mechatronics, a robotics and information 
technologies. 
Key words: scientific and technical approaches, development, talented, students, pedagogical 
higher education institutions, mechatronics, robotics, competitions, festivals. 
 
K. Kotun 
European approach to the reform of teacher education in Finland 
In the article considers theoretical approaches to the problems of reforming teacher education 
in Finland under Bologna training program. We research the role of universities in teacher 
preparing of Finnish teacher education. We analyze a model of corporate responsibility in the 
system of teacher education. Outlines national requirements for future teachers in their teacher 
professional activities. 
Key words: teacher education, universities, teaching personnel, educational reform. 
 
V. Fadyeyev 
Mechanism of social and educational resources management government of higher 
education in modern conditions 
In the article are researched the model of management of educational resources of higher 
educational institutions of Ukraine to meet the needs of all stakeholders, the conceptual 
foundations of educational policy and sustainable development of higher education in 
Ukraine. A mechanism of public-private management of educational resources in higher 
education is proposed. This mechanism is aimed at coordinating the efforts of public 
management and public sectors, to manage the educational resources of higher education in 
Ukraine. 
Key words: management, educational resources, high school, mechanism, private public 
management. 
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